
ZIAR PENTRU ECONOMIŞTII DE TOATE VÂRSTELE

PUBLICAŢIE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ŞI A ASOCIAŢIEI ECONOMIŞTILOR

NR. 1-2 (283-284)

22 februarie 2017 EconomicCurierul
Fondat în 1999

PAG. 3

PAG. 5

PAG. 7

PAG. 11

PAG. 13

Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

ABSOLVENŢII 
ȘCOLII DOCTORALE ASEM 

ȘIAU RIDICAT CERTIFICATELE 

H2020 PENTRU DEZVOLTAREA 
ÎMMURILOR INOVAŢIONALE 

GALERIA ABSOLVENŢILOR ASEM  
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JEAN MONNET:  
“MANAGEMENTUL 
INOVAŢIONAL 
AL UE” 

2016  GENEROS LA BURSE 
PENTRU ASEMiști

Premiul „Profesorul anului 
al ASEM” se acordă anual pen-
tru cele mai valoroase contribuţii 
cu caracter ştiinţifi c şi didactic, 
realizate individual sau colec-
tiv, de către  cadrele didactice 
titulare ale ASEM. Concursul  
vizează două categorii de cadre 
didactice: lectori universitari, 
lectori superior universitari și 
conferenţiari universitari, profe-
sori universitari.  

La această ediție a concur-
sului au fost prezentate 9 dosa-
re, dintre care 5 - la categoria 
lector universitar și 4 dosare la 
categoria cadre didactice: pro-
fesor universitar și conferențiar  
universitar.

Scopul concursului este de 
a stimula creativitatea ştiinţifi co-
didactică a cadrelor didactice, 
a motiva pentru autoformare şi 
formare continuă, a spori nivelul 
de calitate şi efi cienţă a activi-
tăţii ştiinţifi co-didactice și de a 
promova experienţa avansată şi 
inovatoare în ASEM în concor-
danţă cu cele mai bune practici 
europene în domeniu.  Obiecti-
vul de bază al concursului este 
de a promova standardele de 
performanţă, care să contribuie 
la ridicarea prestigiului şi vizibi-
lităţii ASEM la nivel naţional şi 
internaţional.

Detallii în pag.: 8-9 

CONCURSUL 

O companie de marketing digital, o agenție de 
bone și un studio de producție video și de animație 
urmează să-și dezvolte afacerea  în cadrul pro-
iectului BusinessLab.  Benefi ciarii de program au 
fost aleși în cadrul fi nalei ideilor de afaceri organi-
zată pe 6 februarie curent. Proiectul Business Lab 
a fost lansat la începutul lunii decembrie 2016 de 
către Centrul de Ghidare în Carieră, ASEM.

După mai bine de două luni de training-uri, 
workshop-uri, consultanță și întâlniri cu oameni 
de afaceri au fost selectați benefi ciarii programu-
lui de accelerare a afacerilor în cadrul proiectului 
BusinessLab. 

Aceștia sunt:
Locul I - Silviu Ceban și Alex Ceban, cu ideea 

de a fonda o companie de marketing digital. 
Locul II - Sabina Mistrean şi-a propus să 

înfi ințeze o agenție de bone.
Locul III - Grigore Fortună intenționează să lan-

seze un studio de producție video și de animație.

PROIECTUL BUSINESSLAB

CONCURSUL 

„PROFESORUL    ANULUI”, 2016 

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică 
a ASEM,  prin competența de care dispu-
ne, a anunțat demararea concursului de 
alegere a rectorului ASEM pentru următorul 
mandat de 5 ani. Dosarele pretendenților 
la funcția de rector al ASEM vor putea fi  

înaintate Comisiei de concurs în perioada  
24 februarie – 14 martie, iar condițiile de 
participare pot fi  accesate pe www.ase.md 
sau în anunțul publicat în ”Monitorul ofi cial”, 
ediția de vineri, 24 februarie.

În ședința de vineri, 17 februarie, Con-

siliul a mai luat în considerare informația 
privind realizarea bugetului ASEM pentru 
anul 2016 și a avizat pozitiv proiectul bu-
getului pentru anul 2017. Acesta urmează 
a fi  aprobat la ședința Senatului  ASEM din 
22 februarie. 

Alic Bîrcă, dr, conf. univ., și Natalia Țîmbaliuc, drd, lector au 
învins în cadrul concursului  ”Profesorul anului”, 2016. Premii-
le au fost înmânate în cadrul ședinței festive a senatului din 23 
decembrie.  

CDSI ANUNŢĂ CONCURS 
PENTRU ALEGEREA RECTORULUI ASEM



NOUTĂŢI

Facultatea Finanţe, catedra Investi-
ţii şi Pieţe de Capital a organizat în peri-
oada 22-23 decembrie 2016, conferința 
științifi că internațională:”Rolul investi-
țiilor în dezvoltarea economiei digitale 
în contextual globalizării fi nanciare”. 
Conferinţa a fost  consacrată celei de-a 
25 aniversări de la fondarea ASEM. 

La eveniment a participat rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic. Ședinţa plenară a fost 
deschisă cu 6 prezentări.  Rodica Hîncu, dr. 

hab., prof. univ., şef catedră Investiţii şi Pieţe de 
Capital, ASEM a venit cu o prezentare despre 
tendinţele consemnate în procesul de evoluţie a 
economiilor informaţionale cu suportul investiţii-
lor şi politicilor investiţionale. 

Ilie Costaș, dr. hab., prof. univ., catedra 
Cibernetică şi Informatică Economică, a vorbit 
despre factorii de infl uenţă la dezvoltarea infras-
tructurii informaţionale a societăţii.

Reprezentanții din România, în persoana lui 
Florin Marian Buhociu, prof. univ., dr., Univer-
sitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România au 
atins subiectul investiţiile ca suport şi vector de 
dezvoltare al economiei digitale

Tema vizibilității informaţiei ştiinţifi ce în me-

diul digital a fost prezentată de Silvia Ghinculov, 
conf. univ., dr., director, Biblioteca Ştiinţifi că a 
ASEM și Natalia Cheradi, dr., director adjunct, 
Biblioteca Ştiinţifi că a ASEM.

Emil Dinga , prof. univ., dr., Centrul de Cer-
cetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, 
Academia Română și Victoria Cociug, conf. 
univ., dr., INCE, Republica Moldova au vorbit 
despre digitalizarea masei monetare în contex-
tul globalizării fi nanciare.

Oxana Shcutco, dr., conf. univ., catedra 
Economie Mondială din cadrul Universității Eco-
nomice de Stat din Belarus, Minsk și Svetlana 
Biloocaia, dr., conf. univ., catedra Investiții și 
piețe de Capital, AESM au venit cu o prezentare 
despre: ”The infl uence of European digital sin-
gle market strategy on implementing the capital 
markets union action plan”.

Conferința a durat două zile și a cuprins trei 
secțiuni principale: 1. Rolul investițiilor în dezvol-
tarea economiei digitale în RM. 2. Dezvoltarea 
economiei digitale și amplifi carea procesului de 
globalizarea fi nanciară. 3. Impactul tehnologiilor 
informaționale asupra dezvoltării economice. 

Cor: ”CE”

NOUL AMBASADOR AL ITALIEI ÎN RM ÎN VIZITĂ LA ASEMNOUL AMBASADOR AL ITALIEI ÎN RM ÎN VIZITĂ LA ASEM

Pe 9 februarie, Ambasadorul Ex-
traordinar şi Plenipotenţiar al Italiei, 
Valeria Biagiotti a vizitat Academia 
de Studii Economice a Moldovei și a 
avut o întrevedere cu rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belostecinic. 
În cadrul acestei întâlniri părțile au 
discutat despre continuarea colabo-
rării între ambasada Italiei la Chișinău 
și ASEM. 

În cadrul întrevederii, rectorul ASEM, Gri-
gore Belostecinic a salutat prezența oaspeților 
și a prezentat Academia de Studii Economice, 
menționând că, la moment, ASEM este unica 
instituție universitară cu profi l economic din țară, 
un complex universitar modern și cel mai bine 
dotat tehnic. De asemenea, rectorul s-a referit și 
la nivelul înalt al studiilor, la cercetările științifi ce 
profunde, tendința de perfecționare continuă și 

abilitatea de adaptare la cerințele societății, care 
au  plasat ASEM-ul pe treapta celor mai atracti-
ve instituții de învățământ superior din Republica 
Moldova. Rectorul a precizat că, ASEM acordă 

o deosebită atenție relațiilor de colaborare cu 
alte instituții de învățământ și centre de cerceta-
re din alte state, care au menirea de a  pune în 
aplicare proiectele de cercetare comune; să facă 
schimb de experiență prin intermediul mobilității 
academice pentru studenți și profesori, de a or-
ganiza seminarii, simpozioane și discuții pe teme 
de interes comun și să susțină unele inițiative de 
colaborare în domeniul educației și al cooperării 

internaționale, inclusiv participarea la programele 
europene.

La rândul ei, Excelența Sa, Valeria Biagiotti 
a mulțumit gazdei pentru invitație și ospitalitate. 

Ambasadoarea s-a arătat convinsă de producti-
vitatea  colaborării între ambasada Italiei în RM 
și Academia de Studii Economice a Moldovei, în 
domeniul educației și culturii.

În acest sens, părțile au convenit de a lan-
sa în incinta ASEM o expoziție de fotografi i do-
cumentar-istorice consacrată celor 60 de ani de 
la semnarea Tratatului de la Roma (25 martie 
1957), tratat prin care a fost instituită Comunita-
tea Economică Europeană (CEE). 

Rectorul a precizat că, expoziții de fotografi i  
au fost organizate, în ASEM, de către ambasa-
da Suediei, Israelului, Letoniei în RM și EUBAM.  
Și de această dată, Academia ar fi  onorată să 
găzduiască o expoziție de fotografi i, ce refl ectă 
evoluția CEE de la semnarea tratatului până în 
prezent. 

La fi nalul vizitei, delegația italiană a făcut 
o excursie în ASEM ghidată de către Rectorul 
ASEM

Amintim că, ASEM are încheiate acorduri de 
colaborare cu două universități din Italia: Univer-
sitatea Degli Studi din Palermo și Universitatea 
din Sannio. 

 
Zinaida LUPAȘCU

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 

ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI DIGITALE ÎN CONTEXTUAL ECONOMIEI DIGITALE ÎN CONTEXTUAL 

GLOBALIZĂRII FINANCIAREGLOBALIZĂRII FINANCIARE

PRIMUL LABORATOR BLOCKCHAIN PRIMUL LABORATOR BLOCKCHAIN 
ÎN REPUBLICA MOLDOVAÎN REPUBLICA MOLDOVA

Pe 10 ianuarie, DTM (UK), DTM în parteneriat cu IT4BA al ASEM  au lansat 
primul laborator Blockchain în Moldova, datorită proiectului „Proiectul Drachmae 
Laboratory 2.0”.

În acest sens, în cadrul Incubatorului vor fi  organizate diferite evenimente edu-
cative şi de instruire a persoanelor interesate de tehnologiile Blockchain.

Misiunea laboratorului Blockchain:  să activeze pentru a crea şi a promova 
dezvoltarea tehnologiilor  Blockchain în Moldova; să devină operator sau furni-
zor de servicii pentru piața mondială; pentru a susţine stagiarii în acumularea 
cunoștințelor și experienței de muncă; să identifi ce şi să promoveze oportunitățile 
de dezvoltare a tehnologiilor Blockchain; să elaboreze un nou canal efi cient de 
comunicare cu viitorii stagiari și angajatori;  să asiste și să promoveze un nou 
proces de dezvoltare a sectorului TIC.

Stagiarii pot fi  studenţi, masteranzi sau persoane din diferite domenii.
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STUDII

Dionisie Comerzan este unul 
din absolvenții Școlii Doctorale. 
După înmânarea certifi catului de 
absolvire, Dionisie va lucra la teza 
de doctor ce va fi  despre piața de 
capital autohtonă și instrumente 
fi nanciare alternative care pot im-
pulsiona dezvoltarea ei.

Zice că cel mai greu a fost 
în primul an, cu examene la fi-
ecare curs, un lucru incomod. 
”La această etapă de studii, tes-
tarea nu-și are rostul. În final, 
suportul informativ acordat tre-
buie să fie utilizat la elaborarea 
tezei, dar nu la pregătirea pentru 
susținerea examenelor”. 

Dionisie Comerzan a decis 
să meargă la doctorat din moti-
vul de a fi mereu într-o continuă 
creștere profesională și intelec-
tuală. ”Dacă folosește la ceva? 
Sincer, în societatea noastră, 
consider că doctoratul nu te prea 
ajută. La o creștere profesională 
sau la aplicarea cunoștințelor în 
domeniul practic sunt aplicate şi 
alte valori. În schimb, încrede-
rea în sine crește. Cred că mă 
va ajuta la o eventuală plecare 
din țară, ca un criteriu de eligi-
bilitate și chiar ca o oportunita-
te pentru angajare. Am investit 
timp, luat cu forță de la soție și 
copii, timp din pauzele de masă 
și timp în care puteam crea cu 
totul altceva. Nu în ultimul rând, 
am cheltuit bani pentru studii”, 
spune Dionisie.

Mai jos găsiți un scurt inter-
viu cu Eugenia Feuraș, director 
Școala Doctorală ASEM,  pentru 
cei care intenționează să dea la 
doctorat. 

- Ce trebuie să știm despre 
admiterea la doctorat în ASEM? 
Ce s-a schimbat în direcția 
Școlii Doctorale?

- Actualmente, admiterea la 
doctorat se efectuează în 2 eta-
pe: 1.pre-admiterea – obținerea, 
prin concurs național, a unui grant 
doctoral prin propunerea unui 
proiect de cercetare realizat în 
comun cu un potențial conducător 
de doctorat (ianuarie-februarie) 2. 
admiterea propriu-zisă – depune-
rea actelor și susținerea a două 
probe: test la limba străină și re-
ferat științifi c la specialitate (sep-
tembrie-octombrie).

- Un absolvent de masterat, 

puțin determinat, ce tre-
buie să știe dacă are în 
vedere și opțiunea de-a 
face un doctorat (timp, 
program, teză, participa-
re la conferințe, etc.)?

- Pentru a intra la doc-
torat, un masterand ar tre-
bui să colaboreze cu un 
potențial conducător de 
doctorat încă din anul II de 
studii masterale, pentru a 

discuta aria de interese științifi ce 
și a decide forma de studii – cu 
fi nanțare de la buget (elaborarea 
unui proiect științifi c pentru con-

cursul național) sau prin contract 
(fără elaborarea proiectului). Lista 
actelor necesare înscrierii la doc-
torat poate fi  consultată pe site-ul 
școlii doctorale ASEM: www.scl-
doct.ase.md

- În cât timp ajungi să-ți iei 
doctoratul, care sunt etapele?

