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Pe 12 aprilie curent, la ASEM a 
avut loc alegerea rectorului. Dintre 
cei doi candidați eligibili, Grigore 
Belostecinic și Rodica Hîncu, cu 
majoritate de voturi, a fost reales 
rectorul care a condus instituția în 
ultimii 15 ani.

În anul acesta procedura de alegere a 
avut loc în condiții noi, fi ind supravegheată 
de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică 
Instituțională (CDSI), structură  impusă de 
Noul Cod al Educației. La vot a participat 
doar personalul didactic și științifi co – di-
dactic al ASEM și CNC, ceea ce reprezin-
tă în jur de 40 % din angajații instituției. 

 Planul academicianului Grigore Belos-
tecinic pentru următorul mandat de rec-
tor este intitulat: „O educaţie competitivă 

pentru o societate competitivă”,  conține 
30 de pagini și îl găsiți pe pagina web a 
instituției: www. ase.md. 

Printre principalele obiective ale Rec-
torului ASEM în următorii cinci ani, ar fi : 

Compatibilizarea şi alinierea continuă 
a activităţilor ASEM la practicile academi-
ce din ţările Uniunii Europene şi alte state 
cu nivel înalt de dezvoltare. 

Considerarea angajaţilor (corpul pro-
fesoral-didactic, personalul administrativ 
şi auxiliar) ca benefi ciari interni şi preocu-
parea cu deosebită atenţie de satisface-
rea cerinţelor şi aşteptărilor lor, conside-
rându-i ca principală bogăţie a instituţiei.

 Considerarea studenţilor, masteranzi-
lor şi doctoranzilor noștri atât ca benefi ci-
ari interni, cât şi ca benefi ciari externi, şi 
urmărirea continuă a gradului de satisfa-
cere a cerinţelor şi aşteptărilor lor privind 
calitatea serviciilor educaţionale şi adec-
varea acestora la exigenţele pieţei forţei 
de muncă, dar şi condiţiile în care aceste 
servicii sunt oferite.

Cor.: ”CE”

În perioada 24 - 28 mai la Chișinău s-a organizat Reuniunea 
Academică bilaterală:  ”The Economy of the Future in Euro-
pe: Science and Reality” . Evenimentul a întrunit, în sala 
de conferințe a hotelului ”Radisson Blu”,  persoane notorii 
din mediul academic și potențiali investitori din Republica 
Moldova, Spania, Austria, România, Ucraina, Italia ș.a. 

Organizatorii evenimentului speră că această reuniune va 
impulsiona integrarea Republicii Moldova în spațiul științifi c 
european. Or, partenerul ASEM în organizarea evenimentului, 
Academia Regală de Științe Economice și Financiare din Bar-
celona a înregistrat o ascensiune notabilă pe parcursul timpu-
lui, devenind astăzi un prestigios centru de referință al cerce-
tării economice și fi nanciare în tot arealul academic european. 
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CONSILIUL RECTORILOR

NOUA STRATEGIE A AUF

ACORDURI DE COLABORARE

GALERIA ABSOLVENŢILOR 
ASEM

CARPEDIEM

DIVERSE

GRIGORE BELOSTECINIC ALES RECTOR 
AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE, 
PENTRU CEL DE-AL PATRULEA MANDAT CONSECUTIV

REUNIUNE ACADEMICĂ 
INTERNAȚIONALĂ 
PENTRU ANCORAREA MAI 
SIGURĂ 
A ECONOMIEI RM 
ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

ADMITEREA 2017: 
PBLMD ANUNȚĂ LANSAREA A 
6 PROGRAME DE STUDII NOI 
PENTRU VIITORII STUDENȚI

Proiectul PBLMD anunță lansarea a șase programe de stu-
dii reproiectate conform unui concept nou, la cele mai solicitate 
specialități din oferta universităților din RM. Unul dintre aceste pro-
grame este Administrarea Afacerilor la Ciclul I, Licență, ASEM.

În cadrul programului vor fi  utilizate metode și metodologii noi 
și inovative de predare-învățare, cum ar fi : învățarea bazată pe 
probleme (PBL), învățarea bazată pe cercetare/investigare (EBL), 
învățarea bazată pe studii de caz și simulări (CBL). Reproiec-
tarea a fost realizată în comun de către personalul academic al 
universităților din RM în colaborare cu prestigioase universități eu-
ropene. 

Studenții înmatriculați la aceste programe vor benefi cia de me-
tode noi de predare-învățare cu preponderență în limba străină 
(engleza) și vor merge, începând cu anul II de studii, în mobilitate 
academică la instituțiile partenere din UE. 

Camelia LUPAȘCO



ACTIVITATEA ASEM

47 absolvenți ai Școlii Mas-
terale de Excelență în Economie 
și Business a ASEM (ȘMEEB), 
promoția iarnă 2017, și-au primit 
diplomele de master în drept, la 
10 martie curent, în cadrul unei 
festivități solemne. 

La eveniment au participat rec-
torul ASEM, Grigore Belostecinic, 
directorul ȘMEEB, Angela Casian, 
șefi i de catedră de drept public și 
drept privat, Alexandru Armeanic 
și Liliana Rotaru-Maslo, vicedirec-
torii ȘMEEB, secretarii comisiilor 

de susținere a tezelor de master, 
absolvenții programelor de mas-
terat drept fi nanciar-fi scal – 31 și 
drept economic - 16 (90 p.c., 1,5 
ani de studii).

Rectorul ASEM, domnul Gri-
gore Belostecinic a venit cu o 
alocuțiune de felicitare, adresân-
du-le absolvenților cuvinte de 
laudă pentru reușitele obținute, 
menționând că Alma Mater se 
mândrește cu asemenea maste-
ranzi. ”Evenimentul de astăzi re-
prezintă fi nalizarea cu succes a 
unei noi etape a parcursului vostru  
universitar. Diploma și cunoștințele 
obținute să vă fi e de folos în favoa-
rea avansării în carieră”, a conchis 
rectorul ASEM.

În mesajul său, Angela Casi-
an, directorul ȘMEEB a ASEM, a 

remarcat că proaspeții absolvenți 
sunt parte a marii familii a ASEM, 
aceștia având posibilitatea să-și 
continue studiile și la ciclul III, stu-
diile de doctorat. Șefi i de catedră 
le-au urat succese, accentuînd 
ideea că aceștia sunt promotorii 
adevăratelor valori ale societății.

Dintre cei 47 absolvenți, doi au 
obținut media generală ”10” - Cris-
tina Cecan și Ivan Banu. ”Să ai 10 
pe linie poate pare imposibil, dar 
nu e așa, doar că necesită depu-
nere permanent a eforturilor su-
fi ciente pentru procesul de studii 
şi creștere pe plan profesional. Și 
încă un aspect - trebuie să fi i dis-
pus mereu spre confruntări și pro-
vocări noi”, a remarcat Ivan Banu.

Cristina Cecan, a subliniat: 
”Orele de cursuri, petrecute până 

seara târziu, după o zi plină de 
muncă, au însemnat mai mult de-
cât instruire. Erau lecții de viață, 
care-ți insufl au dorința de a mer-
ge cât mai departe, explorând cât 
mai multă materie. 10 pe linie? 
Nu au fost un scop în sine, dar 
un rezultat al eforturilor conjuga-
te (profesor-student), însoțite de 
asumarea și partajarea anumitor 
responsabilități. Or, în viață, ce 
semeni – aceea culegi. Și în fi -
nal, subscriu cuvintelor pline de 
înțelepciune ale lui Lucian Blaga: 
”Învățat este omul care nu termină 
niciodată de învățat”.

Alina CODREANU,

lector universitar, catedra 

Drept Public

Cinci  burse pentru 
studenții ASEM, din cele 30, 
oferite de CIU și BC “Mol-
dova Agroindbank” SA vor 
asigura suport fi nanciar unui 
acces echitabil la studii uni-
versitare în obținerea unei 
educații de calitate pentru un 
viitor sigur. 

Bursierii ASEM, care au 
obținut câte 6000 de lei sunt: 
 Vlada Platon; Anatolia Zabu-
lica; Cristian Chiriac; Mihai 
Reniţa și Stanislav Iarovoi.

Ceremonia festivă de decer-
nare a burselor a avut loc joi, 2 
martie. Benefi ciari sunt studenţi 
din anul I şi II de studiu, la secţia 
de zi, de la 8 instituţii de învăţă-
mânt superior din ţară. Aceştia 
au fost selectaţi de o Comisie 
independentă de experţi din to-
talul de 97 de aplicanţi.

Programul „Burse pentru Vii-
torul Tău!” este organizat în par-
teneriat cu Centrul de Informaţii 

Universitare, Ministerul Educaţi-
ei, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei. Scopul pro-

gramului este de a susţine tinerii 
din familiile cu venituri modeste, 
din familii cu mulţi copii, orfani 

sau afl aţi sub tutelă, cu dizabi-
lităţi, atât din zonele urbane, cât 
şi din cele rurale.

DIPLOME ȘI EMOȚII LA SUPERLATIV

FINALIŞTII PROGRAMULUI “BURSE PENTRU VIITORUL TĂU!” 2016

REUNIUNE ACADEMICĂ INTERNAȚIONALĂ PENTRU ANCORAREA 
MAI SIGURĂ A ECONOMIEI RM ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

În perioada 24 - 28 mai la 
Chișinău s-a organizat Reuniunea 
Academică bilaterală:  ”The Eco-
nomy of the Future in Europe: Sci-
ence and Reality” . Evenimentul 
a întrunit, în sala de conferințe a 
hotelului ”Radisson Blu”,  persoa-
ne notorii din mediul academic și 
potențiali investitori din Republi-
ca Moldova, Spania, Austria, Ro-
mânia, Ucraina, Italia ș.a. 

Evenimentul a fost organizat de 
către Academia de Studii Economice 
din Moldova și Academia Regală de 
Economie și Finanțe din Barcelona, 
Spania.

La eveniment au participat 
Președintele Parlamentului, Andrian 
Candu, președintele Academiei Re-
gale de Economie și Finanțe din 
Barcelona, dr. Jaime Gil Aluja, DHC 
al ASEM, Ministrul Economiei RM, 
Octavian Calmâc, viceguvernato-
rul Băncii Naționale a RM, Cristina 
Harea. 

Potrivit rectorului ASEM, acad. 
Grigore Belostecinic, gazda reuniu-
nii, conducerea Academiei Regale 
spaniole a decis să organizeze în 
fi ecare an astfel de reuniuni pen-
tru a cunoaște mai bine realitățile 
economice, pentru a-și redirecționa 
mai efi cient cercetările pe care le 

efectuează. Rectorul Belostecinic 
a remarcat că întrunirea este de o 
importanță foarte mare, în situația 
în care și Spania a parcurs o cale 
aproape similară cu cea a Republicii 
Moldova, de la o situație economică 
foarte difi cilă și sărăcie în care se 
afl a populația acestei țări, până la 
realitățile actuale, unde vedem Spa-
nia ca pe una din cele mai dezvoltate 
țări europene. „ Republica Moldova 
trebuie să valorifi ce poziționarea sa, 
reușită din punct de vedere geo-
grafi c, la intersecția dintre culturi, 
dintre hotarele UE și restul lumii, în-
tre Europa și Eurasia. Ar fi  bine să 
valorifi căm și oportunitățile pe care 

ni le oferă și o parte și alta în dezvol-
tarea și orientarea exportului Repub-
licii Moldova atât spre Europa, cât și 
spre piețele enorme care sunt cele 
ale asiatice, a Rusiei, în particular”, 
a punctat rectorul ASEM.

În cuvântul său de salut 
adresat participanților, Președintele 
Parlamentului, Andrian Candu, a 
subliniat că Uniunea Europeană 
rămâne un model de dezvoltare pe 
care Republica Moldova vrea să-l ur-
meze, în pofi da crizelor și provocări-
lor prin care trece. ”Pentru noi este 
important să găsim cel mai bun mo-
del economic pentru Republica Mol-
dova. În lipsa unor resurse naturale, 

ne axăm pe dezvoltarea agriculturii 
și IT”, a declarat Andrian Candu, ex-
primând speranța că astfel de reuni-
uni, la care sunt prezente persoane 
notorii din domeniu, ar putea aduce 
expertiză și elabora un model eco-
nomic potrivit pentru țara noastă.

În cadrul forului, președintele 
AȘM, acad. Gheorghe Duca a 
prezentat viziunea Academiei de 
Științe a Moldovei asupra reformei 
cercetării, în contextul în care ac-
tualmente se discută intens viitorul 
științei naționale, președintele AȘM 
exprimând certitudinea că nu poate 
exista dezvoltare sustenabilă fără 
știință. În acest sens, președintele 
Duca a afi rmat că Academia a pledat 
și pledează pentru dialog, unitate și 
consolidare.

Organizatorii evenimentului 
speră că această reuniune va impul-
siona integrarea Republicii Moldova 
în spațiul științifi c european. Aca-
demia Regală de Științe Economice 
și Financiare din Barcelona a în-
registrat o ascensiune notabilă pe 
parcursul timpului, devenind astăzi 
un prestigios centru de referință al 
cercetării economice și fi nanciare în 
tot arealul academic european. 

Cor.: ”CE” 
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EDUCAŢIE

Joi, pe 18 mai, managerii universitari s-au 
întrunit la ASEM  într-o ședință a Consiliului 
Rectorilor (CR )cu participarea Președintelui 
țării, Igor Dodon, care a dat start invitației 
președintelui CR, Grigore Belostecinic, la o 
dezbatere  pe marginea problemelor cu care 
se confruntă învățământul superior al RM și 
universitățile, în particular. 

”Învățământul superior al RM se concen-
trează, astăzi, în cadrul a 19 instituții publice de 
învățământ superior și 11 – private. În egală mă-
sură suntem afectați de scăderea numărului de 
studenți, de la aproape 128 de mii de studenți  
în anii 2006 - 2007 la puțin peste 74 000 în pre-
zent. Este o situație în care trebuie să restartăm 
calitativ acest domeniu, sa găsim soluții pentru a 
supraviețui, dar și pentru a face față condițiilor de 
calitate și pretențiilor timpurilor”, a specifi cat în pre-
zentarea sa Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. 

Președintele CR a menționat că în proce-
sul de tranziție, învățământul superior a fost în 
situația să facă față mai multor provocări, prin-
tre care: implementarea prevederilor Procesului 
de la Bologna, adaptare la cerințele noului Cod 
al  Educației al Republicii Moldova, din 2014; 
crearea structurilor de management al calității 
în instituțiile de învățământ superior; crearea de 
Centre de ghidare în carieră a studenților; modifi -

carea procesului de admitere în universități – de-
punerea actelor în vederea participării la concurs, 
la un număr nelimitat de universități și la mai mul-
te domenii de formare profesională într-o univer-
sitate; modifi carea modului de acordare a locu-
rilor cu fi nanțare bugetară – doar pentru un an, 
în baza rezultatelor academic; instituirea Agenției 
Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul 
Profesional; schimbări în managementul universi-
tar și a modului de alegere a rectorului. 

În încheierea prezentării sale, rectorul 
ASEM a menționat că problemele cu care se 
confruntă la moment sistemul universitar țin de 
mobilitatea scăzută a studenților, cadrelor di-
dactice și cercetătorilor; ponderea relativ mică 
a absolvenților care se încadrează în câmpul 
muncii conform califi cărilor obținute; inefi ciența 
mecanismului de interacțiune a instituțiilor de 
învățământ superior cu sfera de cercetare-dez-
voltare și mediul de afaceri; participarea insufi -
cientă a universităților în Proiecte și Programe 
Internaționale; statutul scăzut al cercetătorilor în 
învățământul superior, responsabilizarea redusă 
a studenților față de rezultatele învățării, dar mai 
ales - gradul redus de autonomie a instituțiilor 
de învățământ superior: ”majoritatea Consiliilor 
impuse managementului universitar prin Codul 
Educației denotă nimic altceva decât neîncrede-
re în comportamentul integru al rectorilor și Se-

natului. Am tolera această situație dacă cele trei 
structuri suplimentare ar fi  cu adevărat utile și nu 
ar necesita surse importante pentru salarizare, 
ceea ce este o povară prea mare pentru noi” – a 
punctat Grigore Belostecinic.”

 La rândul său, președintele țării, Igor Dodon, 
a declarat universitarilor că, a avut o atitudine 
rezervată față de imaginea învățământului supe-
rior din RM și necesitatea susținerii exagerate a 
studiilor superioare în detrimentul studiilor profe-
sional-tehnice, dar că urmare a discuțiilor cu dl 
Belostecinic, a argumentelor invocate de acesta, 
și-a schimbat opinia și a reiterat  deschiderea 
sa pentru conlucrare cu Consiliul Rectorilor în 
vederea dezvoltării și îmbunătățirii domeniului 
educaţiei și al cercetării în Republica Moldova, 
menționând că nu va semna vreo inițiativă legis-
lativă înainte ca aceasta să fi e expusă discuțiilor 
publice cu subiecții implicați (în cazul dat- mana-
gerii universitari).

În cadrul ședinței, Igor Dodon a expus 
inițiativa privind modifi carea procedurii de 
susținere a examenelor de absolvire a liceului, 
(BAC-ul) prin introducerea unei noi forme de în-
cheiere a acestei etape de studiu, pornind de la 
experiența avansată atestată în mai multe țări, 
idee care a fost salutată.

În cadrul discuțiilor, rectorii prezenți au atins 
și alte probleme cu care se confruntă: 

Rectorul ULIM, Andrei  Galben a insistat să 
se refere la lipsa de practică, experiență și cultu-
ră generală a angajaților unor structuri:  ”Primim 
scrisori absolut agramate de la instituții publice 
serioase, unde, s-ar părea, angajații ar trebui 
selectați prin concurs, nu pe principii de partid 
sau pile. În viziunea mea, naivă, dacă nu vom fi  
atenți, prin învățământ se subminează securita-
tea statului”.

O altă problemă atinsă de Rectorul Gal-
ben este lipsa de atitudine a ambasadorilor RM 
acreditați în străinătate: ”unii dintre aceștia nu 
se implică, iar alții pun piedici accesului la studii 
in RM”, dar și la parcursul anevoios întru  per-
fectarea actelor pentru studenții străini care aleg 

să urmeze studii superioare  în RM. Sub masca 
terorismului internațional, pierdem anual sute de 
studenți și venituri pe măsură.”

Prorectorul USMF ”Nicolae Testimițanu”, 
Olga Cernețchi, a susținut demersul referitor la 
procedura complicată de admitere a studenților 
străini, menționând, totodată, și  obligativitatea 
absolvenților medici cetățeni ai RM de a se angaja, 
timp de trei ani,  conform repartizărilor. Nu există un 
mecanism prin care să aplicăm Hotărârea Guver-
nului nr. 293. Or, conform contractului încheiat între 
părți, dacă refuză să meargă în teritoriu, absolvenții 
trebuie să ramburseze cheltuielile  pentru instruire 
- universității, iar universitatea nu are pârghii lega-
le de a urmări absolventul, de a se judeca și de a 
încasa acești bani, care fi gurează în rapoarte ca 
prejudiciu fi nanciar admis de universitate.

Un alt subiect discutat la ședința Consiliului  
a fost Statutul Consiliului Național pentru Acredi-
tare și Atestare (CNAA), care va trebui să acredi-
teze instituțiile din punct de vedere științifi c, dar 
și al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 
Învățământul Profesional (ANACIP), care acre-
ditează instituțiile din punct de vedere academic. 

În context, Igor Dodon a menționat că ple-
dează pentru consolidarea CNAA în calitate de 
principală structură de stat abilitată cu evaluarea 
și acreditarea entităților din domeniul științei și 
inovării, precum și a atestării cadrelor științifi ce și 
științifi co-didactice de înaltă califi care. 

În fi nal, Președintele Republicii Moldova a 
confi rmat deschiderea sa personală și a instituției 
prezidențiale pentru comunicare cu rectorii: ”ori-
când voi fi  invitat, promit să vin., pentru că, recu-
nosc, mi-e dor și mie de sentimentul acela când 
pășești pragul unei universități, pentru a discuta 
sau a sta în fața studenților, mai ales”. 

Menționăm, că Președintele Țării, Igor Do-
don a absolvit Facultatea de Management  din 
cadrul ASEM, în 1998. Între anii 1997 și 2005 
deține funcția de lector asistent la Catedra de 
Bănci și Burse de Valori. 

Cor: ”CE”

Rolul universităților în implementa-
rea Strategiei de Dezvoltare a Culturii 
“Cultura-2020” și posibilitățile de pro-
movare a unor parteneriate cu Minis-
terul Culturii au fost discutate vineri, 
pe 5 mai, în cadrul ședinței Consiliului 
Rectorilor din Republica Moldova.

La eveniment a participat ministra 
Culturii, Monica Babuc, care a vorbit 
despre locul culturii în dezvoltarea 
societății și a Strategiei de Dezvoltare 
a Culturii “Cultura-2020” în contextul 
dezvoltării sociale a țării, integrarea 
politicilor culturale în tendințele strate-
gice naționale și internaționale de dez-
voltare, precum și rolul universităților 
în promovarea și implementarea Stra-
tegiei “Cultura-2020”.

În cadrul întâlnirii, Monica Babuc 

a vorbit despre succesele pe care 
le-a înregistrat Ministerul pe care îl 
conduce în ultimii patru ani și a lansat 
propunerea inițierii unor parteneriate 
între Ministerul Culturii și instituțiile 

superioare de învățământ din țară în 
vederea asigurării caracterului suste-
nabil al culturii prin inocularea valorilor 
perene, crearea condițiilor de formare 
a specialiștilor necesari domeniului 

culturii și promovarea elementelor de 
patrimoniu cultural.

În cadrul recentei ședințe a Consi-
liului Rectorilor, managerii universitari au 
discutat, de asemenea, inițiativa Acade-

miei de Științe cu privire la salarizarea cer-
cetătorilor științifi ci în contextul reformării 
științei în Republica Moldova, raportor 
vicepreședintele AȘM, Viorel Prisăcaru; 
dar și au făcut schimb de opinii referitor 
la inițierea modifi cării Regulamentului cu 
privire la normarea activității științifi co-
didactice în în vățământul superior.

Amintim că Academia de Studii 
Economice a RM, în persoana recto-
rului ASEM, academicianul Grigore Be-
lostecinic, deține la moment șefi a Con-
siliului Rectorilor, iar ședințele acestui 
Consiliului se convoacă, la necesitate, 
cel puțin o dată pe lună. Din Consiliu 
fac parte managerii universitari, aceștia 
folosind această formă de organizare 
pentru a pune în discuție probleme im-
portante pentru învățământul superior.

În perioada 10 - 12 mai 2017 în Marra-
kech (Maroc), s-a desfășurat Adunarea ge-
nerală a Agenției Universitare Francofone, 
la care a participat și o delegație din RM, 
printre care și rectorul ASEM, academicia-
nul Grigore Belostecinic.

Adunarea Generală (l’Assemblée généra-
le) este organul suprem al AUF și se convoa-
că o dată la patru ani. Aceasta reunește toate 
instituțiile membre ale AUF pentru a defi ni po-
litica generală și principalele direcții ale AUF. 
De asemenea, în cadrul reuniunii se aprobă 
raportul de activitate pentru perioada man-
datului Președintelui Agenției și se realege 

componența Consiliului de administrație și a 
Consiliului asociativ al AUF.

Adunarea Generală este unul dintre puținele 
forumuri academice din lume, care reunește 
reprezentanți ai mai mult de 800 de instituții de 
învățământ superior și de cercetare din peste 100 
de țări. Este o posibilitate unică de relaționare, 
comunicare și schimb de bune practici.