- Sub aspect regulamentar, du-
rata studiilor doctorale este de 3 ani 
la zi și 4 ani la frecvența redusă. Du-
rata efectivă, însă, depinde de efor-

turile depuse de doctorand. Dacă 
teza de doctorat nu este fi nalizată în 
termeni regulamentari, durata studi-
ilor doctorale poate fi  prelungită cu 

maxim 2 ani.
- Care este me-

dia europeană de 
susținerea tezei de 
doctor, și cea mol-
dovenească ține pa-
sul...?

- Rata medie eu-
ropeană de susținere 
în termen a tezelor de 
doctorat este de 65%, 
în unele state ea ajun-
gând la 80%. În Repu-
blica Moldova ea nu 
depășește 5%, cazuri 
de încadrare în timp 
fi ind foarte puține.

- Care este profi lul unui doc-
torand?

- Profi lul doctorandului care 
susține teza în termen se bazea-
ză pe următoarele caracteristici: 
motivație puternică, disciplină ri-
guroasă, min. 5 ore zilnic dedica-
te tezei, competențe de depistare 
a problemelor de cercetare, de 
documentare efi cientă și rapidă, 
de sintetizare a materialului co-
lectat și a ideilor, de prelucrare și 
interpretare a datelor, de scriere 
în limbaj academic.

- La ce te ajută doctoratul?
- Doctoratul contribuie la auto-

realizare personală și poate oferi 
oportunități mai bune de angajare 
sau creștere în carieră.

- Ce nu poți să faci fără să ai 
un doctorat?

- În absența gradului științifi c 
nu poți activa în instituțiile supe-
rioare de învățământ (cu excepția 
asistentului universitar) și în cen-
tre de cercetare științifi că.

Dosar CE: 
Pe lângă Școala 
Doctorală a ASEM, în 
cadrul Academiei, acti-
vează și Școala Doc-
torală în Drept, Științe 
Politice și Adminis-
trative a Consorțiului 
instituțiilor de 
învățământ, ASEM și 
Universitatea de Studii 
Politice și Economice 
Europene ”Constantin 
Stere”, constituită în 
2015 și condusă de 
către directorul Valenti-
na Coptileţ, dr. conf.

ABSOLVENȚII ȘCOLII DOCTORALE ASEM ABSOLVENȚII ȘCOLII DOCTORALE ASEM 
ȘI-AU RIDICAT CERTIFICATELEȘI-AU RIDICAT CERTIFICATELE

22 de doctoranzi ai Școlii doctorale ASEM și-au ridicat  certi-
fi catele de absolvire. Acestea au fost înmânate în cadrul ședinței 
festive a senatului. Absolvenții urmează să lucreze la tezele 
de doctor, după care devin doctoranzi în toată regula. Aceștia 
sunt: Andrei Apostu, Vadim Arama, Alexandru Băcioi, Anasta-
sia Bejan, Igor Belostecinic, Diana Bragoi Adriana Braşoveanu, 
Dionisie Comerzan, Elena Craveţ, Mihai Grecu, Victor Grosu, 
Mariana Hăbăşescu, Elena Kovaliova, Natalia Noviţchii, Irina 
Paladi, Victor Pavalean, Anastasia Semeniuc, Svetlana Staci, 
Olga Tcaciuc, Grigore Varaniţa, Corina Zavtoni, Elena Zubcova.
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CARIERE

Începând cu anul 2005, ASEM 
susține inițiativa antreprenoria-
lă a studenților prin acordarea 
oportunității de lansare a ideilor de 
business în cadrul Incubatorului 
de afaceri al ASEM. În acest scop, 
11 ani consecutiv a fost organizat 
concursul „Idei de afaceri”, în urma 
căruia au fost selectate și găzduite 
în Incubatorul de afaceri peste 40 
fi rme, fondate de către studenții 
ASEM. 

Reieșind din experiența acu-
mulată timp de 11 ani în organi-
zarea concursului și a rezultatelor 
obținute din monitorizarea activității 
rezidenților Incubatorului de afaceri, 
începând cu anul 2016 în ASEM 
a fost lansat un nou proiect de 
susținere a inițiativei antreprenoria-
le a studenților, cu titlul de Busine-
ssLab (www.businesslab.md). 

Proiectul BusinessLab constă din 
trei etape consecutive, pe parcursul 
cărora participanții au posibilitatea de 

a-și testa calitățile per-
sonale și de a identifi ca 
dacă sunt abili pentru a 
se lansa în afaceri. La 
etapa a doua participanții 
la proiect au avut posibi-
litatea de a-și formula o 
idee de afaceri, de a elabora un mo-
del de business și de a-l testa. 

BusinessLab a fost lansat la 4 
decembrie 2016 și a ajuns deja la 
fi nele etapei doi, în urma căreia au 

fost selectate ideile de afaceri care 
vor obține suport la etapa de lansare 
și accelerare a afacerilor. Ideile de 
afaceri benefi ciare au fost selectate 
în urma bătăliei ideilor de afaceri, 
care a avut loc pe 6 februarie. Aface-
rile fondate de către învingătorii bă-
tăliei ideilor de afaceri vor fi  găzduite 

în Incubatorul de afaceri al ASEM 
timp de 12 luni. 

Învingătorii bătăliei ideilor de 
afaceri sunt:

Locul I - Silviu Ceban, student 

anul I, specialitatea Achiziții, și Alex 
Ceban, elev CNC, cu ideea creării 
unei companii de marketing digital;

Locul II – i-a revenit Sabinei Mis-
trean, studentă anul II, specialitatea 
Achiziții, care și-a propus să creeze 
o agenție de bone;

Locul III - Fortună Grigore, stu-
dent anul III, specialitatea Business 
și administrare, care planifi că  fon-
darea unui studio de producție video 
și de animație.

Proiectul BusinessLab, este or-
ganizat de Centrul de Ghidare în Ca-
rieră al ASEM și susținut de partene-
rii proiectului: compania Efes Vitanta 
Moldova Brewery, omul de afaceri 
Vladimir Balaban, BC „Mobiasbancă 
– Groupe Société Générale” S. A., 
Compania Linella, GEN Moldova, 
Angry Business, proiectul EANET, 
A.O. Comunitatea Tinerilor Ambițioși 
și Senatul Studențesc al ASEM.

Tatiana BUCOS,

 Director al Centrului de 

Ghidare în Carieră, ASEM

Academia de Studii Economice a Moldovei vine din 
nou în sprijinul studenţilor şi masteranzilor, dar şi al celor 
care şi-au luat deja diploma și sunt în căutarea unui loc 
de muncă.   

Proiectul ,,Zilelor Carierei” se va desfăşura în zilele de 
3-6 aprilie la ASEM, blocul F, etajul II, unde vor fi  organizate 
evenimente care au  menirea de a conecta reprezentanții 
economiei reale cu tinerii specialiști (atât studenți și 
absolvenți ASEM cât și alte persoane interesate).   

Pe durata proiectului vor fi  organizate workshop-uri și 
un seminar practic în cadrul cărora vor fi  abordate probleme 
practice, legate de conexiunea dintre universitate și econo-
mia reală, angajarea și construirea carierei profesionale a ti-
nerilor, oportunități de dezvoltare existente pe piața serviciilor 
educaționale etc.   

Zilele Carierei nu va fi doar un târg de joburi. Pe 
lângă clasicele discuţii vor avea loc și diferite trening-
uri, unde participanţii vor putea învăţa cum să facă în 
mod corect un CV sau cum să participe la un interviu 
de angajare. De asemenea, va fi prezentată şi plat-
forma online a târgului de joburi şi oportunităţi: www.
tdo.ase.md.  Nu va lipsi nici prezentarea oportunităţilor 
de voluntariat din ţară şi străinătate, nici cea a unor 
poveşti de succes ale absolvenților de la ASEM. 

Prin acest eveniment, Academia de Studii Economice 
a Moldovei își propune să ofere studenților și absolvenților 
oportunitatea de a-și valida studiile pe o piață a muncii și 
totodată să ia pulsul pieței muncii din țară.

Nistor LAZAR

Educaţia, învățământul, acti-
vitatea profesională, cariera sunt 
aspecte cheie ale activităţii omului 
în devenire. Mediul şcolar, profe-
sional şi academic asigură tuturor 
elevilor și studenților posibilităţi 
să-şi formeze o cultura generală 
şi de specialitate, pentru a avea 
acces la diverse domenii profesi-
onale. Însă modifi cările continue 
plasează individul în faţa unor 
decizii personale visavi de „profesiile cu viitor”. 
Devianțele accelerate în societate, tendințele de 
integrare a noilor generații în activitatea social-
economică, determină apariția în timp a unor noi 
califi cări, care,  în cele mai dese cazuri par a fi  
tentante, însă inserția pe piața muncii este foarte 
anevoioasă.    

Şcoala este pilonul și călăuza care asigură 
educarea elevilor în vederea alegerii carierei 
sale. Ea presupune însuşirea unui ansamblu de 
cunoştinţe cu privire la diverse domenii ale rea-
lităţii, formarea de abilităţi şi deprinderi, dezvol-
tarea unor interese multilaterale şi profesionale 

dominante, dezvoltarea aptitudinilor generale şi 
speciale, formarea atitudinilor pozitive faţă de 
muncă, dezvoltarea motivaţiei şi a idealului pro-
fesional etc.

Problema determinării profesionale este o 
dilemă majoră cu care se confruntă adolescentul 
și care poate fi  consiliată prin parteneriatul şcoa-
lă-familie-societate. Una din problemele actuale 
este indecizia şi lipsa motivaţiei profesionale pe 
care o resimt tinerii.

Școala contemporană a introdus conceptul 
de ghidare în carieră care acoperă gama cea mai 
largă de activităţi, de la informare şi evaluare de 

competenţe, la consiliere şi educaţie vocaţională. 
Autorealizarea persoanei prin profesie este o ten-
dinţă fi rească, deoarece valorifi că potenţialul in-
dividual, iar consilierea în carieră oferă modalităţi 
efi ciente de promovare a acestui potenţial con-
form nevoilor pieţii muncii. Consilierea, orientarea 
profesională aspiră să-l facă pe elev coparticipant 
la propriul destin, ba chiar autor al propriului de-
mers de alegere şi dezvoltare a carierei. 

În vederea realizării acestui deziderat Centru 
de Ghidare în Carieră al ASEM a lansat inițiativa 
unui Coaching în dezvoltare profesională  des-
tinat elevilor din Colegiul Național de Comerț. 
Evenimentul a fost organizat la 31 ianuarie 2017 

de Oxana Barbăneagră, consilierul Centrului de 
Ghidare în Carieră al ASEM (CGC) în parteneriat 
cu profesorii CNC al ASEM Iovu-Carauș Marina 
și Boșcaneanu Nadejda

Activitatea în ansamblu  a fost orientată spre 
constatarea incertitudinilor manifestate de tineri: nu 
sunt sigur de vocatia mea, nu stu ce domeniu pro-
fesional să-mi alegeg, nu stiu dacă drumul pe care 
merg este drumul meu sau să-mi aleg altă cale, etc.

Moderatorul evenimentului, prin utilizarea di-
verselor tehnici interactive a reușit să motiveze 
audiența la o cooperare deschisă, unde fi ecare 
elev și-a identifi cat factorii determinanți în alege-

rea specialității studiate și oportunitățile ce le ofe-
ră aceasta. Aplicarea testelor a avut drept scop 
identifi carea ariilor profesionale caracteristice fi -
ecărui elev, contemplarea hobby-ului cu viitoarea 
carieră, posibilitatea inserției pe piața muncii.  

Reușitele acestei activități sunt determinate de 
feedback-ul primit de la participanți. Eugenia Iftodi 
(eleva gr. CON 141) s-a expus asupra specialității 
studiate în modul dat: ”Mă întreb sub ce pretext am 
ajuns cu toții aici: soartă, datorie, imbold, oportuni-
tate sau o alegere? Motivele s-au dovedit a fi  dife-
rite, însă cu toții avem același scop: realizarea unei 
cariere de succes. Dar la asta am visat? Aici am 
vrut să ajung? Cum să devin un om de succes? 

Am aptitudinile necesare ca să mă realizez 
în profesia aleasă? Nu am greșit calea? 
Acesta este viitorul pe care l-am ales? Sună 
pragmatic, dar acum știu că “vreau” înseam-
nă ”să acționez”. 

Utilitatea activității date a fost relata-
tă și de eleva Bucliș Marionela (eleva gr. 
CON 141) prin următorul mesaj: „Acest 
coaching ne-a ajutat să ne identifi căm 
prioritățile, aptitudinile, calitățile; să identi-
fi căm meseria care ni se potrivește, căci în 
orice carieră, fi e contabil, doctor, profesor, 
muzician, etc, trebuie să ai încredere în 
tine, în capacitățile tale și în alegerea făcu-

tă și cum a spus Theodore Roosevelt "Fără îndo-
ială, premiul suprem pe care-l va oferi viața este 
ȘANSA de a lucra din greu la ceva care merită 
din plin efortul tău". Acum știu cine vreau să fi u, 
știu ce am de făcut și știu că totul are o soluție!"

Marina IOVU-CARAUŞ, 

şef catedră "Contabilitate", 

profesoară de discipline economice, 

grad didactic I, CNC al ASEM, 

Nadejda BOŞCANEANU, 

profesoară de discipline economice, 

 grad didactic I, CNC al ASEM

A DOUA EDIȚIE 
A  ZILELOR CARIEREI 

LA ASEM 

GHIDAREA ÎN CARIERĂ – INSTRUMENTUL ESENȚIAL  
ÎN CONSILIEREA PROFESIONALĂ A TINERILOR

BUSINESSLAB – UN NOU PROIECT DE SUSȚINERE 
A INIȚIATIVEI ANTREPRENORIALE A STUDENȚILOR ASEM
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DEZVOLTARE

Incubatorul Informațional IT-
4BA al ASEM a organizat atelierul 
de lucru  „H2020 pentru dezvol-
tarea IMM-urilor inovaționale”. 
Acest eveniment s-a  adresat 
mediului academic, studenților, 
antreprenorilor din Chișinău și 
din alte regiuni ale țării. La ateli-
er au participat agenți economici 
din r. Briceni, r. Cimișlia, Unita-
tea Teritorială Autonomă Găgău-
zia și Tiraspol. La eveniment au 
fost prezenți aproximativ 160 de 
persoane. 

Atelierul și-a propus să prezinte 
participanților oportunitățile de fi nanțare 
ale IMM-urilor oferite de programul Ori-
zont 2020 (instrumente utile pentru IMM-
uri, proceduri de aplicare, aspecte practi-
ce), modalitățile de protejare a inovațiilor 
și creativității, internaționalizarea aface-
rilor în contextul DCFTA & integrării în 
ecosistemul global. Ziua s-a încheiat cu 
un atelier de lucru: Mentorat rapid pentru 
dezvoltarea proiectelor internaționale în 
antreprenoriat cu practicieni din Republi-
ca Moldova.

Evenimentul a fost deschis de către 
rectorul ASEM, academicianul Grigo-
re Belostecinic, care a avut cuvânt de 
salut și de asemenea a abordat tema 
inovațiilor într-o manieră foarte originală. 