În cadrul celei de-a 17-a Adunare Generală 
a AUF, Sorin Câmpeanu, rectorul Universității 
de Științe Agricole și Veterinare, Președinte 
al Consiliului Rectorilor din România, a fost 
ales Președinte al AUF, fi ind susținut și de 
reprezentanții universităților din Republica 
Moldova, participanți la eveniment .

 PROBLEMELE UNIVERSITĂȚILOR ABORDATE ÎNTR-O ȘEDINȚĂ 
CU PARTICIPAREA PREȘEDINTELUI RM,  IGOR DODON 

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI “CULTURA-2020”, 
ÎN AGENDA CONSILIULUI RECTORILOR

CEA DE-A 17-A ADUNARE GENERALĂ A AUF
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Pe 14 martie, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belosteci-
nic a participat la reuniunea recto-
rilor din Armenia, Georgia, Repu-
blica Moldova, Rusia și Ucraina, în 
cadrul căreia s-a discutat despre 
noua strategie a Agenţiei Universi-
tare a Francofoniei. 

Noua strategie se axează pe ca-
litatea formarii și cercetării universita-
re, angajarea în câmpul muncii, dar și 
dezvoltarea durabilă.

P articipanţii la reuniune au încer-
cat să găsească soluții la principalele 
probleme și anume, ce perspective 
are AUF pentru formarea universi-
tară de bază a profesorilor de limba 
franceză?  cum se poate spori intere-
sul pentru departamentele de studii 
franceze într-un context academic 
supus unor constrângeri importante 
din interior şi din exterior ?  care este 
situaţia stagiilor profesionale asigu-
rate de fi lierele francofone la studiile 
de licenţă – master - doctorat ?  de 
ce scade interesul pentru studiile în 
limba franceză în favoarea limbilor 
engleză și germană?

În luarea sa de cuvânt, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belos-
tecinic a menționat importanța acestei 
reuniuni pentru cele 8 universități din 
RM care fac parte din marea rețea 
mondială a AUF  având ca membre 
peste 800 de universități din pes-
te o sută de state ale lumii. ”ASEM 
a fost prima universitate din RM 
care a obținut statutul de membru al 
comunității francofone. De-a lungul 
anilor în activitățile fi lierelor francofo-
ne au fost implicați mii de studenți din 
instituția noastră. Calitatea de mem-
bru AUF oferă studenților și profeso-
rilor noștri posibilitatea de a cunoaște 
mai bine de limba și cultura franceză, 
dar și contribuie la promovarea re-
formelor în universități. De aseme-
nea, comunitatea francofonă oferă 
posibilități absolute de a benefi cia de 
diverse modalități de sprijin, inclusiv 
fi nanciar, prin diverse programe de 
studii și de cercetare, proiecte de co-
operare, manifestări științifi ce și mo-
bilitate academică. Or, universitățile 
noastre necesită extinderea mobilității 
academice a studenților și profesori-
lor noștri, de această dată, francofo-

nă. Mobilitatea academică rămâne 
obiectivul primordial în procesul de 
la Bologna”, a specifi cat rectorul 
ASEM. Totodată, rectorul și-a expri-
mat dorința dar și convingerea că 
această colaborare se va menține și 
pe viitor, se vor extinde parteneriatele 
cu universitățile din spațiul francofon, 
dar și cu agenții economici, inclusiv 
cei cu capital francez care activează 
în statele noastre. 

În acest context, rectorul AUF, 
Jean-Paul de Gaudemar a prezentat 
acțiunile concrete care sunt întreprin-
se pentru universitățile din Moldova. 
”Avem proiecte atât ale Agenției Uni-
versitare ale Francofoniei, cât și ale 
universităților membre. Vom continua 
ceea ce se face și vom aduce ele-
mente noi, în funcție de nevoile locale. 
De asemenea, o atenție aparte acor-
dăm proiectelor legate de calitatea 
învățământului. Formările francofone 
trebuie să aibă conținuturi de calitate 
pentru ca să fi e atractive în învățământ, 
la nivel de formare, dar și de cercetare 
și nu în ultimul rând proiecte care să 
vizeze asumarea de către universități 
a unui rol de actor al societății”.

Invitată la eveniment, ministra 
educației, Corina Fusu, în discur-
sul său  a menționat că, datorită 
activităților realizate în colaborare 
cu AUF, Republica Moldova este 
fruntașă în grupul țărilor francofone 
din Europa Centrală și Orientală, 
după nivelul de cunoaștere a limbii 
franceze. „Ceea ce demonstrează 
că multilingvismul este o priorita-
te pentru Ministerul Educației, iar 
cunoașterea limbii franceze facilitea-
ză însușirea valorilor europene”, a 
menționat ofi cialul.

La rândul său, directorul Biroului 
pentru Europa Centrală și Orienta-
lă al AUF din București, Mohamed 
Ketata a precizat că evenimentul 

organizat la Chișinău le permite par-
tenerilor AUF din cele cinci țări să se 
familiarizeze cu noul document și să 
vină cu propuneri de implementare a 
acestuia pentru a menține calitatea 
formării tinerilor pe acest segment.

Agenţia universitară a Fran-
cofoniei este o asociaţie mondială 
de universităţi francofone creată în 
1961.Reuneşte peste 800 de insti-
tuţii membre de pe cinci continente 
din peste 100 de ţări. Totodată este și 
operatorul specializat al Francofoniei 
pentru învățământul superior şi cer-
cetare. AUF dezvoltă parteneriate cu 
UNESCO, Uniunea Europeană,dar 
și  diverse ONG-uri și întreprinderi 
din sectorul privat.

Cu ocazia aniversării a 60-a de la semna-
rea Tratatului de la Roma, care a pus bazele 
comunităţii europene, pe 28 martie, în incin-
ta ASEM, a fost lansată expoziția itinerantă 
”O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ” la inițiativa 
Ambasadei Italiei în Republica Moldova, de 
arhivele istorice ale UE, Institutul Universi-
tar European, în colaborare cu Instituțiile 
Europene și va putea fi  vizitată de către pu-
blicul larg până pe 28 aprilie.

Pe panouri au fost expuse fotografi i, copii 
ale documentelor de arhivă care ilustrează mo-
mentele constituirii și etapele evoluției Uniunii 
Europene, în timp ce, pe  monitoare derula fi l-
mul semnării tratatului dintre cele 6 țări fonda-
toare. 

Tratatul care a creat ceea ce se numea 
atunci Comunitatea Economică Europeană 
(CEE) a fost semnat pe 25 martie 1957, de Bel-
gia, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda şi Ger-
mania de Vest. 

La deschiderea ofi cială a evenimentului  au 
fost prezenți mai mulți ofi ciali de rang înalt de 
la noi și străini, dar și mulți curioși de a admira 
expoziția.  

Mesaje de susținere au adresat: Andrian 
Candu, Președintele Parlamentului RM; Amba-
sadorul UE în Republica Moldova, Excelența 
Sa, Pirkka Tapiola; Excelența Sa, Valeria BIAGI-
OTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar 
al Republicii Italiene; Vice-ministra Afacerilor 
Externe din R. Moldova, Daniela Morari și recto-
rul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic. 

Ofi cialii străini au declarat că nu a fost ușor 
până s-a ajuns aici. Aceeași cale are de parcurs 
și Republica Moldova până se va deveni stat 
membru al Uniunii Europene.

În calitate de instituție gazdă a evenimen-

tului, rectorul ASEM, academicianul Grigore 
Belostecinic a salutat invitații la eveniment, a 
mulțumit organizatorilor și a felicitat toate po-
poarele familiei europene cu ocazia aniversării 

a 60-a și a succeselor înregistrate de-a lungul 
celor șase decenii de la punerea temelii Uni-
unii Europene. ”Tratatul de la Roma a marcat 
debutul integrării europene. Scopul principal al 
tratatului a fost constituirea unei pieți comune 
bazată pe libera circulație de bunuri, persoa-
ne, servicii și capitaluri, de rând cu promova-
rea unei dezvoltări economice armonioase, a 
creșterii stabilității și standardelor de viață și a 
bunelor relații între statele membre. Chiar dacă 
Europa se mai confruntă cu unele provocări, 
cele șase decenii reprezintă un succes uimi-
tor. Europa comunitară își are astăzi instituțiile 
proprii și multe politici și programe, care fac din 
Europa celor 28 de membre un spațiul al păcii și 
prosperității, spațiu din care își dorește să facă 
parte și RM”, a menționat rectorul.

La rândul său, Șeful Delegației UE în Re-
publica Moldova, Ambasadorul Pirkka Tapiola 
a declarat că proiectul european este unic în 

istorie, iar cei 60 de ani care s-au scurs demon-
strează că lucrurile pot fi  schimbate și în mai 
bine. ”Uniunea Europeană ține să fi e o Uniune 
sigură și puternică, un partener de încredere în 
construirea unei Europe de succes, în pace și 
stabilitate. Expoziția este foarte importantă, în 
special pentru studenți care sunt viitorul acestei 
țări, pentru ca ei să poată vedea unul din par-
tenerii Republicii Moldova, care a fost fi lozofi a 
din spatele UE și de unde pornesc originile dez-
voltării acestei regiuni. Pe parcursul celor 60 de 
ani, noi am învățat că trebuie sa ne axăm pe 
viitor, dar și pe posibilitățile și oportunitățile care 
le oferim acestor tineri. Este foarte important ca 
oamenii să înțeleagă despre ce este Europa. 
Mult mai bună decât ei o cred”, a menționat di-
plomatul european.

Președintele Parlamentului, Andrian Can-

du, prezent la eveniment, a remarcat faptul că 
UE reprezintă unul dintre cele mai bune mode-
le de dezvoltare, spre care tinde și Republica 
Moldova.  Totodată, ofi cialul a precizat că țara 
noastră a luat decizii concrete care au apropiat-
o foarte mult de valorile UE, mai ales prin sem-
narea Acordului de Asociere cu Uniunea Euro-
peană. ”Am pornit la drum, un drum deloc ușor 
şi  plin de provocări. Este un început de drum, la 
fel cum nimeni nu dădea nici-o garanție liderilor 
europeni acum 60 de ani ca va fi  un drum ușor 
în dezvoltarea Uniunii Europene. Bineînțeles, 
acolo unde sunt rezultate sunt şi greșeli, dar 
scopul contează. Scopul nostru este să ne 
apropiem de acele valori care stau la baza Uni-
unii Europene. Vom face tot posibilul pentru a 
dezvolta Republica Moldova și pentru ca țara 
noastră să devină în viitor membru al UE, iar 
noi să participăm la creșterea UE”, a menționat 
Președintele Parlamentului, Andrian Candu.

 Ambasadoarea Italiei la Chișinău, Valeria 
Biagiotti a mulțumit rectorului ASEM pentru 
ospitalitate și și-a exprimat convingerea că o 
importanță extraordinară pe care Uniunea Eu-
ropeană a avut-o la formarea unei culturi și 
mentalități europene s-a datorat studenților. 
Datorită proiectului de mobilitate academică 
ERASMUS, din 1987, peste trei milioane de 
studenți din UE au avut posibilitatea de a că-
lători și studia în alte țări, de a cunoaște limbi 
și culturi noi. În context, ambasadoarea a spus 
că expoziția face totalurile celor 60 de ani de la 
crearea Uniunii Europene şi vine în acest scop 
cu trei secțiuni tematice, care se referă la di-
mensiunea economică, la politica socială și la 
politica de extindere şi de stabilire a partene-
riatelor cu alte state. Celebrarea la Chișinău a 
celor 60 de ani de la constituirea UE este foarte 
semnifi cativă în contextul în care Moldova ple-
dează pentru un parteneriat tot mai strâns cu 
UE. „Vrem o Europă deschisă pentru acele ţări 
care respectă valorile noastre şi se angajează 
să le promoveze. Republica Moldova a ales 
parcursul european drept cel mai potrivit pentru 
facilitarea procesului de modernizare”, a subli-
niat Valeria Biagiotti, reiterând susținerea Itali-
ei pentru Republica Moldova în parcursul său 
european.

Vice-ministrul afacerilor externe şi integrării 
europene, Daniela Morari, a precizat că la 60 de 
ani de la semnarea Tratatului de la Roma valori-
le europene sunt mai relevante ca oricând şi își 
arată efi ciența în funcționarea UE. „Republica 
Moldova a ales parcursul european drept cel 
mai potrivit pentru facilitarea procesului de mo-
dernizare”, a menționat vice-ministra. Totodată, 
ofi cialul a lansat un apel către toți studenții și în 
special către cei care pregătesc noile generații 
de a veni cu informații actualizate despre tot 
ceea ce este și ce face UE.

Expoziția a putut  fi  vizitată în perioada 28 mar-
tie-28 aprilie în incinta ASEM, bloc ”F”, etajul 2.

Amintim, expoziții de fotografi i  au fost or-
ganizate, în ASEM, de către ambasada Suediei 
în RM cu expoziția ” Femei Creative: Realizările 
femeilor – inventatoare din Suedia”, ambasada 
Israelului cu o expoziție de imagini a celor mai 
de succes patente ale Israelului, ambasada Le-
toniei - expoziţia de fotografi i: „Calea noastră 
spre independenţă” și EUBAM cu expoziția de 
fotografi i ”Câinii la frontieră”. 

Zinaida LUPAȘCU

O NOUĂ STRATEGIE A  AGENȚIEI UNIVERSITARE FRANCOFONE 
PENTRU ANII 2017 - 2021

MOȘTENIREA TRATATELOR DE LA ROMA PENTRU EUROPA DE ASTĂZI
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ACORD 
DE COLABORARE 
ÎNTRE ACADEMIA 
DE STUDII ECONOMICE 
A MOLDOVEI 
ȘI SERVICIUL VAMAL 
AL RM

Pe 22 martie, rectorul ASEM, academi-
cianul Grigore Belostecinic și Vitalie Vra-
bie, directorul general al Serviciului Vamal 
de Stat au semnat un acord de colaborare.

Acordul vizează schimbul de experiență 
între părți în domeniul economiei, orga-
nizarea și desfășurarea stagiilor cadrelor 
didactice, precum și stagiilor de practică a 
studenților Academiei în cadrul Serviciului 
Vamal, precum și o serie de prevederi ce 

sunt stipulate  în acord.
La semnarea actului au fost prezenți pro-

fesori și studenți de la facultățile BAA și EGD, 
precum și Înaltul Consilier UE în domeniul 
vamal Rosario de Blasio împreună cu alți res-
ponsabili din cadrul Serviciului Vamal.

În alocuțiunea sa, rectorul ASEM, aca-
demicianul Grigore Belostecinic i-a mulțumit 
lui Vitalie Vrabie pentru receptivitatea mani-
festată și și-a exprimat convingerea că acor-
dul va pune baza unei colaborări reciproc 
avantajoase, care va garanta oportunități de 
dezvoltare a competențelor tuturor benefi ci-
arilor, dar și va asigura pregătirea unor ca-
dre califi cate și competitive. ” Dialogul între 
universitate şi angajator trebuie să fi e unul 
prioritar. De această colaborare depinde, în 
mare parte, performanțele viitorilor angajați. 
Misiunea Academiei este de a pregăti cadre 
calitative şi competitive pe piaţa muncii”, a 
subliniat rectorul.

La rândul său, Vitalie Vrabie le-a vorbit 
celor prezenți  despre măsurile de reformă 
desfășurate, importanța autorității vamale, 
contribuția acesteia la bugetul de stat, dar și 
despre posibilitățile de dezvoltare profesiona-
lă în cadrul sistemului vamal, îndemnându-i 
să opteze pentru o carieră în cadrul sistemului 
vamal. ” Serviciul Vamal este structura care 
asigură securitatea economică a statului, iar 
colaboratorii care activează în cadrul sistemu-
lui trebuie să se distingă  prin profesionalism 
și integritate. Vă asigur că, Vama își promo-
vează angajații care dispun de o pregătire 
calitativă și care demonstrează orientare spre 
o dezvoltare permanentă a aptitudinilor. Tot-
odată, unul dintre obiectivele noastre majore 
este de a spori prestigiul meseriei de vameș  
și să atragem tineri specialiști care să excele-
ze profesional acasă, în Republica Moldova”, 
a menționat Vitalie Vrabie.

 În cadrul discuțiilor, Înaltul Consilier 
UE în domeniul vamal Rosario de Blasio 
s-a referit la importanța și necesitatea de a 
dezvolta unele programe de colaborare cu 
instituțiile de învățământ superior unde sunt 
studiate discipline conexe domeniului admi-
nistrării vamale. ”Suntem convinși că acest 
acord va genera dezvoltarea unor mecanis-
me de interacțiune cu potențialii candidați”, a 
menționat ofi cialul străin.

Pe 11 aprilie, Academia 
de Studii Economice a Mol-
dovei și Inspectoratul Gene-
ral al Poliției au încheiat un 
acord de colaborare.

Acordul prevede un parte-
neriat între cele două instituții. 
Studenții vor urma stagii în ca-
drul instituției. ”Iar un student 
bine pregătit, este unul cu mai 
multe șanse de angajare”, a 
declarat rectorul ASEM, Grigo-
re Belostecinic.

Alexandru Pînzari, Șef 
al Inspectoratului General al 
Poliției al MAI a precizat că 
este de bun augur acest acord. 
Astfel, specialiștii inspectora-
tului vor putea instrui studenții 

ASEM și viceversa, specialiștii 
IGP vor benefi cia de asistența 
profesorilor ASEM pe dome-
niul economic. De asemenea, 
Alexandru Pînzari a mai adă-
ugat că resursa umană este 
cea mai importantă resursă și 
trebuie să încercăm să ținem 
tinerii acasă.

În context, conducătorii 
instituţiilor semnatare şi-au 
exprimat convingerea că vor 
depune toate eforturile ca 
obiectivele cuprinse în acord 
să fi e îndeplinite, pentru asigu-
rarea continuării bunelor relații 
și sprijinului reciproc.

La eveniment a fost pre-
zentă conducerea ASEM, de-
cani, profesori și studenți.

 ASEM ȘI BNS AU ÎNCHEIAT 
UN ACORD DE COLABORARE

Rectorul ASEM , Grigore BELOSTECINIC și Directorului ge-
neral al Biroul Național de Statistică,  Vitalie VALCOV au semnat, 
pe 28 martie curent,  un acord de colaborare prin care se anga-
jează să organizeze schimburi academice cu participarea profe-
sorilor şi specialiştilor în domeniu; să iniţieze şi să desfăşoare 
unele proiecte comune, cu caracter naţional şi internaţional; să 
organizeze conferinţe, cu participarea specialiştilor invitaţi din 
organizaţia – partener; să informeze şi să prezinte reciproc mate-
riale elaborate de către profesori şi specialişti în domeniu.

La eveniment au asistat reprezentanții celor doua instituții, dar și 
studenți de la specialitatea ”Statistică și previziune economică”.

Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a salutat 
deschiderea BNS pentru colaborare, menționând că meseria de sta-
tistician este una foarte utilă și vitală economiei și că o implicare, de 
pe băncile facultății a angajatorilor în pregătirea viitorilor specialiști în 
domeniu va aduce valoare adăugată ambelor părți.

De cealaltă parte, Vitalie VALCOV, directorul BNS, menționează 
că, în pofi da reticenței sociale față de BNS, cauzate de evaluarea 
întârziată și publicarea totalurilor Recensământului Populației și al 
Locuințelor din mai 2014, atitudinea față de statistică a BNS este una 
cât se poate de responsabilăGrație Acordului, devine încurajator pen-
tru studenți să urmeze practica la BNS, pentru că le sunt garantate 
condiţii corespunzătoare, ceea ce înseamnă: asigurarea locului de 
muncă pe perioada desfăşurării practicii; numirea în calitate de con-
ducători de practică a specialiştilor califi caţi, capabili de a acorda aju-
torul metodologic practicanţilor; acordarea asistenţei metodologice în 
realizarea programelor şi planurilor calendaristice ale practicii; asigu-
rarea accesului practicanţilor la literatura de specialitate disponibilă, 
documentele şi materialele privind activitatea subdiviziunilor structu-
rale ale Biroului Național de Statistică; familiarizarea practicanţilor cu 
legislaţia în vigoare în domeniul de activitate, cu regulamentele de 
funcţionare ale Biroului Național de Statistică; cu alte documente ce 
vizează activitatea Biroului Național de Statistică.

Corina MOROZAN

Rectorul ASEM, acade-
micianul Grigore Beloste-
cinic și directorul Agenției 
Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, Raisa Do-
garu au semnat, pe 5 aprilie, 
un acord de colaborare reci-
proc avantajos.

La ceremonia de semnare 
au participat responsabili din 
cadrul Agenției, profesori și 
studenți de la facultatea EGD.

 Astfel, se va asigura orga-
nizarea vizitelor de documen-
tare şi întâlnirilor de lucru cu 
reprezentanți ai autorităților 
ANOFM și ASEM, în domenii-
le de competenţă ale ambelor 
părţi, inclusiv în vederea des-
făşurării stagiilor studenţilor 
ASEM în cadrul structurilor 
Agenției Naționale pentru Ocu-
parea Forței de Muncă. Toto-
dată, ANOFM va participa la 
diverse acţiuni (conferinţe, se-
minare, mese rotunde) în do-
meniu său de competență or-
ganizate de ASEM. Academia 
de Studii Economice a Moldo-
vei va informa şi oferi Agenției 
Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă articole ştiin-
ţifi ce publicate în ediţiile perio-
dice şi literatura de specialitate 
de către cadrele didactice ale 
Academiei, altă literatură de 
specialitate în domeniul admi-
nistraţiei publice.

 Rectorul ASEM, academi-
cianul Grigore Belostecinic a 
salutat deschiderea ANOFM 
pentru colaborare, menționând 
că un bun specialist se for-
mează încă din facultate, iar 
implicarea angajatorilor în pre-
gătirea cadrelor califi cate în 
domeniul  va aduce plus valoa-
re ambelor părți.

 La rândul ei, Raisa Dogaru, 
directorul Agenției Naționale 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă a subliniat importanța 
ghidării profesionale a tinerilor 
și viitorilor absolvenți, cât și 
oportunitățile oferite pe piața 
forței de muncă pentru persoa-
nele care sunt în căutarea unui 
job. Totodată a menționat rolul 
Agenției în implementarea po-
liticilor de ocupare și protecție 
socială a persoanelor în căuta-
rea unui loc de muncă și preve-
nirea şomajului. 

 ACORD DE COLABORARE ÎNTRE 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 
AL MAI ȘI ASEM

ASEM A ÎNCHEIAT UN ACORD 
DE COLABORARE CU AGENȚIA NAȚIONALĂ 
PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ACORD DE COLABORARE ÎNTRE ASEM 
ȘI COMPANIA SIMPALS

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic și managerul proiectelor Compani-
ei Simpals în RM, Andrei Matcovschi au semnat un acord de colaborare.  În 
prezența profesorilor și studenților ASEM, cele două părți s-au angajat să contri-
buie practic și informațional la angajarea ulterioară a absolvenților Academiei și 
la dezvoltarea profesională a acestora. Grație platformelor de care dispune, dar 
și experienței acumulate pe piața RM,  Compania Simpals, s-a oferit să interme-
dieze comunicarea între angajatori și absolvenți prin întâlnirea celor doi subiecți 
mai întâi pe cale virtuală, la un clic distanță, prin Joblist.md, spre exemplu, ”mai 
simplu și comod nu poate fi ”.  