„Atelierul este unul deosebit pentru 
noi, în măsura în care drept participanți 
sunt atât reprezentanți ai mediului aca-
demic, cât și ai sectorului real al eco-
nomiei, oameni de afaceri, antreprenori, 
având drept scop promovarea unor 
relații de parteneriat între reprezentanții 
mediului de afaceri și al celui universi-
tar, în vederea stimulării participării în 
comun în Programul Cadru de cerceta-
re și inovare Orizont 2020 și dezvoltării 

IMM-urilor inovaționale și în Republica 
Moldova. Firește, atunci când vorbim 
despre inovații, nu trebuie să ne referim 
doar la cele tehnologice. O abordare 
inovaţională putem avea în orice do-
meniu de activitate umană, inclusiv cu 
referire la inovaţiile de procese. Desigur 

că nu trebuie să ne gândim doar la ino-
vaţii care au schimbat sau vor schimba 
lumea, ca de exemplu invenţia roţii, ba-
nilor, insulinei, antibioticilor, internetul, 
IPhone-ul, cele în domeniul nanomate-
rialelor, nanotehnologiilor. Putem vorbi 
şi despre inovaţii care, la prima vedere, 
par a fi  foarte simple, dar, în acelaşi 
timp, oferă oportunităţi mari”.

”În acest context, eu Vă doresc la 
toți o gândire laterală, una neordina-
ră, uneori alogică, dar care, îmbinată 
cu multă creativitate, poate să gene-
reze inovații de o importanță deosebit 
de valoroasă în activitatea Dvs”, a 
declarat rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic.

La eveniment, a fost prezent și aca-
demicianul, prim-vicepreședintele AȘM, 
Ion Tighineanu: 

”Mă bucur că în sală sunt mulți ti-
neri. Vreau să mulțumesc dl rector pen-
tru că la ASEM se lucrează mult, și anu-
me la capitolul de Business Incubator 
Inovațional creat cu suportul Agenției 
de Inovare și Transfer Tehnologic. Nu 
este ușor de a propune un proiect pur 
științifi c, dar cu atât mai mult unul în 
care sa participe și ÎMM. Șansele sunt 

mult mai mari când proiectul conține 
idei inovative. Este o artă de a învăța 
procesul de pregătire al unei propuneri 
de proiect cu șanse reale de a câștiga. 
În prezent, tehnologiile se dezvoltă atât 
de repede, încât trebuie să utilizăm la 
maxim succesele tehnologiei moderne. 

În toate activitățile noastre, inclusiv în 
arta de a inova. Un expert în inovare 
de peste hotare mi-a zis că de mul-
te ori depinde, ”who the fi rst will push 
the button”- cine primul va apăsa pe 
buton. Daca primul a apăsat, primul a 
prins ideea, primul va afl a de oportuni-
tate. Daca înainte se spunea că o lună 
mult înseamnă, după care o săptămâ-
nă, astăzi secundele înseamnă foarte 
mult. Daca tu n-ai reușit sau n-ai avut 
curaj, atunci altul…”will be the fi rst who 
will push the button and the succes will 
come to him” (altcineva va apăsa primul 
de buton și va avea succes)”, a spus Ion 
Tighineanu. 

Atelierul a fost organizat în special 
pentru reprezentanții mediului de afa-
ceri din regiuni. Prezentă la eveniment, 
Olga Postovanu, Manager Incubator 

din Cimișlia a spus că atelierul Orizont 
2020 e un proiect binevenit și c-a avut 
ocazia să înțeleagă ce proiecte sunt în 
derulare  în sectorul productiv și agricol 
și să depisteze  ce instrumente s-ar 
putea utiliza în dezvoltarea afacerii lor.  
”Am descoperit cum putem să aducem 

inovațiile în afaceri. Structural ne putem 
dezvolta afacerea prin inovație în ma-
nagement, procesele afacerii, modalita-
tea de colaborare cu clienții noștri. Mi-ar 
fi  plăcut mai multă asistență în ceea 
privește cum să scriem un proiect inte-
gral de la început până la aplicare, dar 
cred că pentru aceasta e nevoie de mai 
multe zile. Pe lângă aceasta, cred că ar 
fi  benefi c să dezvoltam colaborări mul-
tilaterale între diferite raioane ale țării”.

Igor Bolduma, primar, s. Tabani, 
Briceni: „Suntem mulțumiți că am 
benefi ciat de informație utilă, ca de 
exemplu despre credite, granturi, 

condițiile de fi nanțare, activitățile eligibi-
le de fi nanțare, procedura de obținere a 
fi nanțării. Deja ne rămâne să pregătim 
și să aplicăm. Sunt utile astfel de semi-

nare pentru a cunoaște și alți antrepre-
nori din alte raioane, problemele cu care 
se confruntă, soluții și de a stabili niște 

puncte comune pentru colaborare.”
Inga Frunză, managerul proiec-

tului „Centrul de inovații și dezvoltării 
sociale” din Tiraspol consideră că ast-
fel de ateliere sunt binevenite pentru 
crearea parteneriatelor în afaceri, 
axate pe inovații.

Reprezentanții micului busine-
ss din Găgăuzia sunt de părerea că 
ASEM-ul este o platformă potrivită 
pentru colaborare comună și valorifi -
carea potențialului uman în sporirea 
competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii. 

Programul Orizont 2020  de cer-
cetare și inovare derulat de UE este 
cel mai amplu,  având o fi nanțare de 
80 de miliarde EUR pe o durată de 7 
ani (2014- 2020).  Acestă fi nanțare va 
duce la mai multe inovații capitale, des-
coperiri și premiere mondiale, aducând 
ideile mărețe din laboratoare pe piață. 
Bugetul UE fi nanțează următoarele 
șapte provocări prioritare: Sănătate, 
schimbări demografi ce și bunăstare; 
Securitate alimentară, agricultură și 
silvicultură durabile, cercetare marină 
și maritimă, privind apele interioare și 
bioeconomie; Surse de energie sigure, 
ecologice și efi ciente; Transporturi inte-
ligente, ecologice și integrate de com-
batere a schimbărilor climatice, de me-
diu, utilizarea efi cientă a resurselor și 
materiilor prime; Europa într-o lume în 
schimbare – societăți favorabile inclu-
ziunii, inovatoare și refl exive; Societăți 
sigure – protejarea libertății și securității 
Europei și a cetățenilor săi.

În concluzii, Sergiu Tutunaru, dr. 
în economie, directorul IT4BA și princi-
palul organizator al atelierului de lucru: 
“H2020 pentru dezvoltarea ÎMM-urilor 
inovaţionale” a menționat că incubatorul 
în activitățile sale se conduce de prin-
cipiile și direcțiile discutate la ședința 
ministerială de la Luxemburg a Euro-
comisiei în domeniul Digital Economy 
Inovation din iunie 2015 a țărilor Parte-
neriatului Estic. 

La eveniment, au participat în cali-
tate de speakeri: Octavian Apostol, di-
rectorul general al AGEPI; Lidia Vîrțan, 
Centrul Proiecte Internaţionale; Diana 
Grozav, reprezentant PNC Orizont 
2020; Vitalie Moraru, reprezentant 
PNC EEN, Reţeaua de TT a Moldovei; 

Serghei Portărescu, director MACIP; 
Larisa Dodu-Gugea, conf. ASEM; 
Olesea Fortuna, președinte GEN 
Moldova; Alexandru Roșca, Punct 
Național de Contact pentru Acțiunile 
Marie Sklodowska-Curie în programul 
Orizont 2020; Matt Rutter, COO Baby 
Moon; Marc Pilkington, Universitatea 
Burgundy din Franța; Olga Timofei, 
Punct Național de Contact pentru 
Acces la Finanțare de Risc în Progra-
mul Cadru Orizont 2020, Institutul de 
Cercetări Economice; Tatiana Mîndru, 
specialist comunicare IFAD și Sergiu 
Tutunaru, conf. ASEM, director IT4BA 
al ASEM. 

Au fost înmânate 160 de certifi ca-
te de participare în cadrul seminarului 
„H2020 pentru dezvoltarea IMM-urilor 
inovaționale”. Evenimentul a fost mo-
derat de Larisa Dodu-Gugea, dr., conf. 
univ., ASEM, Olesea Fortuna și Marina 
Lița de la GEN Moldova.

Larisa DODU-GUGEA, 

 dr. conf.univ. 
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MOBILITATE

În perioada 7-18 noiembrie 
2016 patru cadre didactice 
universitare de la Facultatea 
Business și Administrarea 
Afacerilor: Angela Solcan, 
dr., conf. univ.; Lilia Covaș, 
dr., conf. univ.; Irina Doroga-
ia, dr., conf. univ.; Ludmila 
Stihi, dr., conf.univ. și șeful 
Departamentului Studii, Dez-
voltarea curriculară și mana-
gement al calității  Sergiu Ba-
ciu, dr. hab., conf.univ., de la 
ASEM  au benefi ciat de stagii 
de mobilitate la Universitatea 
din Aalborg, Danemarca, în 
cadrul proiectului Introducing 
Problem Based Learning in 
Moldova: Toward Enhancing 
Students’ Competitiveness 
and Employability (PBLMD), 
din cadrul programului euro-
pean Erasmus Plus. 

Proiectul „Introducerea 
învățării bazate pe probleme 
în Moldova: Pentru sporirea 
competitivității studenților și a 
posibilităților de angajare a lor” 
(PBLMD) este axat pe elabora-
rea, testarea și implementarea 
curriculumului pentru 6 progra-
me de studii din 6 universități 
din Republica Moldova în baza 
metodelor  de predare/învățare 
centrate pe student, în special  a 
metodologiei învățării bazate pe 
probleme (PBL.

Pe perioada mobilității profe-
sorii  din ASEM s-au familiarizat 
cu experiența colegilor danezi 
în formare  specialiștilor pentru 
mediul economic, cu metodele 
de lucru ale personalului aca-
demic și cu modalitățile de cola-
borare cu întreprinderile pentru 
facilitarea implementării PBL în 
procesul de predare și sporire a 
nivelului de pregătire al viitorilor 
specialiști pentru piața forței de 
muncă.

Stagiul de mobilitate în cadru 
Universității din Aalborg a fost o 

oportunitate unică și foarte valo-
roasă pentru profesorii. În primul 
rând, Danemarca este una din 
cele mai dezvoltate țări din lume 
unde poți învăța multe lucruri uti-
le, cât și faptul, că Universitatea 

din Aalborg este recunoscută în 
calitate de unul din liderii euro-
peni în utilizarea pe scară largă 
în procesul de studiu al metodei 
PBL. Constituind o abordare pe-
dagogică modernă, PBL este ba-
zată pe implicarea studenților în 
soluționarea problemelor reale, 
lucrând în echipe mici. 

Asistarea nemijlocită la pre-
legeri, seminare, consultații, 
precum și discuțiile cu colabo-
ratorii instituției date, a permis 
de a sesiza mai aprofundat 
particularitățile metodei PBL. În 
acest scop, profesorii noștri au 
avut posibilitatea să participe la 
o întâlnire cu un reprezentant 
al facultății, care este respon-
sabil de stabilirea și menținerea 
relațiilor dintre universitate și 
unitățile economice. 

Un rol important în procesul 

de predare-învățare la Universi-
tatea din Aalborg îl au studenții 
care începând cu primul an de 
studii învață teoria în paralel cu 
practica. Profesorul le recoman-
dă studenților diverse surse de 

studiere a materialului – manua-
le, fi lme, prezentări pe platforma 
Moodle. Această abordare diferă 
de predarea obișnuită a materiei, 
atunci când profesorul explică și 
tratează diferite noțiuni, reieșind 
din cunoștințele, impresiile și 
viziunea sale, dar oferă studen-
tului posibilitatea de a gândi in-
dependent, a formula concluziile 
bazate pe studierea mai multor 
surse. Această practică este un 
indiciu al deplasării curriculei 
universitare către PBL, care aju-
tă la mutarea atenției către cel 
care învață. Aceasta pune ac-
centul pe proces și competențe, 
mai degrabă decât pe conținutul 
materiei. Aplicarea în procesul 
de predare-învăţare a metodelor 
care asigură învăţarea prin cola-
borare. 

Analiza conţinutului şi struc-

PBLMD -  EXPERIENȚE 
ACADEMICE DANEZE 

turii programului de studii Eco-
nomics and Business Adminis-
tration atestă faptul că acesta 
include de la 2 până la maxi-
mum 6 module/cursuri pe se-
mestru, care sunt evaluate cu 
un număr de 5/10/12/13/15/20 
ori 25 ECTS. Începând cu primul 
semestru studenţii sunt familiari-
zaţi cu metoda de învăţare ba-
zată pe probleme (PBL), iar pe 
parcursul studiilor, în fi ecare se-
mestru, au cursuri/module care 
dezvoltată abilităţile necesare 
rezolvării problemelor. 

În afară de programa cur-
sului/modulului (curriculum), la 
Universitatea din Alborg se ela-
borează şi Curriculum pentru 
fi ecare semestru, ce a prezentat 
o noutate pentru noi.  

Disciplinele/modulele incluse 
într-un semestru, pe lângă faptul 
că dezvoltă nişte competenţe 
specifi ce, împreună, completân-
du-se contribuie la formarea la 
studenţi a unor competenţe ge-
nerice cum ar fi : lucru în echipă, 
comunicarea, rezolvarea proble-
melor etc. În fi ecare semestru, 
fi ind asistaţi de un profesor-tuto-
re, studenţii  lucrează  în echipă  
asupra unui proiect –problemă. 
Proiectul realizat este prezentat  
profesorului pentru evaluare şi 

susţinut public. De regulă, pri-
mul proiect elaborat de studenţi 
nu este evaluat cu notă, apre-
cierile/comentariile făcându-se 
atât de profesori, cât şi colegii 
din alte echipe. La evaluare, cu 
toate că se apreciază calitatea 
proiectului în ansamblu,  fi ecă-
rui membru  al echipei i  acordă 
notă în dependenţă implicare şi  
competenţele teoretice şi practi-
ce dobândite.

La fel prezintă interes ex-
perienţa cu referite la activita-
tea  supervizorul pe semestru, 
acesta fi ind desemnat de Study 
board din rândul profesorilor cu 
experienţă care predau în se-
mestru respectiv. Rolul acestora 
este de a coordona, împreună 
cu secretarul responsabil pe 
semestru, activitatea profeso-
rilor care au lecţii în semestru 

respectiv, comunica cu studenţii 
privind experienţele de învăţa-
re şi ai consulta  privind traseul 
educaţional etc.  

În scopul formării unei opinii 
corecte privind cursul/modulul 
inclus în programul de studii, 
modalitatea de predare-evalua-
re etc. semestrial se desfăşoară 
evaluarea profesorilor/cursurilor 
de către studenţi. Rezultatele 
obţinute sunt discutate cu titu-
larul cursului şi elaborate, după 
caz, unele măsuri privind îmbu-
nătăţirea calităţii.

La Universitatea din Aalborg, 
în procesul de predare – învăţa-
re - evaluare se utilizează pe 
scară largă diverse instrumente 
TIC. Toţi studenţii sunt înregis-
traţi pe platforma MOODLE, 
având acces la programele, 
curriculumule, cursuri etc. De 
asemenea, MOODLE  este fo-
losit  pentru evaluare şi diverse 
activităţi (chat, forum, sondaj 
etc.). Dezvoltarea la studenţi a 
competenţelor TIC nu este pri-
vită ca un obiectiv separat (în 
program nu este un curs de In-
formatică), acesta fi ind integrat 
în curriculum mai multor cursuri. 
De exemplu, la lecţia de Statis-
tică, studenţii lucrând în echipă 
au primit sarcina, utilizând pro-
gramul Excel, să calculeze me-
dia, mediana şi valoarea modală 
şi să prezinte rezultate obţinute 
colegilor. Astfel studenţii au obţi-
nut cunoştinţe noi privind indica-
torii statistici, pot sa-i calculeze  
şi să  interpreteze rezultatele 
obţinute.

La dispoziţia studenţilor și 
profesorilor sunt săli special 
amenajate pentru lucru în echi-
pă, care pot fi  din timp rezervate 
(on-line), precum biblioteca uni-
versitară care dispune de un nu-
măr impunător de surse, inclusiv 
electronice.

Un impact primordial al 
mobilității a fost dezvoltarea 
profesională în domeniul PBL 
și  modernizării programului de 
studii la Business și Administra-
re. Schimbul de experiență între 
cadrele academice va contribui 
la îmbunătățirea programului 
de studii și aplicarea metodei 
de învățare pe bază de proble-
me (PBL) în procesul de pre-
dare.  Iar începând cu anului 
universitar 2017 -2018 ASEM 
va organiza admiterea la pro-
gramul Business și Administrare 
cu predare în engleza, studenții 
având oportunitate să benefi cie-
ze de mobilitate pe durata unui 
semestru, în anului II, la Univer-
sitatea din Aalborg.     

 Angela SOLCAN, 

dr., conf. univ.; 
Lilia COVAȘ, 

dr., conf. univ.;

Irina DOROGAIA, 

dr., conf. univ.;

 Ludmila STIHI, 

dr., conf.univ.;  

Sergiu BACIU, 

dr. hab., conf.univ.
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GALERIA ABSOLVENŢILOR

La doar 36 de ani, omul de 
afaceri, Viorel Rotaru, absolvent 
ASEM a văzut o lume întreaga. 
Aventura a început 10 ani în 
urmă, reușind în tot acest timp 
să viziteze peste 160 de țări. 
Este convins că banii nu tre-
buie să stea locului, ci mereu 
investiți, fi e în afaceri, fi e în pro-
pria persoană. A reușit să arbo-
reze steagul RM pe Kilimanjaro, 
supranumit „acoperişul Africii”, 
urcând pe Uhuru (5.895 m) – cel 
mai înalt dintre cei trei munţi ai 
masivului.

- Cum a fost studenția la 
ASEM?

- Am absolvit facultatea Con-
tabilitate și Audit. Studenția a fost 
veselă. Eram implicat activ în 
organizații studențești și speram la 
o reformare europeană a sistemu-
lui nostru de învățământ. 

- Ce-a fost cel mai greu în 
timpul studiilor?

- Eu pe atunci deja lucram. 
Provocarea principală era deca-

lajul studiilor teoretice și a situației 
practice în viață.

- Cum aplici acum tot ce-ai 
învățat la ASEM?

- Pe timpuri, când lucram la 
bancă, am învățat zeci de foști 
studenți să lucreze în economia 
reala, anume în acest caz îmi 

aminteam de ceea ce am învățat 
la ASEM.

- Cum ai ajuns să călătorești 
atât de mult? Ce presupune me-
seria respectivă?

- Am fost în peste 160 țări. La 
început, lucram în domeniul im-
portului de electrocasnice, des că-
lătoream și cu timpul călătoria s-a 
transformat în activitate principală. 
Această meserie presupune atra-
gerea și deprinderea oamenilor 
cu un mod de viață aventurier, în 
care descoperirea și noile senzații 
sunt mai importante decât bunurile 
materiale.

- Care sunt locurile/țări/
orașe care te-au impresionat cel 
mai mult?

- Locuri impresionante sunt 
multe, dar cred că cele din top ar fi  
Antarctica, Australia și Yemen.

- Ai vreun ritual/tabiet pentru 
călătoriile tale?

- La început colecționam di-
ferite lucruri din țările vizitate, dar 
cu timpul am trecut peste asta. To-
tul este efemer, doar senzațiile și 
amintirile au valoare.... anume pe 
acestea le colecționezi. 

- Dacă ai alege o țară în care 

te-ai stabili cu traiul care ar fi  
aceasta?

- Probabil Canada sau SUA. 
Sunt țări cu multe posibilități și va-
lori bine defi nite. Plus acolo se pot 
acomoda bine cetățenii noștri.

- Pe lângă satisfacția interi-
oara de a vedea multe locuri fru-
moase, cât de mult se câștigă 
din asta?

- Material nu se prea câștigă, 
dar este o posibilitate de a călători 
permanent.

- Călătorești foarte mult, de 
unde reușești să aduni bani 
pentru următoarea călătorie?

- Multe călătorii nu sunt chiar 
deloc așa costisitoare cum par. 
Planurile făcute cu jumătate de an 
sau chiar mai mult timp înainte, și 
folosirea la maxim a informației 
de pe internet, ajută să nu fi e to-
tul prea  scump, iar uneori poate 
fi  banal de ieftin și  mult mai con-
venabile decât destinațiile noastre 

clasice cum este Antalya. O medie 
nu cred să fi  făcut, până la urmă 
impresiile fac mai mult decât banii, 
și dacă încerci să te uiți în urmă 
și să faci socoteli, înseamnă că nu 
s-a prins de tine fi rul de călător. 
Banii se strâng atunci când corect 
îi gestionezi. Cel mai des oamenii 
nu au bani nu de aceea că banii la 
ei nu apar, ci fi indcă nu au un plan 
concret de cheltuieli și folosesc 
resursele pentru o sumedenie de 
lucruri ce nu sunt deloc necesa-
re sau au un benefi ciu mediocru. 

Serbări fără sens, mașini noi mai 
des, băutura și mâncare în exces, 
lucruri care de fapt nu sunt pe bu-
zunarul cumpărătorului, iar când e 
vorba de călătorii atunci folosesc 
expresiile  „nu am bani” sau „voi 
călători la anul”. Până la urmă to-
tul ține de stabilirea  priorităților. În 
cazul meu, la momentul de față, să 
văd lumea e mai important decât 
multe altele.

- Știu că ești fondatorul unei 
afaceri. Ce-a fost cel mai greu la 
început?

- Obstacolul clasic este 
corupția și incultura ce domină 
lumea de afaceri. Perseverența și 
tinderea spre concepții moderne 
de afaceri, sunt probabil unicele 

remedii. A citi cât mai mult și a ve-
dea cum se lucrează în lumea din 
jur (călătorind cât mai mult) este o 
formă perfectă de inițiere.

- Care ar fi  profi lul unui om 
de afaceri  de la noi?

- Două profi luri contradictorii. 
Primul – businessman-ul anilor 
90, prins în legături dubioase și cu 
gândire post-sovietică. Al doilea 
– businessman-ul anilor 2000, cu 
viziuni europene, încărcat cu studii 
și training-uri și într-un proces de 
autodezvoltare.

- Cât de mult contează vo-
luntariatul în timpul studenției?

- Contează foarte mult, dar in 
primul rând contează ca mediul 
în care se implică studentul să fi e 
pozitiv.

- Ce sfaturi ai avea pentru 
tinerii care vor să se lanseze în 
afaceri?

- Perseverență, studii înafara 
orelor academice, si în primul rând 
să călătorească cât mai mult și mai 
productiv. Experiența și o lume lar-
gă în viziuni sunt mai importante 
decât rezultatele din borderou. Cât 
mai multe încercări, fără frica de a 
eșua.

Consemnare: 

Corina MOROZAN

VIOREL ROTARU: ”EXPERIENȚA ȘI O LUME LARGĂ 
ÎN VIZIUNI SUNT MAI IMPORTANTE 

DECÂT REZULTATELE DIN BORDEROU”
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PROFESORUL ANULUI 2016 

”CÂND AM ABSOLVIT 
FACULTATEA DE BUSINESS 

ȘI ADMINISTRARE AFACERILOR, 
ȘTIAM CĂ VOI FI MAI DE FOLOS 

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII 
DECÂT ÎN MEDIUL DE AFACERI”

- De ce credeţi că aţi primit acest 
premiu, căror merite se datorează?

- Este difi cil sa fi u obiectivă cu re-
ferire la propria persoană. Nu am putut 
anticipa acest rezultat, pentru că înțeleg 
că a fost infl uențat de numeroși factori. 
Știu cu certitudine că toți participanții la 
concurs sunt profesioniști în domeniu și 
profesori devotați. Sper că pasiunea ce 
o am pentru lucru și dorința de a mă im-
plica în diverse activități au determinat 
succesul.

- Ce înseamnă acest premiu pentru 
dvs.?

- Pentru mine se aseamănă cu pre-
miul Oscar sau premiul Nobel. E cu 
siguranță un semn măgulitor de apre-
ciere. Dar mai presus de toate este un 
imbold pentru perfecționare și motivație 
de a depune mai mult efort.

- Când aţi început să profesaţi şi 
ce v-a motivat să alegeţi această cale?

- Predau la ASEM din 2009. Visul de 
a deveni profesor îl menajez din copilărie 
- obișnuiam să ”predau” jucăriilor de pluș 
și deosebit de mult îmi plăcea să notez 
în agende improvizate. Când am absolvit 
facultatea de Business și Administrare 
Afacerilor, știam că voi fi  mai de folos 
în cadrul universității decât în mediul de 
afaceri.

- Cum trebuie să fi e un profesor 
astăzi, ca să ţină un public cu urechile 
ciulite?

- Nu cred că există o formulă unică 
de predare. Acest proces este întotdeau-
na diferit și foarte personal. Nu am avut 
parte de două ore identice. E nevoie de 
conștientizat că fi ecare grupă e diferită 
și fi ecare student trebuie tratat individu-
al. Ceea ce îi unește pe toți profesorii pe 
care i-am admirat este pasiunea pentru 
disciplina predată și dorința de a-i ”mo-
lipsi” și pe alții cu această pasiune. De 
asemenea e important de a crea o atmo-
sferă care încurajează libera exprimare 
și discuțiile deschise.

- În ceea ce priveşte relaţia profe-
sor-student, ce ne-aţi putea spune în 
privinţa generaţiei de azi?

- Relația profesor-student e foarte 
individuală. În cadrul orelor pe care le 
desfășor încerc să construiesc o relație 
bazată pe respect, încredere și deschi-
dere la diferite opinii. Din acest punct de 
vedere, generația de azi e foarte dornică 
să fi e auzită și se implică ușor în activități 
noi, provocatoare.

- Care e cel mai plăcut lucru în pro-
cesul de predare ?

- OAMENII, întotdeauna oamenii. În 
primul rând, e contactul cu studenții care 
sunt forța motrice a schimbării și viitoru-
lui în general. Posibilitatea de a observa  
diferențele între generații și de a putea 
prognoza vectorul dezvoltării este una 
din privilegiile profesiei noastre. Dar și 
colegii sunt deseori motivul pentru care 
vin cu bucurie la serviciu. Suntem un 
grup cu adevărat unit, iar sprijinul pe 
care ni-l acordăm, ne ajută să devenim 
mai buni profesioniști.

- Dar cel mai stresant, neplăcut, 
poate riscant…?

- Intensitatea lucrului nostru variază 
în funcție de perioada anului: uneori sun-
tem copleșiți cu activități și avem un orar 
foarte încărcat, care include și weekend-
ul. În asemenea perioade e mai ușor 
să devii vulnerabil la stres, surmenare 
și iritabilitate. Însă vin și perioadele mai 
liniștite, când ne putem reîncărca baterii 

și putem aloca timp și altor activități (ca 
cele de cercetare).

- Credeţi că tinerii de azi ştiu ce 
vor?

- Mă tem să generalizez, dar cred că 
DA. Generația de azi e foarte intuitivă și 
cu simțul interior bine dezvoltat. Poate 
nu întotdeauna au un plan detaliat de a 
ajunge la visele lor, dar direcția generală 
este clară. Mă bucură faptul că obiective-

le variază de la un student la altul: unii își 
doresc propriul business, alții vor să acti-
veze într-o corporație străină, dar sunt și 
studenți care visează la viață de familie 
sau la implicarea în sectorul public. Sunt 
pentru o asemenea varietate, consider 
că orice om se poate afi rma, dacă se 
va ocupa cu activitatea care îi provoacă 
satisfacție.

- Cum poate fi  ajutat un tânăr să 
aleagă meseria corect?

- E un proces care trebuie să în-
ceapă în familie, în liceu și din dorința 
tânărului de a se autocunoaște. Sunt 
foarte utile consultațiile psihologilor 
care pot determina anumite capacități 
înnăscute ale tinerilor, dar și interesele 
lor. Se poate de apelat la îndrumători 
care vor descrie esența, oportunitățile 
și riscurile diferitor profesii în RM. Ar 
fi  cazul ca elevii să poată vizita locuri 
de muncă ale profesiei râvnite, sau să 
poată efectua anumite stagii de practi-
că. Totuși, inițiativa și alegerea trebuie 

să aparțină tânărului, cu ajutorul și ghi-
darea celor din jur. 

- Ce nu trebuie să-i scape unui tâ-
năr în perioada studenţiei, din experi-
enţa proprie? 

- Implicarea în cât mai multe 
activități diverse. Viața de student 
(cel puțin la ASEM) oferă foarte mul-
te oportunități atât academice, cât și 
distractive. În funcție de interese, ori-

ce student își poate găsi activitatea 
preferată. Cred că o parte foarte im-
portantă sunt amintirile clipelor petre-
cute  împreună cu grupa academică. 
Încurajez studenții să creeze relații 
frumoase, tolerante și profunde și să 
găsească timp pentru activități comu-
ne. Acestea sunt valorile pe care le vor 
lua în viața de adult.

- E rentabil să fi i profesor ? Se câş-
tigă bine ?

- Dacă e vorba de recompense mo-
rale, atunci cu siguranță DA. Dacă însă 
analizăm aprecierea fi nanciară a lucru-
lui depus de profesori, atunci e trist să 
recunoaștem că această profesie este 
deloc motivantă. Recompensele obținute 
nu sunt proporționale cu cerințele me-
reu crescânde față de profesori. Este 
bine că profesorii sunt încurajați să se 
perfecționeze, dar este important de re-
munerat acest efort. 