De asemenea, Compania Simpals  s-a oferit să promoveze evenimentele 
desfășurate în cadrul instituției, dar și să informeze candidații la studii despre be-
nefi ciile studierii în cadrul ASEM, grație unui proiect special consacrat admiterii. 

Simpals este un grup moldovenesc de companii, principalele domenii de 
activitate - servicii de IT și animație 3D. Simpals este lider pe piața publicității 
online în Moldova și deține cele mai mari portaluri, inclusiv cel mai accesat site 
moldovenesc 999.md. Platformele online ale companiei Simpals au acoperire 
generală de 75% din utilizatorii Moldnetului.

Cu cca 200 de angajați, companiei Simpals îi aparțin 16 portaluri, cinci dintre 
care (999.md; point.md; play.md; forum.md; sporter.md; drive.md, joblist.md) fac 
parte din primele 10 cele mai accesate site-uri ale Moldovei. Platformele web ale 
Simpals sunt vizitate de aproximativ 1,5 milioane de vizitatori unici pe lună (peste 
70 % din utilizatorii de Internet din Republica Moldova). 
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STUDII

Catedra ”Contabilitate și Anali-
ză Economică”, ASEM în colabora-
re cu Asociaţia Contabililor şi Audi-
torilor Profesionişti din Republica 
Moldova, Association of Chartered 
Certifi ed Accountants și KPMG 
Moldova organizează,  în perioa-
da 5-6 aprilie, conferința științifi că  
”CONTABILITATEA şi PROFESIA 
CONTABILĂ în era provocărilor”

La cea de-a VI-a ediție a 
conferinței, reprezentanți din dome-

niul contabilității ai mediului acade-
mic, de afaceri și ai entităților din 
Republica Moldova, România, Rusia 
și Ucraina și-au dat întâlnire pentru a 
dezbate o serie de probleme și pro-
vocări cu care se confruntă profesia 
contabilă, dar  pentru a marca Ziua 
Profesională a Contabilului.

Evenimentul a marcat Ziua pro-
fesională a contabilului din Republica 
Moldova (4 aprilie), și este dedicat pro-
movării rezultatelor cercetării în dome-
niile contabilității, auditului și analizei 

Catedra ,,Contabilitate și Ana-
liză Economică”, Facultatea Con-
tabilitate, la inițiativa Facultății 
Științe Economice și Administrație 
Publică a Universității Stefan cel 
Mare din Suceava, România, De-
partamentul „Contabilitate, Audit 
și Finanțe” a organizat pe 17 mar-
tie, Video - Conferința Științifi că 
Internațională Studențească ,,Pro-
vocările contabilității în viziunea 
tinerilor cercetători”.

Evenimentul a fost consacrat 
celei de-a 25-a aniversări de la fon-
darea ASEM și Zilei profesionale a 
Contabilului din Republica Moldova 
(4 aprilie). La conferință au partici-
pat Decanul Facultății Contabilitate, 
ASEM, Lilia Grigoroi, conf. univ., dr., 
Directorul de Departament „Contabi-
litate, Audit și Finanțe” a Universității 
Stefan cel Mare din Suceava, Româ-

nia – Elena Hlaciuc, dr., prof. univ., 
Șef Catedră ,,Contabilitate și Analiză 
economică” ASEM - Liliana Lazari, 
conf. univ., dr., Șef Catedră ,,Con-
tabilitate și Audit” ASEM - Angela 
Popovici, conf. univ., dr., Profesorul 
universitar Viorel Țurcanu, Profe-
sorul universitar Grosu Veronica, 
Suceava, precum și alți profesori și 
studenți de la ambele instituții.

Ședința a fost deschisă de mode-
ratorul Svetlana  Mihaila,  conf. univ., 
dr., ASEM, cu o prezentare despre 
necesitatea implicării studenților în 
dezvoltarea competențelor de cer-
cetare în domeniile contabilității, 
analizei economice și auditului. Ve-
ronica Grosu, moderator din partea 
universității din Suceava a accentuat 
despre importanța creării unui spațiu 
de diseminare a rezultatelor cercetă-
rii în domeniile nominalizate. 

La deschidere mesaje de salut 

au adresat: Decanul Facultății Con-
tabilitate, ASEM, Lilia Grigoroi, conf. 
univ., dr., și Directorul de Departa-
ment „Contabilitate, Audit și Finanțe” 
a Universității Stefan cel Mare din 
Suceava, România, Elena Hlaciuc, 
dr., prof. univ. 

Invitații au salutat participanții, 
evidențiind rolul și importanța conta-
bilului pentru orice entitate, precum 

și încurajând implicarea studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor, 
menționând importanța cercetării și 
activismului studențesc în dezvolta-
rea economiei naționale. 

La Conferință au fost propuse 
următoarele direcții de cercetare: 
Evoluția contabilității în Republica 
Moldova și România din perspec-
tiva armonizării cu Directivele UE; 
Dezvoltarea și provocările profesiei 
contabile în Republica Moldova și 
România; Probleme ale contabilității 
în condițiile corelării legislației au-
tohtone cu practicile internaționale; 
Raportarea fi nanciară: perspective 
și probleme ale integrării în spațiul 
european și Auditul și Analiza Eco-
nomică în contextul integrării euro-
pene: progrese și așteptări.

În cadrul conferinței au fost abor-
date subiectele: semnifi cația facto-
ring-ul ca formă modernă de comerț, 
harta fl uxurilor de valoarea ca instru-
ment modern de analiză, efi ciența 

KPI în condițiile economiei durabi-
le, activele intangibile emergente 
și riscul de audit etc. Participanții 
s-au arătat interesați de subiecte-
le puse în discuție, iar dezbaterile 
care au avut loc demonstrează di-
versitatea problemelor din domeniile 
contabilității, analizei economice și 
auditului, precum și exigența organi-
zării unor astfel de video-conferințe.

În opinia noastră, a fost un 
eveniment pe potriva așteptărilor, 
care a dus la realizarea cu succes 
a obiectivelor stabilite. Pentru coor-
donare efi cientă, aducem mulțumiri 
celor implicați în organizarea și 
desfășurarea lucrărilor conferinței.

Cu siguranță, vor mai fi  orga-
nizate astfel de conferințe, unde 
avem posibilitatea să ne sporim 
potențialul, să promovăm una dintre 
cele mai frumoase profesii – profesia 
contabilă, să instruim un spirit critic 
creativ și participativ. 

În acest context, menționăm că,  
rolul contabilului este extrem de im-
portant, indiferent de funcția pe care 
o deține: contabil, contabil șef, direc-
tor fi nanciar, auditor etc. și indiferent 
de domeniul de activitate: entități 
economice, sociale, educaționale 
etc., deoarece profi tabilitatea unei 
afaceri, credibilitatea partenerilor și 
atractivitatea unei entități sunt legiti-
mate prin calculele contabilității.

Galina BĂDICU, 

Svetlana MIHAILA

În perioada 4-5 aprilie s-a 
desfășurat cea de-a 13-a ediție a 
Video-conferinței Internaționale „Se-
curitatea informațională 2017“, orga-
nizată de către Laboratorul de Secu-
ritate Informațională, ASEM, MACIP 
al ASEM, în parteneriat cu compania 
”STEPHENS KSC MOORE”.

La video-conferință au participat 
studenți, masteranzi și doctoranzi de 
la mai multe universități din România, 
Rusia și Ucraina. 

De la noi au participat studenți de 
la Facultatea de Cibernetică, Statisti-
că și Informatică Economică, ASEM și 

studenți de la Universitatea Slavonă.
 La deschiderea conferinței, de 

partea ASEM, mesaj de salut a adre-

sat prorectorul cu activitate științifi că 
și relații externe, Vadim Cojocaru care 
a subliniat relevanța și importanța te-

melor dezbătute în cadrul conferinței.
 Pe parcursul a două zile au fost 

prezentate 49 de rapoarte. Tematica 

acestora a presupus analiza proble-
melor cu care se confruntă securitatea 
informațională în diverse domenii: se-
curitatea datelor în sistemele informa-
tice, probleme de e-sport și amenințări 
la adresa dispozitivelor mobile și a 
software-ului de pe piață tenebră. 

La fi nalul conferinței, participanții 
au primit  diplome, iar celui mai tânăr 
participant, Maxim Ulinici de la CNC  
al ASEM, sponsorii i-a oferit și  un pre-
miu special - un certifi cat de studiere 
a unei limbi străine.

Serghei PORTĂRESCU,

 dr., conf. univ.

VIDEO-CONFERINȚA ”SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ”

Conferință științifi că Internațională consacrată Zilei Profesionale a Contabilului
”CONTABILITATEA ȘI PROFESIA CONTABILĂ ÎN ERA PROVOCĂRILOR”

economice, atât pentru mediul acade-
mic, cât și pentru practicieni.

La deschidere, mesaje de salut a 
adresat: Vadim Cojocaru, prorector cu 
activitate științifi că și relații externe, 
ASEM; Viorel Dandara, președinte 
ACAP, RM; Mihaela Robu, mana-
ger de dezvoltare, ACCA-Europa de 
sud-est; Vitalie Corinciuc, senior ma-
nager, KPMG în Moldova; Veronica 
Vragaleva, vice ministu la Ministerul 
fi nanțelor RM; Lidia Foalea, șefa 

Direcției Reglementarea contabilității 
și auditului în sectorul corporativ, 
Ministerul Finanțelor; Olga Golban, 
șefa Direcției Metodologia impozitelor 
directe și impozitare internațională, 
IFPS; Rodica Mustață, directorul 
publicației periodice ”monitorul Fiscal 
FISC.MD” și Andrei Crăciun, șef al 
Serviciului informațional al rapoartelor 
fi nanciare de pe lângă BNS, RM

Pe parcursul a două zile, în cadrul 
sesiunilor, participanții au prezentat ra-

poarte pe marginea temelor: contabilita-
tea în condiţiile integrării economice, pro-
vocările profesiei contabile în condițiile 
actuale și provocări pentru o educație 
modernă. De asemenea, se va discuta 
și despre  perspectivele de modernizare 
a raportării fi nanciare,  analiza economi-
co-fi nanciară în evaluarea performanţei 
de afaceri și despre dezvoltarea concep-
tului contabilităţii în Republica Moldova 
în contextul reglementărilor europene.

Cor: ”CE”

PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI
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GALERIA ABSOLVENŢILOR

- Petru, cum e să fi i absolvent al 
Academiei de Studii Economice a Mol-
dovei?

- Să știți că este o onoare. A fi  absol-
vent al celei mai prestigioase instituții de 
studii superioare cu profi l economic din 
Republica Moldova este cu adevărat o 
mândrie pentru mine. Oriunde nu m-aș 
afl a, mereu recunosc că Alma Mater 
care m-a ”creat” ca specialist este anu-
me ASEM.

-  Studenţii de azi afi rmă că teoria 
nu este de mare folos. Susţii aceas-
tă viziune sau nu e cazul specialităţii 
tale?

- Cu siguranță baza teoretică este 
elementul indispensabil pentru a avea 
succes în orice profesie, cu atât mai mult 
în cea de fi nanțist sau contabil. Da, ”prac-
tica bate gramatica” și totuși, ce fel de 
practică poate fi  vorba când nu este acel 
”sol fertil” – teoria? Să nu credeți acum că 
aș pune accent pe cunoștințele teoretice, 
dar, fără ele, succesul este mai greu de 
obținut. În plus, teoria merge în tandem 
cu practica, una fără alta nu pot exista. 

Iată de ce, aș îndemna studenții de azi să 
fi e mai responsabili de viitorul lor și să ia 
tot ce ce mai bun de la profesorii lor, pe 
parcursul anilor de studenție. Or, aceștia 
zboară într-atât de repede, încât nici nu 
conștientizezi cum deja te afl i în ”lumea 
matură”.

- Cum este pîinea unui membru al 
Curţii de Conturi a Republicii Moldo-
va?

- Nici dulce, nici amară, dar sigur foar-
te interesantă, prin aria pe care o acope-
ră și probabil una care oferă posibilitatea 
de a contribui la dezvoltarea societăți în 
ansamblu. Consider că orice muncă este 
nobilă și totodată că orice muncă ar pu-
tea deveni plictisitoare dacă nu există un 
scop. Scopul meu, în cazul respectiv, e 
să îmi îndeplinesc obligațiunile la un nivel 
înalt. Eu nu vin ”pur și simplu” la muncă, 
eu iubesc ceea ce fac, iată de ce, indife-
rent de difi cultăți, mă strădui să găsesc 
un echilibru care să mă defi nească. Apro-
po, la moment, intenționăm să încheiem 
un acord de colaborare instituțională între 
Curtea de Conturi și ASEM, ceea ce va 
aduce doar avantaje ambelor părți. Avem 
unele proiecte care sper că vor lua avânt.

- De ce ai ales să urmezi studiile de 
masterat tot la ASEM, dar în drept fi -
nanciar-fi scal?

- Eu am absolvit ASEM, specialitatea 
Finanțe și Contabilitate, când durata stu-
diilor superioare a fost de 5 ani - un timp 
sufi cient pentru a asimila cunoștințele 
teoretice legate de aspectul fi nanciar-
contabil. Astfel, am socotit de cuviință că 
studiile de masterat în domeniul drept fi -
nanciar-fi scal vor consolida cunoștințele 
mele teoretice întru-un domeniu unde 
aveam, zic eu, multe abilități practi-
ce. Or, la acel moment, activam în ca-
drul Inspectoratului Fiscal Ialoveni. De 
ce tot la ASEM? Deoarece, după cum 
am menționat mai sus, e cea mai bună 
instituție în domeniu. 

- Ai lucrat în domeniul public mai 

mult timp, după care ai optat pentru o 
companie privată. Iarăşi ai revenit în 
domeniul public. Ce te-a motivat, în 
afară de remunerare, bănuiesc?

- De fapt, pentru mine remunerarea 
este un aspect esențial, dar cel mai im-
portant e posibilitatea de a crește ca pro-
fesionist. Acesta și este imboldul principal 
care m-a făcut să oscilez între domeniul 
privat și cel public. Cert e că nu am regre-
tat niciodată alegerile făcute. 

- Care sunt cele mai mari probleme 
ale contabilităţii moldoveneşti, că tot a 
fost ziua contabililor de curând?

- În primul rând, aș vrea să felicit toți 
contabilii cu ocazia Zilei profesionale care 
a fost marcată la 4 aprilie. Știu, din pro-
pria experiență, că aceasta este o muncă 
deloc ușoară, pe alocuri chiar stresantă. 
Cu referință la probleme, ar fi  mai mul-
te, dar probabil cea mai mare carență, în 
opinia mea, ar fi  modifi carea exagerat de 
des a legislației naționale.

- Propria afacere este în planul tău?
- Acum – nu, însă dacă voi dezvolta o 

afacere, va fi , cu certitudine, în domeniul 
fi nanciar-contabil.

- Astăzi, care sunt cele mai mari 
carenţe ale economiei Republicii Mol-
dova?

- Sunt multe probleme atât de ordin 
intern, cât și extern. Aș menționa aici, ni-
velul înalt al birocrației, al corupției, neîn-
crederea oamenilor în organele compe-
tente. 

- Şi metodele de redresare a aces-
tei stări ?

- Semne bune deja sunt. Cu pași mici, 
dar simțitori în cel mai apropiat viitor. 
De un lucru sunt sigur – toți trebuie să 
își facă bine munca unde se afl ă, atunci 
probabil lucrurile se vor mișca înainte. 
Aceasta presupune să fi i loial, corect și 
competent.

- Cum crezi, ce îi lipseşte tânărului 
absolvent al ASEM?

- Cea mai mare problemă, la angajare, 

este lipsa de experiență. Cred că acesta 
poate fi  cumva depășită, prin antrenarea 
studenților în activitățile practice pe par-
cursul studiilor. În acest context, îndemn 
studenții să meargă să își desfășoare 
stagiul de practică cu sîrguință și dedica-
re, în măsura posibilităților.

- Dar ce îl avantajează în faţa absol-
venţilor altor universităţi?

- Cu certitudine - nivelul de pregăti-
re pe care îl au absolvenții. Cadrele di-
dactice instruiesc la un nivel înalt și de 
apreciat tânăra generație, atât în cadrul 
ciclului licență, cât și la masterat. La fel, 
oportunitățile oferite sunt demne de re-
marcat – bibliotecile dotate, spațiul me-
dia, concursurile, bursele oferite sunt mij-
loace de motivare a studenților în dorința 
lor de a deveni mai buni și însăși atmo-
sfera care predomină în ASEM.

- Ce te motivează să îţi croieşti 
drum în viaţă, aici, acasă?

- Familia este ”rădăcina” care mă 
susține și tot ea m-a făcut sa rămân aca-
să. Totodată nu pot ignora dorința lăuntri-
că de a reuși să schimb lucrurile aici, la 
noi acasă.

- Unde te vezi peste 10 ani?
- Ar suna banal sau nu, dar tot aici, în 

Moldova, acolo unde aș fi  de folos, fi e că 
în sfera publică sau privată. Contează să 
fi u alături de cei care mă apreciază, iar eu 
să aduc plus valoare lucrurilor.

- Un mesaj pentru cei, în al căror 
CV, este cuvântul ASEM?

- Dragi ASEM-iști, fi ți demni de 
instituția pe care ați absolvit-o, duceți-i 
faima acolo unde vă afl ați. Mândriți-vă că 
faceți parte din marea familie a ASEM. 
Ori de câte ori aveți ocazia, veniți să vă 
vedeți profesorii, să le ziceți ”mulțumesc”. 
Studenților actuali le doresc perseverență 
și ambiție, cadrelor didactice – răbdare, 
ascensiune profesională și apreciere din 
partea societății.

Consemnare: Alina CODREANU  

Petru Rotaru, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova: 

”CEEA CE MĂ MOTIVEAZĂ ESTE DORINȚA 
DE A SCHIMBA LUCRURILE AICI, ACASĂ.”

În data de 28 Aprilie 2017 
a fost organizată Masa Ro-
tundă "UE - un spațiu de 
oportunități și provocări / EU 
- a space of opportunities and 
challenges". 

Ace st eveniment este o 
activitate planificată și or-
ganizată  în cadrul proiectu-
lui Jean Monnet Chair in EU 
Policies towards Innovation, 
Creativity and Entreprene-
urship/EU2INNO. Nr. Ref:  
2016/2332-574680-EPP-1-
2016-1MD-EPPJMO-CHAIR, 
co-finanțat de programul Eras-
mus+ al Uniunii Europene.

La eveniment au avut opor-
tunitatea de a participa 34 de 
studenți, doctoranzi, lectori uni-
versitari, conferențiari universi-
tari, atât de la Academia de Stu-
dii Economice a Moldovei, cât și 

de la Academia de Economie și 
Drept (fi liala Tiraspol), Acade-
mia Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”, având și un 
invitat de onoare de la Ministerul 
Afacerilor Externe si Integrare 
Europeană, Angelica Muntea-
nu, consilier DG IE, care a vorbit 
despre evoluția relațiilor dintre 

Uniunea Europeană și Republi-
ca Moldova.

Evenimentul a pus în discuții 
și a analizat teme foarte actuale 
și acute: Rolul Acordului de Aso-
ciere în dezvoltarea economiei 
naționale, Uniunea Europea-
nă după Brexit si consecințele 
pentru Republica Moldova, 

Paradisuri fi scale și comba-
terea concurenței neloiale în 
UE, Promovarea politicilor de 
ocupare a forței de muncă tine-
re în spațiul de oportunități  al 
UE, Particularitățile fl uxurilor 
migraționiste în statele UE, Cu-
lisele Zonei Euro în contextul 
actual al Uniunii Monetare Euro-

pene, Oportunitățile studenților 
moldoveni de a studia în străină-
tate prin prisma programelor eu-
ropene de mobilitate academica 
și alte probleme contemporane 
ce țin de tematica UE – un spațiu 
de oportunități și provocări. 

Finalitatea acestei activități 
se va materializa într-o culegere 
de articole specială, cu genericul 
"UE - un spațiu de oportunități 
și provocări / EU - a space of 
opportunities and challenges", 
unde  participanții vor putea pu-
blica rezultatele cercetărilor.

Evenimentul a avut un impact 
deosebit asupra participanților, con-
tribuind la îmbogățirea cunoștințelor 
și opiniei vizavi de Uniunea Euro-
peană, instituțiile și activitățile sale, 
politicile UE și importanța dezvol-
tării relațiilor Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană. 

Augustin IGNATOV

MASĂ ROTUNDĂ: „UE - UN SPAȚIU DE OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI”
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DEZBATERI

În perioada 23-24 martie 2017, în 
cadrul Academiei de Studii Economice 
a Moldovei  a fost organizat Forumul 
Internațional "Triunghiul Cunoașterii 
- Triangle 2017, cu genericul "Promo-
varea cooperării Internaționale pentru 
consolidarea triunghiului cunoașterii 
în Moldova".  

La cea de-a 3-a ediție, TRIANGLE 
a reușit să atragă 300 de participanți: 
Reprezentanți ai Delegației UE în Mol-
dova (Marco GEMMER), reprezentanți 
ai Ministerului Educației (Nadejda 
VELIȘCO, sef direcția învățământ supe-
rior, Ludmila PAVLOV, sef direcția Relații 
Internaționale și Integrare Europeană), 
directorul AGEPI - Octavian APOSTOL, 
reprezentanți ai Academiei de Științe a 
Moldovei (vicepreședintele AȘM, dr. hab., 
prof. Univ. Viorel PRISACARI), rectori și 
prorectori a celor mai de vază universități 
din Republica Moldova, oameni de 
știință, cercetători și experți din SUA, Slo-
venia, Marea Britanie, Olanda, Lituania, 
România, Ucraina, Moldova, studenți și 
reprezentanți ai societății civile.

Reprezentantul Delegației UE în 
Moldova, Marco Gemmer a declarant că 
educația, cercetarea și inovarea sunt trei 
piloni extreme de importanți pentru dez-
voltarea RM. ”Această cooperare este o 
șansă unică de a oferi soluții guvernării, 
oamenilor de știință și societății, în vede-
rea provocărilor pe care le are Moldova 
cum ar fi  emigrarea…..Suntem aici pentru 
a pune în aplicare Acordul de Asociere pe 

domeniul educației, cercetării și inovării. 
Important e să existe un feedback (idei) din 
partea Moldovei pentru că, până la urmă în 
joc e viitorul cetățenilor acestei țări”.

Prezent la eveniment, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic a adus mulțumiri 
organizatorilor și a ținut să menționeze 
cât de important este acest forum pen-
tru RM. ”Noi trebuie să recunoaştem că 

Republica Moldova are nevoie de mari 
transformări care să-i permită să facă 
un salt spre o competitivitate bazată pe 
cunoaştere. Ţara noastră continuă să se 
confrunte la acest capitol cu un şir de pro-
bleme, precum dependenţa exagerată de 
tehnologiile externe, capacitatea redusă 
de absorbţie a inovaţiilor, productivitatea 
scăzută, lipsa de activităţi cercetare-ino-
vare în întreprinderi, colaborarea slabă 
dintre universităţi, centre de cercetare şi 
agenţii economici. universităţile ar trebui 
să-şi revadă misiunile sale, în care pe 
lângă învăţare şi furnizare de cadre, să 

preconizeze şi acti-
vităţi de cercetare şi 
comercializare a pro-
duselor cercetării, să 
se implice mai activ 
în transferul de teh-
nologii.” 