Consemnare:  Zinaida LUPAȘCU

Natalia ȚÎMBALIUC: 

”CRED CĂ STUDENȚII DE 
AZI SUNT CONȘTIENȚI 
DE CEEA CE ÎȘI DO-
RESC, PREGĂTIȚI PEN-
TRU UN MEDIU DINA-
MIC, ORIENTAȚI SPRE 
GRATIFICAȚII IMEDIATE, 
POATE UNEORI PREA 
NERĂBDĂTORI.”
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PROFESORUL ANULUI 2016

- De ce credeţi că aţi pri-
mit titlul de „Profesorul anu-
lui 2016”, căror merite se 
datorează?

- În primul rând, vreau să 
menționez că este vorba de 
un concurs care se organizea-
ză anual în cadrul ASEM, în 
baza Regulamentului elaborat 
și aprobat de Senatul instituției 
și la care poate participa orice 
cadru didactic din ASEM. De 
ce am primit acest premiu? 
Cred că la această întrebare ar 
fi  fost mai oportun să întrebați 
Comisia de Concurs, deoare-
ce, conform regulamentului 
respectiv, anume aceasta are 
misiunea de a evalua dosare-
le pretendenților care aspiră la 
acest premiu și de a desemna 
învingătorul. În ceea ce mă 
privește, anul 2016 a fost unul 
sufi cient de prodigios, atât din 
punct de vedere al activității 
didactice, cât și a celei de 
cercetare. În opinia mea,  ac-
tivitatea de cercetare, materi-
alizată în peste 20 de lucrări 
științifi ce publicate în reviste 
din străinătate indexate în 
baze de date internaționale 
și în volumele conferințelor 
științifi ce, desfășurate în stră-

inătate și în republică, precum 
și susținerea tezei de doctor 
habilitat, au constituit princi-
palele atu-uri care au înclinat 
balanța în favoarea mea.  

- Ce înseamnă acest pre-
miu pentru dvs.? 

- Este un premiu care mă 
onorează și vine să recompen-
seze efortul depus: fi zic, inte-
lectual și, nu în ultimul rând, 
cel fi nanciar. Pentru a fi  înțeles 
corect, efortul fi nanciar este 
legat, în cea mai mare parte, 
de plata pentru traducerea lu-
crărilor care au fost publicate 
în revistele din străinătate. Or, 
publicațiile peste hotare în re-
viste de specialitate recunos-
cute se face doar în limba en-
gleză (la acest capitol mai am 
de muncit și de perseverat). 

Totodată, premiul în cauză 
mă obligă spre noi eforturi și 
performanțe, deoarece este 
ușor să ajungi „sus”, este mult 
mai difi cil să te poți menține. 

- Când aţi început să pro-
fesaţi şi ce v-a motivat să 
alegeţi această cale ? 

- S-a întâmplat lucrul aces-
ta acum 20 de ani, când am 
absolvit ASEM, facultatea de 
Management. În acea peri-

oadă, ASEM, fi ind o instituție 
destul de tânără și în ascensi-
une, avea nevoie de personal 
științifi co-didactic tânăr. De 
rând cu alți absolvenți din acea 
promoție, mi s-a oferit opor-
tunitatea de a face carieră în 
învățământul superior. Dorința 
de a acumula noi cunoștințe, 
dar și prestigiul de la acea vre-
me de a fi  cadru didactic într-o 
instituție de învățământ supe-
rior m-a determinat să urmez 
această cale. 

- Cum trebuie să fi e un 
profesor în ziua de azi, ca să 
ţină o aulă întreagă cu ure-
chile ciulite?

- În primul rând, este ne-
voie de documentare și infor-
mare permanentă pentru a fi  
la curent cu tot ce-i nou în do-
meniul profesat. În al doilea 
rând, este nevoie de vocație 
în ceea ce faci, iar studentul 
lucrul acesta îl percepe foar-
te repede. În al treilea rând, 
este nevoie de diversitate în 
procesul de predare, pentru 
a-i putea captiva și interesa. 
Profesorul mai trebuie să aibă 
un discurs adecvat, pe măsu-
ra instituției pe care o repre-
zintă, pornind de la ideea că 
formăm nu doar profesioniști, 
ci și intelectuali.

- În ceea ce priveşte rela-
ţia profesor-student, ce ne-
aţi putea spune în privinţa 
generaţiei de azi?

- În relația profesor-stu-
dent nu trebuie să existe un 
„zid” care ar face difi cilă co-
municarea între cei doi ac-
tori. Dimpotrivă, atunci când 
se observă o distanțare în 
relația profesor-student, e 
nevoie de acel feeling din 
partea profesorului pentru a 
atrage studentul de partea 
sa. Generațiile actuale de 
studenți sunt mult mai dega-
jate, comparativ cu cele de la 
începutul carierei mele. Însă 
nu putem să-i învinuim, deoa-
rece au crescut și educat în 
același mediu ca și întreaga 
societate.  

- Care e cel mai plăcut 
lucru în procesul de instru-
ire?

- Interesul din partea stu-
dentului pentru materia pre-
dată, prin activismul pe care îl 
demonstrează atât în timpul 
lecțiilor, cât și în afara acestora 
(în timpul orelor de ghidare a 
studentului) cred că oferă cea 
mai mare satisfacție profesio-
nală pentru orice cadru didactic.

- Dar cel mai stresant, ne-
plăcut, poate riscant…?

- Atunci când se găsește 
acel cineva care, voluntar 
sau involuntar, prin com-
portamentul său îți „strică” 
lecția. Este puțin mai difi cil și 
mai stresant să-ți revii după 
un asemenea incident și să 
reușești să captivezi din nou 
auditoriul.  

- Credeţi că tinerii de azi 
ştiu ce vor?

Cu siguranță știu. Doar că 
fi ecare ia atât cât consideră 
necesar.

- Cum poate fi  ajutat un 
tânăr să aleagă meseria co-
rect?

- Fiecare tânăr, odată ce 
a ajuns la ASEM, deja a făcut 
alegerea în ceea ce privește 
viitorul său profesional. Mi-
siunea noastră este de a le 
oferi cunoștințele necesare și 
dezvolta competențele profe-
sionale adecvate, astfel încât 
acesta să devină un bun pro-
fesionist. Doar în felul acesta, 
putem spune că are garantat 
un loc de muncă.

- Ce nu trebuie să-i sca-
pe unui tânăr în perioada 
studenţiei, din experienţa 
proprie? 

- Oportunitățile. Or, ASEM-
ul oferă oportunități pentru 
toți studenții, indiferent la ce 
specialitate își fac studiile. 
Important este ca studenții de 
azi să știe să valorifi ce aceste 
oportunități. Iar, dacă studenții 
nu conștientizează acest lu-
cru, noi, profesorii, trebuie să-i 
ajutăm să înțeleagă. 

- E rentabil să fi i profe-
sor? Se câştigă bine?

- Nu cred că cineva, atunci 
când a ales să facă carieră în 
învățământul superior, adică 
să profeseze, s-a gândit mai 
întâi la bani. Cred că majorita-
tea celor de vârsta mea și mai 
tineri au ales această carieră 
datorită prestigiului și al statu-
tului în societate.  

Consemnare:

Zinaida LUPAȘCU

Alic BÎRCĂ : 
”ESTE UȘOR 
SĂ AJUNGI „SUS”, 
ESTE MULT 
MAI DIFICIL 
SĂ TE POȚI 
MENȚINE”

” NU CRED CĂ 
CINEVA, ATUNCI 
CÂND A ALES 
CARIERĂ ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR, S-A 
GÂNDIT MAI ÎNTÂI 
LA BANI. CRED 
CĂ MAJORITATEA 
CELOR DE VÂRSTA 
MEA ȘI MAI TINERI 
AU ALES ACEASTĂ 
CARIERĂ DATORITĂ 
PRESTIGIULUI ȘI 
AL STATUTULUI ÎN 
SOCIETATE.”
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ANIVERSARE

Fiecare aniversare este specială şi 
are locul ei bine defi nit pe drumul vieţii... 

Împlinirea a 60 de ani de viaţă a 
Domnului Profesor Oleg STRATULAT 
ne obligă la un popas sărbătoresc pen-
tru îndelungata şi rodnica sa activitate. 
Să-i urmărim drumul prin viaţă, cu ac-
cent pe cariera universitară…

Remarcat de profesori încă din pri-
mii ani de studenție, este numit în 1978 
asistent la catedra ”Finanțe și Credit” 
din cadrul USM, parcurgând până în 
prezent întreaga ierarhie universitară. 

Șef de Catedră, Decan de Facultate, 
membru al Consiliului Facultății și al 
Senatului, profesorul Oleg STRATULAT 
a desfășurat o bogată activitate didacti-
că, educativă și de cercetare. 

Demnitatea, pregătirea complexă, 
extraordinara putere de muncă, pre-
cum şi exigenţa ştiinţifi că exemplară 
i-au asigurat Profesorului respectul din 
partea colegilor, contribuind la consoli-
darea colectivelor didactice şi ştiinţifi ce 
pe care le conduce cu multă dăruire de 
sine de mulţi ani.

Ascensiunea carierei profesorului 
Oleg STRATULAT a avut loc într-o epo-
că de mari tulburări politice şi sociale, 
determinându-l să se lanseze în politi-
că. Astfel, în perioada 1998-1999 a fost 
deputat în Parlamentul Republicii Mol-
dova şi viceprim-ministru al Guvernului 
pe problemele educaţiei.

Esenţa personalităţii de excep-
ţie este concentrată asupra valorilor 

autentice. Anii se scurg în auditoriu 
alături de studenţii iubiţi, dar talentul 
şi harul pedagogic îşi urmează tra-
iectoria prestabilită. Profesorul Oleg 
STRATULAT este preferatul mul-
tor generații de studenți ai Facultății 
Finanțe. Prezență carismatică în am-
fi teatru, reușește să captiveze în mod 
natural auditoriul.

Pasionat de activitatea la catedră, 
a pus mult sufl et în educarea multor 
generaţii de economişti. Şcoala econo-
mică pe care a slujit-o cu credinţă şi a 
apărat-o cu succes i-a permis, prin su-
fl etele tinere ale studenţilor săi, o evazi-
une pe tărâmul mulțumirii sufl eteşti şi al 
împăcării cu sine. 

Profesorul Oleg STRATULAT arun-
că peste noi, ca un prestidigitator, o 
plasă imensă care este opera sa, operă 
care conține peste 270 de lucrări, inclu-
siv peste 135 lucrări științifi ce și meto-
dico-didactice.

Este o personalitate cu preocupări 
în diverse domenii, fi ind interesat şi de 
istorie, fi lozofi e, literatură, poezie, artă, 
etc. Eminentul profesor este şi un pa-
sionat numismat, adunând de-a lungul 
vieţii o bogată şi valoroasă colecţie de 
monedă veche şi jubiliară.

Cu toate meritele şi talentele sale, 
rămâne a fi  un om modest, iubind viaţa, 
pasionat de natură, o fi re romantică şi 
complexă, cu un pronunţat simţ al umo-
rului. 

La fi nalul acestor gânduri, Vă urăm, 
Domnule Profesor, să aveţi parte de să-
nătate deplină şi viaţă lungă, de putere 
de muncă şi tinereţe spirituală.

La Mulţi Ani, stimate Domnule Pro-
fesor! 

Dumnezeu să vă ajute şi să vă poar-
te de grijă!

Colectivul Catedrei 

”Bănci și Activitate Bancară”

OLEG STRATULAT - 
OMUL, SAVANTUL, PROFESORUL: 
RETROSPECTIVA UNEI VIEŢI LA 60 DE ANI

Fiind şapte copii în familie, de mic 
este implicat în diverse lucrări agrico-
le. La şcoală este coleg de clasă cu 
Sofi a Rotaru, ulterior, Artistă a popo-
rului din Uniunea Sovietică. În ultimii 
ani de școală practică canotajul, de-
venind candidat în maeştri la caiac. 
Absolveşte cu medalie de aur şcoala 
medie moldovenească nr. 2 din Noua 
- Suliţa (1965). 

Proaspătul absolvent susţine cu 
succes examenele de admitere la 
specialitatea „Matematica aplicată” de 
la Universitatea de Stat din Moldova. 
Încă în anii studenţiei, Ilie Costaş a 
fost atras de cercetările ştiinţifi ce.

În 1970, anul absolvirii facultăţii, tâ-
nărul specialist Ilie Costaş este anga-
jat la recent creatul Birou de Cercetare 
- Proiectare a Sistemelor Informatice 
în Industria Alimentară. În scurt timp, 
instituţia respectivă devine cea mai 
numeroasă instituţie de cercetare-pro-
iectare în informatică din republică, iar 
în 1977 este transferată în subordine 
unională. Astfel, Sistemul informatic 
de gestiune a documentelor, elaborat 
sub conducerea dlui Ilie Costaş, este 
implementat în sute de întreprinderi şi 
instituţii ale administraţiei publice din 
întreaga Uniune Sovietică. În cadrul 
acestei instituţii, informaticianul Ilie 
Costaş a activat 31 de ani, ocupând 
succesiv funcţiile: inginer-matematici-
an (1970-1971), inginer programator 
superior (1971-1973), şef birou (1973-
1977), şef secţie (1977-1985) şi direc-
tor ştiinţifi c (1985-2001).

La 29 de ani, în 1976, publică pri-

ma monografi e – „Mecanizarea şi au-
tomatizarea proceselor de gestiune”. 
Cartea a fost apreciată, în cadrul unui 
concurs unional, ca cea mai bună lu-
crare ştiinţifi că a tinerilor cercetători, 
dlui Ilie Costaş fi indu-i conferit titlul de 
Laureat al Premiului Consiliului Unio-
nal al Societăţilor Tehnico - Ştiinţifi ce 
(1977, Moscova).

Pentru un ciclu de lucrări ştiinţifi -
ce în domeniul informatizării, în 1980 
tânărului savant Ilie Costaş îi este 
conferit titlul de Laureat al Premiului 
„Boris Glavan” în domeniul Ştiinţei şi 
Tehnicii. În 1982, susţine teza de doc-
tor în ştiinţe tehnice la Institutul de Au-
tomatică din Kiev, Ucraina.

Încă de pe băncile şcolii Ilie Cos-
taş a demonstrat aptitudini deose-
bite şi în pictură. Deşi are doar 20 
de picturi, majoritatea se bucură de 
mare succes. Astfel, lucrarea „Natu-
ra statică cu harbuz” a fost expusă 
în cadrul unei Expoziţii internaţiona-
le din Maroc în 1988. Trei picturi au 
fost expuse la în cadrul Festivalului 
Unional de creaţie, consacrat Ani-
versării a 60-a a URSS (1982). Pen-
tru această participare, dl Ilie Costaş 
a fost menţionat cu Diploma Uniunii 
Artiştilor Plastici din URSS.