”Un ive rs i tă ţ i l e 
trebuie să conştienti-
zeze că educaţia nu 

mai are frontiere, şi că vor trebui să con-
cureze într-un mediu creat prin realizarea 
spaţiului european unic al învăţământului 
şi cercetării, cu o creştere considerabilă 
a mobilităţii academice şi oportunităţi mai 
mari pentru cei tineri în vederea plecării 
la studii în afara ţării de origine. La fel şi 
universităţile ar trebui să conştientizeze 
că studentul secolului XXI este diferit de 
studentul din generaţiile anterioare”, a 
precizat rectorul ASEM.

Ludmila Pavlov, șef direcția Relații 
Internaționale și Integrare Europea-
nă din cadrul Ministerului Educației a 
ținut să menționeze că pe cât de com-

plex și provocator este acest proces de 
internaționalizarea  învățământului, pe 
atât de vital este pentru țară. ”Pentru 
mine este mult mai important faptul că 
universităţile din RM în activitatea lor de 
zi cu zi, au promovat această dimensiune, 
prin schimburi academice, prin semnarea 
unor tratate, prin predarea unor progra-
me în limbi străine, susţinerea mobilităţii 
staff-ului academic. Instituţiile au conşti-
entizat faptul că fără internaţionalizare nu 
mai putem rămâne competitivi la nivel de 
ţară şi instituţie de învăţământ pe arena 
internaţională”.

Viorel Prisacari, vicepreședintele 
AȘM, dr. hab., prof. univ. : ”Am studiat 
programul, este unul foarte vast, dar cel 
mai important este că aici participă foarte 
mulţi specialişti de peste hotare. Schim-
bul de experienţă cu ei ne este necesar 
ca aerul. Tot ce vom acumula aici, aş dori 
să fi e implementat în viaţă, nu metode ce 
vor duce la furtul de inteligenţă, ci metode 
econometrice ce vor duce la bunăstarea 
naţiunii”. 

TRIANGLE 2017 se datorează si-
nergiei dintre mai multe proiecte, co-
fi nanțate de programul Erasmus + al 
Uniunii Europene. 1. Proiectul ELEVA-
TE “Elevating the internationalisation of 
higher education in Moldova", în cadrul 
căruia a fost organizat atelierul național 
“Internaționalizarea învățământului 
superior în Republica Moldova la ni-
vel de system si la nivel instituțional”. 
2. Proiectul EU2INNO “Jean Monnet 
Chair in EU Policies towards innovati-
on, creativity and entrepreneurship”, 
în cadrul căruia au fost organizate 2 
ateliere de lucru: 1) EU2INNO interac-
tive workshop:  Creativity - the art of 
management and leadership; 2) EU-
2INNO workshop: Innovative and crea-
tive economies: how blockchain creates 
microeconomics start-ups. 3. Proiectul 
EANET „TEMPUS Entrepreneur Alumni 
Network”, în cadrul căruia a fost orga-
nizat atelierul “Higher education and 
employability”

Forumul Internațional TRIANGLE 
2017 este la cea de-a 3-a ediție și este 
organizat în contextul proiectului Euro-
pean Jean Monnet Centre of Excellence 
in European Integration Studies/ INTE-
GRA, coordinator - Olesea Sîrbu, director 
Centru de Studii în Integrare Europeană, 
ASEM. Sesiunea plenară a conferinței a 
fost moderată de  Rodica Crudu  – Doc-
tor in economie, conferențiar   universi-
tar   ASEM,   profesor   Jean   Monnet,   
coordonator   academic   al   Forumului 
Internațional TRIANGLE 2017.

În perioada 27-31 martie 2017, în 
cadrul proiectului JEAN MONNET: 
EUREM: Probleme de dezvoltare 
economică ale UE și relațiile Repu-
blicii Moldova cu Uniunea Europeană 
(2014-2017), a fost organizată Școala 
de primăvară cu tematica “Integrarea 
Europeană și Economia UE”.

La acest eveniment au avut 
oportunitatea de a participa mai mul-
te grupuri-țintă: studenți din cadrul 
Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Uni-
versitatea de Studii Europene din Mol-
dova, Universitatea de Stat din Moldo-
va, Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, Academia „Ștefan cel Mare” a 
MAI, A.S.E.M. 

De asemenea, la Școala de primă-
vară au luat parte profesori si lectori 
universitari, conferențiari universitari 
de la U.T.M., A.S.E.M., U.S.M.F. și ti-
neri cercetători științifi ci de la Institu-
tul Național de Cercetări Economice, 

Institutul de Zoologie al A.Ș.M. Anul 
acesta suntem impresionați de parti-
cipare națională având studenți de la 
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 
Bălți și elev de la liceul „B.P.Hasdeu” 
din or. Drochia.

În cadrul Școlii de primăvară 2017, 
participanții au avut ocazia de a afl a 

lucruri noi, importante și interesante 
despre Uniunea Europeană: Istoricul 
creării UE, Cadrul instituțional al UE 
și procesul de luare a deciziilor la ni-
vel comunitar, Disparități regionale în 
cadrul U.E., Fonduri structurale și de 
investiții, Politicile UE, Competitivitatea 
economiei Europene, Politica externă 

a UE, Locul UE în economia globală, 
Relațiile Republicii Moldova cu Uniu-
nea Europeană, etc. 

La îmbogățirea cunoștințelor au par-
ticipat invitați de onoare, așa ca:  Dr. He-
inrich Hölzler, lider de echipă a proiectului 
UE "Suport pentru Consiliul Concurenței"; 
Octavian Berzan, Șef al Direcției "Coor-
donarea politicilor economice europene 
si DCFTA", Ministerul Economiei; Denis 
Cenușă, Expert-Grup si Olga Volcov, 
secția Proiecte de Dezvoltare Economi-
că, Ministerul Economiei.

Alina Baran, studentă la Universita-
tea de Stat „Alecu Russo” din Bălți: “Acest 
proiect e binevenit, pentru că datorită lui 
am reușit să cunoaștem mult mai detaliat 
UE. Datorită acestei școli de primăvară 
am reușit să cunoaștem situația reală, 
care este la moment în UE, să afl ăm de-
talii despre Acordul de Asociere UE-RM, 
dar și multă altă informație utilă pentru fi -
ecare dintre noi. Țin să mulțumesc în ne-
numărate rânduri și să valorifi c efortul de-
pus al speaker-ului nostru Rodica Crudu, 
dar și Maria Ginu-Chisca, care sunt două 

personalități absolut deosebite nu doar 
ca oameni, dar și în calitate de profesori. 
Menționez modul de abordare și de trans-
mitere a informației, dăruirea de sine în tot 
ceea ce fac al dumnealor și nemijlocit cu-
riozitatea profesională pe care o au. Sunt 
profund recunoscătoare pentru această 
experiență inedită și țin să vă mulțumesc 
pentru munca dumneavoastră colosală.”  

Mihaela Melnic: „Pentru mine par-
ticiparea în cadrul Școlii de Primăvară 
Jean Monnet „Integrarea Europeană și 
Economia UE” a fost o experiență valo-
roasă și memorabilă deoarece pe lângă 
faptul că mi-am îmbogățit bagajul de 
cunoștințe despre Uniunea Europeană, 
am avut oportunitatea de a cunoaște 
oameni frumoși, ambițioși și dornici de 
o schimbare în bine a viitorului Republi-
cii Moldova, fapt la care contribuie prin 
acțiunile lor întru promovarea valorilor 
europene.”

 Rodica CRUDU

dr., conf. univ., profesor Jean 

Monnet, ASEM

În perioada 27-31 martie 2017, a fost organizată 
Școala de primăvară cu tematica “Integrarea Euro-
peană și Economia UE”

În cadrul Școlii, participanții au avut ocazia de a afl a 
lucruri noi despre Uniunea Europeană, Fonduri structu-
rale și de investiții, Politicile UE, Competitivitatea eco-
nomiei Europene, Politica externă a UE, Locul UE în 
economia globală, Relațiile Republicii Moldova cu Uniu-
nea Europeană, etc.

 La îmbogățirea cunoștințelor au participat invitați 
de onoare, așa ca:  Dr. Heinrich Hölzler, lider de echipă 
a proiectului UE "Suport pentru Consiliul Concurenței"; 
Octavian Berzan, Șef al Direcției "Coordonarea politicilor 
economice europene si DCFTA", Ministerul Economiei; 
Denis Cenușă, Expert-Grup si Olga Volcov, secția Pro-
iecte de Dezvoltare Economică, Ministerul Economiei.

 “INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI ECONOMIA UE”.  ȘCOALĂ DE PRIMĂVARĂ

ȘCOALA DE PRIMĂVARĂ JEAN MONNET 2017 - 
INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI ECONOMIA UE

FORUM INTERNAȚIONAL: PROMOVAREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE PENTRU 
CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN RM -TRIANGLE 2017

Curierul Economic8 nr. 5-6 (287-288), mai 2017



COMPETITIVITATE

In 23 martie 2017, în prima zi a celui de-al 3-lea 
Forum Internațional TRIANGLE – 2017 "Promovarea 
cooperării internaționale pentru consolidarea triun-
ghiului cunoașterii în Moldova", în cadrul ASEM a fost 
organizat atelierul interactiv: Creativity - the art of 
management and leadership, în cadrul proiectului 
european Jean Monnet Chair in EU Policies towards 
Innovation, Creativiy and Entrepreneurship / EU2IN-
NO (nr. de referință 2016/2332-574680-EPP-1-2016-
1MD-EPPJMO-CHAIR).

Acest atelier a fost organizat de către coordona-
torul proiectului EU2INNO, Rodica CRUDU, dr., conf. 
univ., profesor Jean Monnet, ASEM și a fost moderat 
de către prof. Clive Holtham, City University of Lon-
don, Marea Britanie.

Scopul acestui atelier a fost practicarea anumitor 
tehnici care impulsionează dezvoltarea creativității și 
spiritului inovativ, și identifi carea rolului acestor două 
calități în procesul de management.  

Atelierul a început cu prezentarea de către 
prof. Clive Holtham a unor elemente introductive 

cu privire la creativitate, factorii determinanți și for-
mule de manifestare a acesteia, după care fi ecare 
participant a primit, rând pe rând, 5 fi șe în care a 
trebuit să realizeze diferite sarcini. Participanții la 
acest atelier au fost împărțiți în 5 grupuri, iar la fi e-
care etapa a atelierului aceștia au primit fi e sarcini 

individuale sau de grup. Pentru realizarea cu suc-
ces a fi ecare dintre etape, participanților li s-a oferit 
rechizite de birotică necesare.

Este de remarcat faptul că astfel de exerciții 
precum observația, reprezentarea, tălmăcirea gra-
fi că și simbolică, analiza ilustrațiilor etc. au determi-

nat participanții să dea frâ u creativității si spiritului 
inovațional și să dezvolte metafore și să compună 
povestiri inspiraționale de grup.

În ultima etapa a atelierului, fi ecare participat a 
trebuit sa construiască un cub al personalității sale, 
pe care trebuia sa îl decoreze cu simboluri, stickere și 
desene care să aibă o logică și să caracterizeze per-
sonalitatea fi ecăruia. La fi nal, câțiva dintre participanți 
au făcut o prezentare a cubului personalității sale.  

Toți participanții la acest atelier s-au arătat 
entuziasmați de originalitatea atelierului și au sub-
liniat relevanța organizării a astfel de evenimente 
în mediul universitar. Majoritatea participanților au 
spus că participarea la acest atelier de creativitate 
a fost una interactivă și de succes, fi ind valorifi cată 
fi ecare clipa.  

La fi nal, organizatorul acestui atelier – Rodica 
CRUDU a adus mulțumiri prof. Clive Holtham pen-
tru moderare și împărtășirea experienței sale și a 
mulțumit tuturor participanților pentru participare și 
implicare activă.