În 1984 dr. Ilie Costaş se implică în 
activitatea pedagogică, mai întâi prin 
cumul, iar din 2002  este titular la ca-
tedra Cibernetică şi informatică econo-
mică.  În 1994, susţine teza de doctor 
habilitat, iar în 2001 îi este conferit ti-
tlul de profesor universitar. În perioada 
2002-2013 este şef al catedrei „Ciber-

netică şi informatică economică” 
a ASEM.

A participat la mai multe 
programe de cercetare/granturi 
ale organismelor internaţiona-
le, inclusiv: TACIS Seed Pro-
ject, Fulbright Program, PNUD 
Moldova, granturi ale Ambasa-
dei SUA, etc. În cadrul Progra-
mului Fulbright, a avut un stagiu de 
un an academic la Universitatea din 
Kentucky (Lexington, SUA). A fost 
președinte al Comitetului organiza-
toric a două conferințe cu participare 
internațională ș.a.

Rezultatele cercetărilor sale ştiinţi-
fi ce sunt publicate în peste 160 de lu-
crări, inclusiv 6 monografi i şi 5 manu-
ale. Una din monografi i este publicată 
la Vienna sub auspiciile Departamen-
tului de Stat al SUA.

Recunoaşterea rezultatelor re-
marcabile ale cercetărilor ştiinţifi ce în 
informatică este încununată de ale-
gerea prof.univ. Ilie Costaş în calitate 
de membru titular (academician) al 
Academiei Internaţionale de Informa-
tizare pe lângă ONU şi membru titular 
(academician) al Academiei Internaţi-
onale de Ştiinţe Ecologice (Sankt Pe-
tersburg).

În diferite perioade a fost sau este 
membru al Comitetului Executiv al 
Reţelei Universitare din Ţările Iniţiati-
vei Europei Centrale, membru al CŞS 
de susţinere a tezelor de doctorat în 
cadrul AȘM, ASEM și USM, membru 
al Consiliului pentru informatizare pe 
lângă Preşedintele Republicii Moldo-

va, Preşedinte al Comisiei de experţi 
în informatică al CNAA, Membru al 
Secţiei de ştiinţe economice şi mate-
matice a AȘM ş.a.

De o înaltă puritate morală şi o de-
osebită responsabilitate în orice obli-
gaţiuni asumate, extrem de consec-
vent şi exigent, bucurându-se de auto-
ritate la colegi şi studenţi, astfel îl ştim 
la această onorabilă vârstă pe omul, 
savantul şi profesorul Ilie Costaş.

Felicitări călduroase, mulţi ani şi 
succese remarcabile în continuare!

În numele colegilor,

Prof. univ. Ion BOLUN

PROFESORUL UNIVERSITAR 
ILIE COSTAȘ LA 

Ilie Costaş, sosit pe lume chiar în prima zi a mărțișorului 
anului 1947, este al doilea băiat în familia unor români de viţă 
veche, Vlad şi Vera Costaş, din satul Răchitna, r-nul Noua - Su-
liţa, regiunea Cernăuţi, pe atunci deja în Ucraina. 

70 de ani
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INSTRUIRE

În perioada 1-3 februarie 2017, 
în cadrul ASEM, a fost organizată 
Școala de Iarnă de studii europe-
ne Jean Monnet “Managementul 
Inovațional al UE”. Acest eve-
niment este organizat în cadrul 
proiectului Jean Monnet Chair in 
EU Policies towards Innovation, 
Creativity and Entrepreneurship 
/ EU2INNO (număr de referință: 
574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJ-
MO-CHAIR), co-fi nanțat de Pro-
gramul Erasmus+ al Uniunii Euro-
pene și urmează a fi  implementat 
în perioada 2016-2019.

Coordonatorul academic al 
acestui proiect, precum și a aces-
tei școli este Rodica Crudu, dr., 
conf. univ., profesor Jean Monnet. 

Managementul inovațional 
ajută firmele să identifice 
oportunitățile și să le folosească 
pentru crearea și introducerea de 
noi idei, procese sau produse pe 
piață. Acest modul vine să explice 
cum organizațiile și fi rmele în UE 
pot obține un avantaj competitiv 
cu ajutorul inovațiilor, prin transfor-
marea ideilor în succes comercial. 

Obiectivul modulului “Mana-
gementul Inovațional al UE”  a 
fost de a înzestra participanții cu 
cunoștințe despre principalele as-
pecte ale guvernării inovației în 
UE, strategii inovaționale și alte 
cunoștințe necesare pentru gesti-
onarea activității inovaționale atât 

din punct de vedere strategic, cât 
și operațional. Pe parcursul modu-
lului au fost utilizate diverse abor-
dări de învățare bazate pe exem-
ple reale, studii de caz și practici 
europene.

În cadrul Școlii de Iarnă, 
participanții au avut ocazia 
de a se familiariza sau adânci 
cunoștințele în astfel de domenii 
precum: Strategia de dezvolta-
re a UE “Europa 2020” și rolul 
inovației în realizarea obiective-
lor acestei strategii; Guvernanța 
activității de inovare la nivel Eu-
ropean; Aspecte conceptuale și 
metodice cu privire la manage-
mentul inovațional și dezvoltarea 
de produse inovaționale integra-
te; Surse ale inovării; strategii de 
management inovațional. De ase-
menea, au fost discutate domeni-

ile de interes actual al politicii în 
materie de inovare a UE (inovații 
sociale, inovații orientate către 
design, inovații în sectorul public, 
inovații la locul de muncă, politici 
inovaționale orientate către ce-
rere, achiziții publice de produse 
inovaționale). Toate aceste su-
biecte au fost discutate în prima 
zi a Școlii de Iarnă Jean Monnet.

Pentru a conferi acestui modul 
un aspect mai practic, în prima zi a 
școlii au fost invitați reprezentanții 
MiLab, UNDP, Moldova - Cristina 

Lisii și Mariana Gurghis – care au 
vorbit despre rolul laboratoarelor 
în promovarea inovațiilor sociale 
în sectorul public, punând ac-
cent pe acele proiecte pe care 
MiLab le-a dezvoltat deja în Mol-
dova și cele care urmează a fi 
implementate.

A doua zi a școlii a fost dedi-
cată discutării și analizei instru-
mentelor și programelor suport 
și fi nanțare ale Uniunii Europene 
pentru activitatea de cercetare și 
inovare; Oportunităţi de fi nanţare 
a IMM-urilor inovaționale în Pro-
gramul Orizont 2020; Instrumente 
pentru IMM-uri: proceduri de apli-
care și aspecte practice, precum 
și protecția drepturilor de proprie-
tate intelectuală în UE. Speakeri 
invitați în cea de-a 2-a zi au fost: 
Octavian Apostol, directorul ge-

neral al AGEPI, Lidia Vîrțan, Cen-
trul Proiecte Internaţionale, Diana 
Grozav, reprezentant PNC Orizont 
2020, Vitalie Moraru, reprezentant 
PNC EEN, Reţeaua de TT a Mol-
dovei și Serghei Portarescu, direc-
tor MACIP.

Cea de-a treia zi a școlii a 
conturat discuții pe marginea ur-
mătoarelor subiecte: Ecosisteme 
start-up și fonduri de risc - căi de 
promoare a afacerilor inovaționale 
în UE; Performanța inovațională 
a Uniunii Europene; Performanța 

inovațională a companiilor Europe-
ne; Rețele și comunități ale inova-
torilor în UE etc. Invitații de onoare 
în cea de-a treia zi a Școlii de Iar-
nă Jean Monnet a fost Veaceslav 
Cunev, CEO Deeplace, membru 
ATIC, Moldova, care a vorbit des-
pre cea de-a 4-a revoluție indus-
trială și oportunitățile de dezvol-
tare a strat-up-urilor, și Doinița 
Ulini, AITT, care a vorbit despre 
Mecanismele și instrumentele de 
sporire a inovaț iilor în Republica 
Moldova.

Interesul sporit față de subiec-
tul abordat în sesiunea de iarnă a 
Școlii Jean Monnet de Studii Euro-
pene “Managementul inovațional 
al UE” s-a materializat într-un nu-
măr considerabil de participanți – 
65 la număr - studenți și profesori 
din cadrul mai multor universități 

din țară, precum: Academia de 
Studii Economice a Moldovei, Uni-
versitatea de Studii Europene din 
Moldova,  Universitatea de Stat a 
Moldovei și Universitatea de Stu-
dii Politice și Economice Europe-
ne „Constantin Stere”, precum și 
reprezentanți ai societății civile.

Din spusele participanților, 
modulul a fost unul foarte intere-
sant, cuprinzător, consecvent și 
motivațional. Participanții la școala 
de iarnă au fost îndemnati să scrie 
impresiile lor despre experiența 
și cunoștințele primite în cadrul 
modulului. Iată câteva dintre feed-
back-urile participanților:

“Am avut o mare plăcere să 
particip în cadrul acestui frumos 
proiect. Într-adevăr inovaţia de-
termină succesul sau eşecul nu 
numai al unei companii, dar şi al 
unei ţări în întregime. Asistând la 
prezentările organizate în cadrul 
școlii, am înţeles că s-a depus un 
efort colosal din partea organi-
zatorului - Rodica Crudu, care a 
reuşit să furnizeze informaţii ex-
trem de utile pentru inovatorii din 
prezent şi din viitor. Am observat 
abundenţa datelor statistice, prin 
care am reuşit să vedem subiectul 
inovaţional din diferite perspective 
şi astfel să formăm concluzii sem-
nifi cative. Ţin încă odata să mul-
ţumesc Doamnei Crudu pentru o 
organizare formidabilă a eveni-

mentului în cele mai bune tradiţii 
Europene!”, spune cel mai bun 
student al ASEM 2016, Augustin 
Ignatov.

„Am avut o plăcere deosebi-
tă să particip la Şcoala de Iarnă 
Jean Monnet de Studii Europe-
ne "Managementul Inovațional 
al UE", condusă de doamna 
Crudu. Ideea de afacere a exis-
tat de ceva timp, fapt pentru 
care am fost prezentă. Datori-
tă acestui proiect am aflat care 
este diferența dintre inovație şi 
invenție, care sunt principalii 
factori de inițiere a unui start-
up, optortunitățile de finanțare 
a IMM-urilor inovaționale, ela-
borarea unui plan de afaceri 
cât şi cum ne putem proteja 
inovațiile”, spune Nicoleta De-
liu, fosta studentă la Universita-

tea de Stat a Moldovei, membru 
al Platformei Naționale a Feme-
ilor din Moldova.

“Am apreciat foarte mult 
conținutul cuprinzător al școlii de 
iarnă "Jean Monnet" și entuzias-
mul Dnei Crudu în relatarea aces-
tuia. După ce am participat la aces 
modul, mă simt și mai determina-
tă să îmi lansez propria afacere”, 
spune Stela Hîrbu, lector universi-
tar, ASEM.

“Plin de energie, entuziasmat, 
curajos și doritor de noi cunoștințe, 
anume așa m-am simțit la Şcoa-
la de Iarnă Jean Monnet de Stu-
dii Europene "Managementul 
Inovațional al UE". Informația pe 
care cu deosebită plăcere am 
ascultat-o, mi-a aprins dorința de 
a studia, de a activa și mai mult 
în acesta direcție”, spune Valentin 
Tombrachevici, student ASEM.

La fi nal, toți participanții au 
primit certifi cate de participare. 
Certifi catele de participare au fost 
înmânate de către rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic, care a feli-
citat toți participanții cu încheie-
rea cu succes a Școlii de Iarnă 
Jean Monnet “Managementul 
inovațional al UE” și i-a îndemnat 
să se implice cât mai activ în astfel 
de evenimente.

Școala Jean Monnet de Stu-
dii Europene are 2 sesiuni pe an 
(cea de iarnă și de primăvară). 

Doritorii de a participa la una din 
sesiunile școlii, sau alte activități 
și evenimente organizate în ca-
drul proiectului, sunt invitați să 
urmărească parcursul activităților 
pe pagina web a proiectului: 
http://ase.md/ro/eu2inno.html sau 
pe pagina Facebook a proiectului 
EU2INNO.

De asemenea, puteți contacta 
coordonatul proiectului Jean Mon-
net Chair în Politicile UE către Ino-
vare, Creativitate și Antreprenoriat 
(EU2INNO) – Rodica Crudu la una 
din adresele de e-mail: rodikakru-
du@gmail.com sau euremjmmo-
dule@gmail.com.

Rodica CRUDU, 

Dr., Conf. univ., ASEM, 

Coordonator Proiect 

EU2INNO

ȘCOALA DE IARNĂ DE STUDII EUROPENE JEAN MONNET:  
“MANAGEMENTUL INOVAȚIONAL AL UE” 
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ACTIVITATEA ASEM

La 10 februarie curent, a 
avut loc o masă rotundă cu 
tematica ”Importanţa teore-
tico-practică a impozitelor 
în contextul realizării politi-
cii fi nanciar-fi scale la etapa 
actuală”. Invitata evenimen-
tului a fost Olga Golban, şef 
Direcţie metodologia impo-
zitelor directe şi impozita-
re internaţională din cadrul 
Serviciului Fiscal de Stat al 
Republicii Moldova.

Masteranzii anului I ai pro-
gramului drept fi nanciar-fi scal, 
drept şi proceduri vamale, ai 
Şcolii Masterale de Excelenţă în 
Economie şi Business a ASEM, 
au fost interesaţi de subiectele 

propuse, de noile modifi cări ale 
politicii fi scale pentru anul 2017 
ce vizează anumite reglemen-
tări fi scale, intrate în vigoare de 
la 1 ianuarie a anului curent.

Astfel, au fost puse în discu-
ţie şi dezbateri noile modifi cări 
cu privire la aplicarea metodelor 
indirecte de estimare a venitului 
impozabil, controlul fi scal al per-
soanelor fi zice. La fel, s-a discu-
tat despre modul de impozitare 

a persoanelor ce practică ac-
tivitate independentă, ceea ce 
reprezintă o noutate a cadrului 
juridic fi scal, impunând anumite 
cerinţe obligatorii cum ar fi  maşi-
na de casă şi control, achitarea 
unui impozit de nu mai puţin de 
3000 lei/an etc. Cei prezenţi au 
fost interesaţi să afl e mai multe 
şi despre creşterea de capital, 
despre modifi cările cu referire 
la procedura bunurilor evaluate, 
donaţii, sistemul deducerilor la 
impozitul pe venit, cadrul legal 
al estimării venitului persoanelor 
fi zice ş.a.

Masa rotundă s-a desfăşu-
rat graţie acordului de colabora-
re între Catedra Drept Public a 
Academiei de Studii Economice 

a Moldovei, în persoana şefului 
de catedră, Alexandru Armea-
nic, dr., conf. univ. şi Serviciul 
Fiscal de Stat, Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat care 
prevede mai multe activităţi te-
oretico-practice, pe parcursul 
anului 2017.

Alina CODREANU,

lect. univ., 

Catedra Drept Public

În perioada 3 -7 ianua-
rie 2017, Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM, în par-
teneriat Colegiul de Eco-
nomie ,,Andrei Bârseanu” 
din Braşov au  organizat o 
conferință internaţională, 
destinată elevilor, cu generi-
cul: ,,Planul de afaceri – in-
strument indispensabil al în-
treprinzătorilor de succes”.

La conferință au participat 
10 elevi ai anului I, II, III de 
la specialitățile: Contabilitate, 
Merceologie, Turism și Servicii 
hoteliere de la CNC al ASEM și 
2 elevi de la specialitatea Bu-
siness şi Administrare,  Cole-
giul de Economie ,,Andrei Bâr-
seanu” din Braşov, România. 
Participanții au prezentat câte 
un plan de a faceri în domeniul 
turismului și/sau a agriculturii.

Participanții au fost interogați 
pentru a fi  ulterior evaluați 
de membrii juriului format din 
sponsorii proiectului: Agenția de 
turism ,,Panda Tur” și ,,Liga Ti-
neretului din Moldova”. 

Cele mai bune prezentări 
au fost premiate cu câte o ex-
cursie oferită de partenerul 
proiectului Agenția de turism 
,,Panda Tur”.

Premiul Mare lea revenit 
elevilor Petcu Victor și Mocanu 
Ion, fi ind astfel premiaţi cu câte 
o excursie de weekend la Kiev.

Locul I (Excursie de week-
end la Odesa): Foiu Adriana și 
Pahomi Maria

Locul II (Excursie de week-
end la Iași): Bugan Nicoleta și 
Prepelița Valeria

Locul III (Excursie de o zi 
la Iași): Gasnaș Gabriel, Șarpe 

Ana-Maria, Chedric Sanda 
și Ghimp Tatiana

,,Conferința a fost una de-
osebit de productivă, întrucât 
ne-a reușit să îmbinăm utilul 
cu plăcutul. Mi-am lărgit enorm 
bagajul de cunoștințe în dome-
niul turismului, interacționând 

cu persoane din acest dome-
niu. În acest mod am înțeles 
calea pe care o parcurge o 
idee de afaceri până când 
ajunge la o afacere de succes. 
Prezentând proiectul am avut o 
satisfacție deosebită deoarece 
am fost ascultată şi când obții 
un feedback reușit din partea 
juriului și a colegilor înțelegi în 
ce direcții trebuie să crești” a 

povestit Pahomi Maria pentru 
Liga Tineretului din Moldova.

Participanții la conferința 
au avut parte și de un program 
distractiv cultural în Orașul 
Brașov. Acestea vizitând cele 
mai deosebite și frumoase lo-
curi: Biserica Neagră, Centrul 

Vechi, Castelul Bran, Piața 
de suvenire, Castelul Groa-
zei, Castelul Peleș, Castelul 
Pelișor şi pârtiile din Poiană 
Brașov ce le-au făcut progra-
mul desăvârșit, întrucât s-au şi 
putut distra.

Elena MOVILEANU, 

profesoară la discipline 

economice.

MAI INFORMAŢI DESPRE 
IMPOZITE ŞI TAXE

PROIECTUL: ,,PLANUL DE AFACERI – 
INSTRUMENT INDISPENSABIL 

AL ÎNTREPRINZĂTORILOR DE SUCCES”

Pe 20 februarie, profesorii 
ASEM și CNC și-au ridicat cer-
tifi catele de absolvire a progra-
melor de instruire care atestă 
competențe psihopedagogice. 

Un număr de 120 de profesori 
au urmat unul sau mai multe modu-
le de instruire în scopul certifi cării 
competențelor  didactice. Aceștia au 
ales să-și dezvolte competențele 
în cadrul programelor de instruire: 
„Învăţarea  bazată  pe probleme 
- PBL”; „Metode inovative de pre-
dare – învăţare - evaluare în învă-
ţământul profesional”; „Psihologie. 
Dezvoltarea personală a cadrului 
didactic” și „Deontologia şi efi cienţa 
comunicării didactice”.  Instruirea a 
fost organizată de către Departa-
mentul Studii, Dezvoltare Curricula-
ră și Management al Calității. 

De asemenea, 40 de cadre 
didactice au ales să urmeze  pro-
gramul de instruire ”Aplicarea teh-
nologiilor informaționale moderne 
în procesul de instruire. Sistemul 
MOODLE”, organizat de către Cen-

trul de Instruire și Consultanță în 
Afaceri al ASEM. 

Programele de instruire a 
competențelor psihopedagogice 
s-au desfășurat în perioada 9-13 
ianuarie.

CERTIFICATE PENTRU ABSOLVENȚII 
CURSURILOR PSIHOPEDAGOGICE 
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APRECIERE

2016 – generos la burse pentru ASEMiști
Bursa AGEPI

Maria Borș și Mariana Ganaciuc, grupa de studii 
MPI-141, vor primi timp de un an câte 1000 de lei pe 
lună de la AGEPI. Cele două studente învaţă în anul 
II la Managementul Proprietăţii Intelectuale, BAA și au 
participat alături de alţi studenţi de la această speci-
alitate în competiţia pentru Bursele de Merit AGEPI, 
organizată pentru al cincilea an.

La cea de-a XIV-a ediţie a concursului “Cel mai bun 
student al ASEM”, în 2016, 10 dintre cei 65 de studenți 
și masteranzi care au prezentat dosarele au reușit să 
convingă juriul că sunt un pic mai buni decât cei buni 
și au fost nominalizaţi la premiile “Cel mai bun student 
al ASEM”. 

Premiile au fost in valoare de la 1000 până la 2500 lei.
Aceștia sunt: Corina Cîșlaru, Cătălina Puzur, Vio-

leta Scvorțova, Ilie Ianachevici – premiul III; Nicoleta 
Camerzan, Alina Solcan, Gheorghe Budu – premiul II;  
Olga Spînu, Dorina Ghenciu – premiul I iar Augustin 
Ignatov – Premiul Mare

Cel mai bun student al ASEM 

Burse de Excelență în IT
Cei mai buni studenți și elevi din domeniul Tehnologi-

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

Aceștea sunt:
Nicolae Vlădiceanu, Ana Diaconu, Vasile Nastas, Mari-

na Lozovanu, Valeriu Bobuţac.

Printre norocoși se regă-
sesc și studenți ai ASEM. 

Aceștia sunt:
Bursa Republicii: Au-

gustin Ignatov (ciclul I, anul 
III, specialitatea Economie 
mondială și relații economice 
internaționale); 

Bursa Guvernului: 
Dorina Jora – (ciclul I, anul 

III, specialitatea Business și 
administrare) și 

Maria Șochichiu, (ciclul I, 
anul IV, specialitatea Conta-
bilitate);

Bursa Președintelui:
Gabriela Matei (ciclul I, 

anul III, specialitatea Finanțe 
și bănci)

Svetlana Brătescu – Co-
legiul Național de Comerț al 
Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova, anul IV, 
specialitatea Turism.

Tinerii vor primi, respectiv 
câte 1.320 lei, 1.100 lei, 1.200 
și 950 de lei, (în funcție de 
bursa), lunar, timp de un an 
academic.

Bursa ”Moore Stephens KSC” 

Bursa Președintelui, Guvernului și Parlamentului 

Valeria Sculea (anul III, CSIE), Stanislav Zacre-
vschii (anul III, Contabilitate), Maria Șochichiu (an. 
III, Contabilitate), Marina Svetlîi (anul II, Finanțe) și 
Elena Gasnaș (an. III, Finanțe) sunt cei cinci studenți 

câștigători ai Bursei ”Moore Stephens KSC” - 2016. Ti-
nerii câștigători vor primi câte 1000 de lei lunar, timp 
de 5 luni.

Două studente de la Școala Doctorală ASEM – 
bursiere 2017 ale  Guvernului

Irina Crotenco– Economie și ma-
nagement în domeniul de activitate, 
anul III, ASEM și Aliona Mantaluța – 
Economie și management în dome-
niul de activitate, anul III, ASEM vor 
benefi cia de bursa de excelență a 
Guvernului pe anul 2017 pentru doc-
toranzi. 

În total se vor acorda 20 de Bur-
se de excelență a câte 2500 de lei 
fi ecare și 7 burse nominale a câte 
2000 de lei, lunar. La concurs au par-
ticipat doctoranzii anului II și III de 
la învățământ cu frecvență la zi din 
toate instituțiile cu drept de pregătire 
a cadrelor științifi ce/școlile doctorale 
fi nanțate de stat.

Prioritate au avut candidații care 
au media mai mare la examenele 
de doctorat, au publicații în reviste 
internaționale și naționale, sunt au-
tori de brevete de invenție, de ma-
nuale/ghiduri științifi co-didactice, 
participă cu rapoarte și comunicări la 

conferințe naționale și internaționale, 
sunt posesori ai diplomelor.

Cheltuielile ocazionale de pune-
re în aplicare a acestei hotărâri vor 
fi  suportate de către Academia de 
Științe a Moldovei și ministerele de 
resort din contul mijloacelor alocate 
pentru anul respectiv. Achitarea bur-
selor pentru doctoranzii anului III va 
fi  sistată odată cu fi nalizarea studiilor 
de doctorat.

 Cor: ”CE”
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EXPERIENŢE

Sistemul fi scal este menit să asi-
gure o atitudine unică și echitabilă din 
partea statului față de toți contribua-
bilii, indiferent de tipul de proprietate 
și forma de gospodărire, să asigu-
re crearea unei baze stabile pentru 
fi nanțarea programelor de stat și dez-
voltarea sferei serviciilor. 

În Republica Moldova, reforma 
fi scală deține o poziție primordială în 
vederea asigurării dezvoltării econo-
mice a statului în contextul armoni-
zării legislației fi scale la prevederile 
legislației Uniunii Europene. Ea este 
miza pentru fundamentarea obiecti-
velor strategice ale politicii bugetar-
fi scale.

În vederea conturării direcțiilor de 
realizare a reformei fi scale în RM, 15 
decembrie 2016, catedra Finanțe și 
Asigurări din cadrul facultății FINANȚE 
a organizat o masă rotundă cu gene-
ricul “Actualitatea impunerii veni-
turilor persoanelor fi zice din Re-
publica Moldova”. Evenimentul a 

fost organizat cu scopul aprofundării 
cunoștințelor teoretice și aplicative în 
domeniul fi scal ale studenților ce-și 
fac studiile la specialitatea Finanțe și 
Bănci.

Invitat special, Olga Golban, ex-
studentă a ASEM, în prezent șefa 
direcției Metodologia impozitelor direc-
te și impozitare internațională.

Masa rotundă a fost deschisă de 
către conducerea facultății care a ve-
nit cu un cuvânt de salut pentru toți cei 
prezenți și care a specifi cat importanța 
realizării obiectivelor privind reforma-
rea sistemului fi scal, astfel încât să se 
asigure distribuirea echitabilă a poverii 
fi scale între contribuabili. De aseme-
nea, a fost evidențiat obiectivul prio-
ritar al politicii fi scale privind impozitul 
pe venit constă în instruirea contribu-
abililor. Acesta urmăreşte stabilirea 
nevoilor şi exigenţelor persoanelor 
fi zice şi juridice, prin rolul şi atribuţiile 
pe care le deţine să vină în întâmpina-
rea acestora, realizând în acest mod 

un interes general. Astfel, persoanele 
fi zice și juridice care se afl ă în condiții 
economice egale trebuie să fi e supuse 
impunerii fi scale în mod egal.

În cadrul întrunirii, au fost puse în 
discuție subiecte ce țin în special de 
impunerea persoanelor fi zice. Printre 
ultimele noutăți se regăsește și ”Legea 
celor 2 la sută” despre care Dna Gol-
ban a menționat că mai mult de patru 
ani, parlamentarii au dezbătut „legea 
celor 2%” din impozitul pe venit, pe 
care contribuabilii îl pot redirecționa în 
altă parte decât bugetul de stat. Astfel, 
potrivit ultimelor modifi cări adoptate 
de Parlament noiembrie 2016, per-
soanele fi zice pot redirecționa o par-
te din impozit către ONG-uri și culturi 
religioase. Conceptul „Legii 2%” este 
ca angajații să poată alege de sine 
stătător unde pot redirecționa două 
la sută din impozitul pe venit. Astfel, 
se dorește crearea unei punți de co-
municare dintre ONG-uri și culturile 
religioase pe de o parte și a societății 

civile pe de altă parte. Este necesar de 
menționat că aceşti bani reprezintă o 
parte a bugetului de stat şi nu o do-
naţie sau un alt act de fi lantropie din 
partea contribuabililor.

Ce ține de implementarea metode-
lor indirecte de estimare a venitului im-
pozabil al persoanelor fi zice, începând 
cu anul 2013 au fost inițiate procesele 
de colectare a informației de la sursele 
indirecte. În prezent, în vederea ela-
borării unei baze de date unice, sunt 
procesate toate informațiile furnizate 
de către instituțiile fi nanciare, compa-
niile turistice, deținătorii de registre ale 
deținătorilor de valori mobiliare, nota-
rii, angajatorii persoanelor fi zice, care 
prezintă informația despre salarii și 
alte venituri ale angajaților, declarațiile 
de venit, prezentate de persoanele fi -
zice. Informația colectată servește ca 
bază pentru evaluarea riscurilor.

 Odată cu lansarea motto-ului 
,,Funcționarul fi scal – în serviciul 
contribuabilului”, IFPS și-a propus 

îmbunătățirea continuă a deservirii 
contribuabililor și prestarea unor ser-
vicii calitative acestora. În acest sens 
a fost elaborată și aprobată ,,Strategia 
de deservire a contribuabililor pentru 
2016-2018” prin ordinul IFPS nr.1125 
din 11 decembrie 2015. Viziunea aces-
tui document de politici de importanță 
majoră inspirat din bunele practici 
europene este ,,O societate în care 
relația dintre SFS și contribuabili este 
axată pe respectarea angajamentelor 
reciproce”. Scopul documentului de 
politici este modernizarea administrării 
fi scale în vederea oferirii serviciilor de 
calitate contribuabililor, pornind de la 
necesitățile acestora.

Datorită profesionalismului și 
receptivității de care a dat dovadă 
specialistul din cadrul IFPS, aces-
ta a reușit încă o dată să trezească 
studenților, viitorilor specialiști în do-
meniu, interes față de situația actua-
lă și reformele din domeniul fi scal. În 
acest context, îi aducem mulțumiri și 
exprimăm recunoștință pentru posi-
bilitatea colaborării dintre Academia 
de Studii Economice din Moldova și 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 

 Catedra Finanțe și Asigurări

Catedra „Contabilitate şi Analiză Eco-
nomică”, ASEM, la 6 decembrie 2016 a or-
ganizat o ediție specială în cadrul Cercului 
ştiințifi c „Young Accountants”, cu genericul 
„Contabilitatea – fundament ştiințifi c şi 
creativitate” consacrată celei de-a 25-a 
aniversare a ASEM.

Evenimentul a fost deschis de șefa 
catedrei Contabilitate și Analiză Economi-
că, Liliana Lazari, dr., conf. univ.; conducă-
torul Cercului Științifi c Studențesc „Young 
Accountants”, Svetlana Mihaila, dr., conf. 
univ., și provocatoarea liricii contabile, Maia 
Bajan, dr., conf. univ. În calitate de invi-
tat special a fost Maria Mancaș, dr., conf. 
univ., la catedra „Comunicare Economică 
și Didactică”. La cerc au fost prezenți și 
susținătorii fi deli din rândul cadrelor didac-
tice a catedrei, precum: Galina Bădicu, dr., 
conf. univ. și Nelea Chirilov, dr., conf. univ. și 
studenții facultăților Finanțe și Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică. 

Obiectivele cercului s-au axat pe 
importanța Contabilității în activitățile co-
tidiene, dezvoltarea spiritului de cercetător 
și interesul manifestat față de domeniul 
practic al contabilității, redarea emoțiilor 
studenților pe parcursul cunoașterii vastei 
materii contabile. 

Genericul acestei întruniri a avut un 
scop științifi co-liric, prezentând contabilita-
tea sub doi vectori: 1) fundament științifi c 
și 2) fundament creativ.

Prima direcție a tematicii propuse 
„Contabilitatea – fundament științifi c” a fost 
prezentată de studentele anului III, Faculta-
tea Finanțe: Olga Cazacu, FB 145 și Elena 
Gasnaș, FB 144. 

Studenta Olga Cazacu, FB 145, prin 
comunicarea întitulată „Contabilitatea în 
serviciul interesului public” a expus rolul 

contabilității drept „cheie de succes” a fi ecă-
rei afaceri. Subiectul vizat a prezentat esența 
și relevanța contabilității în lumea afacerilor. 
Iar sarcina diurnă a contabilității constă nu 
doar de a crea cetăți din cifre, de a efectua 
rapoarte și analize, ci de a prezenta anumite 
perspective de dezvoltare a entității în viitor. 

A doua comunicare expusă de Elena 
Gasnaș, FB 144, cu tema „Raportarea fi -
nanciară – suport pentru fundamentarea 
deciziilor economice” a redat rolul situațiilor 
fi nanciare ca „pilon în succesul economico-
fi nanciar” al oricărei entități. Prin intermediul 
situațiilor fi nanciare s-a prezentat necesi-
tatea și dependența deciziilor de gestiune 

luate în baza informațiilor furnizate de con-
tabilitate, prin care, totodată, se oglindește 
poziția și performanța fi nanciară a entității. 

Prin comunicările prezentate, contabi-
litatea devine regina cifrelor și jucătorul de 
primplan al economiei, care prin instrumen-
tele sale permite dezvoltarea cu succes a 
oricărei afaceri.

Cea de-a doua direcție a tematicii 
„Contabilitatea – fundament creativ”,  pro-
pusă de Maia Bajan, dr., conf. univ. care a 
provocat studenții de a reda „contabilitatea 

MASĂ ROTUNDĂ

ACTUALITATEA IMPUNERII VENITURILOR 
PERSOANELOR FIZICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONTABILITATEA – PLANETA CIFRELOR ÎN UNIVERSUL CREATIV
„Pentru a avea succes trebuie să găsești ceva de care să te agăți, 
ceva care să te motiveze, ceva care să te inspire.” 

Tony Dorsett

în versuri”, s-a soldat cu 12 poezii. Prin 
versurile prezentate de studenții facultăților 
Finanțe și Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică în cinstea contabilității 
s-au scris adevărate ode contabile, s-a 
prezentat relevanța contabilității în lumea 
afacerilor, s-a descris viața contabilului și 
s-au întruchipat chiar și versuri umoristice 
dedicate contabilității.

Plină de entuziasm şi dna Maria Man-
caş, dr., conf. univ. s-a implicat cu o dedica-
ţie în versuri pentru sufl et plină de idealitate 
şi romantism.

Pentru aprecierea laturii creative din 
cadrul acestei ediții  a Cercului Științifi c 
Studențesc s-a desemnat un juriu format din 
profesori (Mancaș M., Mihaila S., Bădicu G.) 
și studenți (Cocîrlă D., Ivanov D., Soltanici 
D., Braga E., Savin A.). 

Jurații au clasifi cat creațiile prezentate 
de studenți în trei categorii de poezii: 1) po-
sedă limbajul contabil; 2) după originalitate; 
și 3) cu elemente umoristice. 

În categoria poeziilor care posedă 
limbaj contabil au fost înscriși: Dumitrița 
Dombrov, FB 141; Elena Goropceanu, FB 
141; Nicoleta Camerzan, FB 143; Alexandra 
Stratu, CIB 141. La categoria poeziilor după 
originalitate s-au inclus: Irina Chişleac, FB 
142; Cristina Zaiaț, FB 143; Oxana Putina, 
FB 143; Cătălina Muruzuc, FB 145; Adriana 

Prodan, FB 141. În categoria poezii cu ele-
mente umoristice s-au clasat: Sergiu Mîță 
(2 poezii), FB 145 și Doina Cotoros, FB 143. 

Studenților implicați activ în lumea 
contabilității atât dedicată științei, cât și uni-
versului creativ, Liliana Lazari, dr., conf.univ. 
a înmânat diplome din partea catedrei Con-
tabilitate şi Analiză Economică. 

Contabilitatea considerată știință exactă 
vine în cadrul acestui eveniment ca un uni-
vers al liricului, ca o artă a cifrelor. Iar studenții 
ASEM în același timp dezvoltă abilități și 
posedă cu dibăcie nu doar soldurile și con-
turile contabile, ci se transformă în adevărați 
maeștri în arta versurilor, rimelor și redarea 
unor stări profunde legate de contabilitate. 
Emoțiile prezentate în versurile studenților 
tratează contabilitatea cu o deosebită dra-
goste și romantism, redând o spiritualitate 

desăvârșită și pe note umoristice. Originali-
tatea versurilor și construcția rimelor nu au 
lăsat auditoriul plictisit, ci din contra, fi ecare 
combinație, sintagmă și parafrazare jucăușă 
era întâlnită cu aplauze de cei prezenți. 

Maia BAJAN, dr., conf. univ. 

catedra „Contabilitate şi 

Analiză Economică”,

Nicolae GARȘTEA, student 

anul III, facultatea „Finanţe”
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În prag de Crăciun, angajații ASEM 
au colectat cca 18 000 de lei, bani și 
daruri care au fost înmânați ieri fami-
liei Petrașcu de către rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic. Liubov Petrașcu 
a rămas singură cu patru copii în fața 
vitregiilor sorţii, după ce soțul ei, care în 
ultimii ani a lucrat medic anestezist la In-
stitutul de Medicină Urgentă din capitală, 
a pierdut lupta cu cancerul.

Singurul venit al familiei este o indem-
nizaţie de doar 1.200 de lei. Banii abia 
dacă le ajung pentru mâncare, iar de 
plata chiriei nici nu poate fi  vorba. Așa 
că femeia şi cei patru copii aşteaptă din 
clipă în clipă sa evacuați din apartament.

dar din dar se face rai 
De sărbători – De sărbători – 
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INCUBATORUL INOVAŢIONAL AL ASEM “IT4BA” 
ÎN COLABORARE CU AGENȚIA PENTRU INOVARE 
ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC (AITT, www.aitt.md) 

ANUNȚĂ CONCURS PENTRU SELECTAREA UNEI ECHIPE STUDENȚEȘTI MANAGERIALE 
AL INCUBATORULUI INOVAȚIONAL DIN DOMENIUL IT.

COMPONENȚA ECHIPEI:
• MANAGER OPER AȚIUNI;
• MANAGER PROMOVARE ȘI MARKETING;
• ORGANIZATOR DE EVENIMENTE.

Între timp, Senatul Studențesc ASEM, organizatorii concur-
sului, au publicat numele celor 10 participante care luptă pentru 
titlul de Miss ASEM 2017.

Câștigătoarea Miss ASEM 2017 se va alege cu o călătorie 
gratuită în Grecia pentru două persoane, ce include cazare 7 
nopți/8 zile; transport tur-retur; asigurare medicală și 3 excursii 
gratuite la: ThessalonikPi, Mănăstirile Meteora, Muntele Olimp.

AN
U

N
Ț

CINE SUNT PARTICIPANTELE 
CARE ASPIRĂ LA TITLUL DE 
MISS ASEM 2017

MIERCURI, 29 MARTIE, LA 18:00, ÎN INCINTA 
RESTAURANTULUI ,,MI PIACE” (CHIŞINĂU, 
STR. TRANDAFIRILOR 4) VA AVEA LOC 
EDIȚIA A XV- A CONCURSULUI MISS ASEM.

BILETELE COSTĂ ÎNTRE 60 ȘI 100 LEI. 

IATĂ  CINE SUNT CONCURENTELE:
Ecaterina Spinu, Alina Lavric, 
Doinita Bujor, Ecaterina Prohorova, 
Ionela Lungu, Ana Merla, 
Nadejda Malachi, Valeria Donu, 
Alla Neahin, Valeria Straciuc. 

Pentru participare la concurs, vor fi  prezen-
tate următoarele documente:
a) Cererea de participare (conform modelului 

publicat pe pagina www.aitt.md);
b) Plan de dezvoltare al Incubatorului de Inovare 

pe termen de un an, care trebuie să conțină:
- rezumatul cu descrierea obiectivelor gene-

rale şi argumentarea necesităţii realizării 
acestor obiective;

- descrierea activităţilor preconizate;
- obiectivele specifi ce şi rezultatele planifi -

cate;
- strategiile de colaborare cu partenerii, de 

atragere a investiţiilor, de susţinere şi con-
lucrare cu rezidenţii;

- modul de organizare a prestării serviciilor şi 
de autogestiune a parcului/incubatorului;

- potenţialul echipei manageriale de a rea-
liza cu succes proiectul: resursele uma-
ne, informaţionale, materiale disponibile, 
modul de gestionare a lor pentru efi cienţă 

maximă, experienţa anterioară şi relaţiile 
existente ale administratorului;

- analiza SWOT cu indicarea riscurilor şi mo-
dul de atenuare a acestora;

- planul de realizare a proiectului cu indica-
rea termenelor de realizare şi a rezultate-
lor preconizate la fi ecare etapă, mijloacele 
fi nanciare necesare pe etape;

- devizul de cheltuieli pentru fi ecare an cu 
indicarea surselor de fi nanţare, însoţit de 
descrierea şi argumentarea cheltuielilor.

c) CV-urile echipei de proiect.

CALENDARUL COMPETIȚIEI
d) Planul de dezvoltare poate fi  prezentat în pe-

rioada 6.03.17 – 17.03.17
e) Proiectele de dezvoltare a incubatorului vor 
fi  evaluate de către o comisie în perioada 
20.03.17-22.03.17

f) Rezultatele vor fi  anunțate în termen de 5 zile 
după evaluare.

• Dinamism și interes pentru 
dezvoltarea Incubatorului;

• Cunoașterea unei limbi străi-
ne (binevenită engleza);

• Creativitate, capacitatea de a 
oferi soluții, de a găsi meto-
de inteligente de depășire a 
barierelor;

• Orientarea spre rezultat; 
• Stabilitate, rezistență;
• Abilitate de a lucra în echipă;
• Abilități de comunicare. 

PRETENDENȚII TREBUIE SĂ DISPUNĂ DE URMĂTOARELE CALITĂȚI:

            Informații suplementare la adresa:  it4ba@ase.md
       info.it4ba@ase.md

Peste  100 de femei din Repu-
blica Moldova au aplicat până în 
prezent pentru a benefi cia de su-
port în cadrul Programului – pilot 
„Femei în Afaceri”. Înregistrarea 
la Componenta I a programu-
lui va dura până la sfârșitul lunii 
martie, timp în care femeile care 
intenționează să lanseze o aface-
re proprie în Republica Moldova, 
sau să dezvolte afacerea existen-
tă, pot aplica la acest program.

Potrivit datelor din aplicații, 
aproape 50% din femei care deja 
s-au înscris la program sunt anga-
jate în câmpul muncii, însă au ca-
pacitatea și doresc să lanseze pro-
pria afacere, iar altă jumătate sunt 
în concediu de îngrijire a copilului, 
activează pe cont propriu sau sunt 
șomere.

Din punct de vedere geografi c, 
circa 80% din femeile cu inițiativă 
antreprenorială sunt din centrul 
Republicii Moldova, dintre care 
mai mult de o treime sunt din mu-
nicipiul Chișinău.

Cele mai multe femei optea-
ză pentru afaceri ce țin de pre-
starea serviciilor, agricultură,  
meșteșugărit sau agroturism.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
1064 din 16.09.2016 cu privire la 
aprobarea Programului – pilot „Fe-
mei în Afaceri”, după încheierea 
perioadei de aplicare dosarele vor 
fi  verifi cate în sensul corespunde-
rii criteriilor de eligibilitate, pentru 
prima componentă a Programului. 
Potrivit Programului, 300 de femei 
vor participa la instruiri, vor benefi -
cia de consultanță în domeniul an-
treprenorialului și vor fi  ghidate în 
procesul de inițiere a afacerii.

Programul – pilot „Femei în 
Afaceri” a fost aprobat prin Hotărâ-
re de Guvern în septembrie 2016. 
Acesta își propune să ofere suport 

fi nanciar și non-fi nanciar femeilor 
care planifi că să lanseze sau să 
extindă afaceri și companiilor în 
creștere, fondate și gestionate de 
femei. Programul prevede acorda-
rea suportului consultativ, didactic 
și fi nanciar la 400 de femei.

Programul va acorda suportul 
pentru femeile antreprenoare la 
3 etape diferite de dezvoltare a 
afacerii:

1)   Doritoare de a-și lansa o 
afacere;

2)   Întreprinderi nou create și 
administrate de către femei;

3)   Companii în creștere, fon-
date și gestionate de femei.

Componenta I prevede instru-
ire și îndrumarea a 300 de viitoa-
re antreprenoare pentru lansarea 
propriei afaceri pe teritoriul Repu-
blicii Moldova în următoarele 12 
luni de la aplicare la Program.

Componenta II este destinată 
întreprinderilor înregistrate mai puțin 
de 2 ani, create și gestionate de că-
tre femei. Participantele la această 
componentă vor benefi cia de gran-
turi pentru dezvoltarea afacerii. Pen-
tru această componentă vor fi  selec-
tate  100 de femei-antreprenoare.

Componenta III va oferi su-
port pentru companiile în creștere 
- investiții de scară largă pentru 
extinderea pieței de desfacere și 
promovarea exporturilor, cu suport 
consultativ direcționat spre ma-
ximizarea impactului investițiilor. 
Etapa este destinată companii-
lor active pe piață mai mult de 2 
ani, care sunt create și gestiona-
te de femei și planifi că creșterea 
cifrei de afaceri și/sau numărului 
angajaților în următoarele 18 luni, 
prin extinderea pieței de desface-
re, export și inovare.

Sursa: www. bani.md

PROGRAMUL 
„FEMEI ÎN AFACERI”
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