În 24 martie 2017, în a doua zi a celui de-al 
3-lea Forum Internațional TRIANGLE – 2017 "Pro-
movarea cooperării internaționale pentru consolida-
rea triunghiului cunoașterii în Moldova", a fost orga-
nizat atelierul EU2INNO: Economiile Creative și 
Inovative: cum Tehnologiile Blockchain pot Crea 
Start-upuri Microeconomice, în cadrul proiectului 
european Jean Monnet Chair in EU Policies towards 

Innovation, Creativiy and Entrepreneurship / EU-
2INNO (nr. de referință 2016/2332-574680-EPP-1-
2016-1MD-EPPJMO-CHAIR).

Atelierul a fost organizat și moderat de către 
coordonatorul proiectului EU2INNO -  Rodica CRU-
DU, dr., conf. univ., profesor Jean Monnet, Acade-
mia de Studii Economice a Moldovei.

Rațiunea organizării unui atelier pe tematica re-

spectivă este fundamentată de interesul în creștere 
manifestat de societatea țării noastre față de tehnolo-
giile Blockchain și aspectul inovator pe care î l aduce 
aceste tehnologii în stimularea dezvoltării efi cienței 
întreprinderilor și stimulării antreprenoriatului.

Pe parcursul atelierului, au luat cuvânt experți 
străini și autohtoni în acest domeniu,  invitați speci-
al pentru acest eveniment:  Lee GIBSON GRANT, 
Drachmae Project (UK, Greece), care a prezentat: 
DT X Evolution of Micro Economy Smart Cities; 
Pieter van YSSELDIJK, Chainreactor Company 
(Brussels), care a realizat prezentarea întitulată: 
Moldinnova: Trusted DLT Infrastructure for Foreign 
Direct Investments; Veaceslav CUNEV, Director 
executiv a Deeplace SRL, membru a Asociației 
companiilor IT din Moldova, care a facut o prezen-
tare a proiectelor pe care Dlui le coordonează și le 
implementează, folosing tehnologiile Blockchain: 
Center of the competence of the blockchain techno-
logies in Moldova. First blockchain startup projects 
in Moldova; Marc PILKINGTON, University of Bur-

gundy,  Director of Moldova Tours 2.0, care a pre-
zentat: How the Blockchain revolution will reshape 
the consumer electronics industry.

Pe parcursul workshop-ului au fost abordate 
diverse subiecte precum necesitatea efi cientizării 
și transparentizării activităților de guvernare și ro-
lul tehnologiilor Blockchain in acest sens, stabilirea 
unui cadru propice pentru crearea unui oraș inteli-
gent, oportunitatea creării unui climat investițional 
atractiv, rolului politicilor de antreprenoriat inovativ si 
experiența UE in promovarea inovației în antrepre-
noriat. Aceste subiecte au trezit discuții și dezbateri 
aprinse pe parcursul atelierului, dându-i o notă de 
interactivitate. La eveniment au participat cca 45 de 
persoane din diferite domenii.

La fi nal, participanții la acest workshop si-au ex-
primat mulțumirea pentru buna organizare a acestui 
de eveniment important, care vine să trateze niște 
aspecte care cu siguranță ne marchează viața de zi 
cu zi și sunt de importanță crucială pentru competiti-
vitatea țării noastre.

Pe data de 20 martie 2017, în cadrul Academiei 
de Studii Economice a Moldovei, s-a desfăşurat 
Forul Economic Internaţional „Free Market Road 
Show 2017”, eveniment ajuns la cea de-a 10-a 
ediţie, întitulată  sugestiv ”The World after Brexit 
and Trump”/”Lumea după Brexit și Trump”, or-
ganizat la iniţiativA Austrian Economics Center 
de la Viena, cu suportul Fundaţiei Friedrich Nau-
mann pentru Libertate. 

În 2017, Chişinău a fost a doua capitală care 
a găzduit evenimentul preconizat să se desfășoare 
și în alte 44 de metropole ale Europei printre care 
Berlin, Paris, Londra, Varşovia ş. a. Ţinem să rea-
mintim că forul are menirea de a promova valorile 
economiei de piaţă liberaliste şi reprezintă cel mai 
important eveniment anual de popularizare pentru 
reprezentanţii curentului Liberalismul economic, 
eveniment care se desfăşoară cu regularitate, înce-
pând din 2008.

Astfel, Academia de Studii Economice a Moldo-
vei a fost gazdă ospitalieră pentru al treilea an con-
secutiv de la lansarea turului în R. Moldova. Eve-
nimentul a fost inaugurat prin discursul Rectorului 
ASEM, Academician, dl Grigore Belostecinic, care 
le-a vorbit participanţilor despre importanța cunoaş-
terii pentru a face faţă schimbărilor care au loc în 
societatea contemporană şi rolul tot mai important al 
universităţilor în asigurarea noilor generaţii cu o pre-
gătire corespunzătoare. La rândul său, dna Dr. Bar-
bara Kolm, director al Austrian Economics Center, a 
menționat riscurile globale şi regionale de pe urma 
Brexit-ului şi politicilor inițiate de noul Preşedinte al 
Statelor Unite ale Americii, dl Donald Trump. Dna B. 
Kolm a accentuat avantajele sistemului economic 
liberalist în vederea reducerii impactului acestor 
evenimente asupra economiei globale, precum şi 

necesitatea consolidării UE pentru a face faţă noi-
lor provocări. Dl Daniel Kaddik, Directorul ofi ciului 
Europei de Sud-Est al Fundaţiei Friedrich Naumann 
pentru Libertate, a subliniat importanța promovării 
politicilor liberaliste în societatea modernă pentru 
asigurarea bunăstării populaţiei, accentuând totoda-
tă, necesitatea luării de măsuri contra populismului 
care conduce lumea spre dezbinare şi ură.

Primul panel al întrunirii, întitulat „O reconfi -
gurare economică majoră: Sfârșitul Erei de Liber 
Schimb?” a fost moderat de Denis Cenușa, publicist 
și colaborator asociat al Expert Grup. Raportorul-
cheie, dna Director Barbara Kolm, a vorbit despre 
modul în care protecționismul amenință comerțul li-
ber, impresionând prin coerență, exemple elocvente 
și entuziasm. Dna Kolm a menționat că acordurile 
de liber schimb reduc tarifele și conduc la extinde-
rea comerțului internațional, însă au doua probleme 
reale: aplicarea și armonizarea legislației țărilor lu-
mii. Din acest motiv, B. Kolm a sugerat o soluție: 
adoptarea comerțului liber unilateral. În continuare, 
dna Lucia Ușurelu, reprezentant al ONG-ului Mol-
dova Global Entrepreneurship Network (GEN Mol-
dova) și directorul Proiectului de Asistență Tehnică 
Entranse, a aprofundat subiectul Acordului de Liber 
Schimb cu Uniunea Europeană, abordând și tema 
Brexit. Printre raportori s-a numărat și George Teo-
dorescu, Director Regional de Start-up Mixbook din 
Moldova, România și Ucraina, care și-a axat discur-
sul pe problema protecționismului în SUA, punctând 
implicațiile izolării politice și economice ale unei 
țări. ”Deliciul” primului panel l-a constituit discursul 
a două studente ambițioase de la ASEM, facultatea 
Relații Economice Internaționale: Cătălina Platon 
și Doina Spivacenco, cu suportul tehnic al Ionelei 
Agachi, care au prezentat viziunea studenților asu-
pra evoluției liberalismului in Republica Moldova. 

Tinerele și-au expus de a manieră captivantă, opi-
nia asupra problemelor economice și politice ale R. 
Moldova, argumentând că acestea, de fapt, sunt 
determinate de suprapunerea viciilor de comporta-
ment Homo Oeconomicus și Homo Sovieticus, su-
prapunere care se refl ectă în fenomenul corupției, 
dar și în toleranța populației față de acest fenomen. 
Studentele au dovedit, de asemenea, că la etapa 
actuală, R. Moldova atestă o democrație imatură și 
are nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru a re-
aliza progrese. În fi nal, declarația cu privre la faptul 
că ”tinerii sunt viitorul R. Moldova și ei doresc ca 
acest viitor să fi e unul european”, a provocat aplau-
zele furtunoase ale sălii.

Panelul II cu tema „Vremuri tulburi într-o lume 
divizată. Lumea paralelă a mass-media”, a avut în 
calitate de moderatoare pe dna Marina Lita, vice-pre-
şedintele GEN Moldova. Domnul Andrew Bernstein 
de la Institutul Ayn Rand, a ținut discursul cheie al 
panelului, prin care a subliniat necesitatea gândirii 
critice pentru a putea discerne fl uxul informaţional 
enorm la care este supus omul în mediul actual. Ulte-
rior, dl Petru Macovei, Directorul Executiv al Asocia-
ţiei Presei Independente din Moldova, în alocuțiunea 

sa impresionantă, a nominalizat problemele actuale 
cu care se confruntă jurnalismul echidistant în Repu-
blica Moldova şi necesitatea cooperării cu partenerii 
externi de dezvoltare pentru a putea menține pluralis-
mul de opinii în societatea noastră.

Cei peste 200 de participanți la eveniment au 
fost antrenați în discuții referitoare atât la politica de 
protecționism în antiteză cu cea de liber schimb, cât 
și la infl uența mass-mediei asupra populației la ni-
vel global, dar și la nivel local. Studenții, extrem de 
mulțumiți și impresionați de calitatea evenimentului, 
au ținut să aducă sincere mulțumiri organizatorilor 
și paneliștilor, exprimându-și totodată, doleanța ca 
Turul trans-european Free Market Road Show să 
includă și pe viitor Chișinăul în lista orașelor vizitate.

E. BENEA-POPUŞOI, 

dr., conf. univ., şef catedră GEDG, 

coordonator 

„FMRS-2017” ASEM 

Augustin IGNATOV, EMREI-142

Irina USATÎI, EMREI-163

CREATIVITATEA - SURSĂ A INOVĂRII

CELE MAI NOI TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR 
INFORMAȚIONALE, DISCUTATE LA ASEM

FORUL ECONOMIC INTERNAȚIONAL ”FREE MARKET ROAD SHOW 2017” 
LA ASEM,  CU MESAJUL LIBERTĂȚII ECONOMICE ÎN RM
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PERFORMANŢE

În lunile martie-aprilie 
curent s-a desfășurat se-
zonul de primăvară 2017 al 
activității Clubului de Dez-
bateri  Știinţifi ce Studenţești 
“Modul Economic de Gân-
dire”, din cadrul catedrei 
“Gândire Economică, De-
mografi e și Geoeconomie”, 
Facultatea REI. Confi rmând 
tradiția, și în acest sezon, 
ședințele – atât prezentările, 
cât și dezbaterile propriu-zi-
se au avut loc în limba en-
gleză, implicând de fi ecare 
dată circa 40 de studenți 
din grupele anglofone ale 
facultăților REI și Finanțe, 
ASEM.

Astfel, ședința din data de 27 
martie a avut ca temă “Modern-
day slavery: to what extent world 
nations are prone to accept it” / 
”Sclavia modernă: în ce măsu-
ră acceptată de țările lumii”, un 
subiect de actualitate deosebi-
tă, deși mai puțin cercetat în R. 
Moldova. Studentele, modera-
toare ale ședinței, Tarai Mirabela 
din grupa EMREI 155 și Ceban 
Mihaela din grupa EMREI 161 
au evidențiat tipurile de sclavie 
modernă, factorii determinanți ai 
acestora, implicațiile la nivel in-
dividual, național și internațional. 
În cadrul discuțiilor, audiența 
a ajuns la concluzia că fi ecare 
om este sclavul dorințelor sale, 
iar din cauza penuriei de resur-
se, sclavia are tendință de a se 
menține pe termen lung.

Întrunirea din data de 3 apri-
lie, cu genericul ”USA and Rus-
sia hegemonies: comparative 
approach of their strategies and 
implications for Republic of Mol-
dova” / ”Hegemonia S.U.A. și he-
gemonia Rusiei: abordare com-
parativă a strategiilor și implicații 
pentru Republica Moldova” a 
avut în calitate de prezentatori pe 
Sergiu Panainte (gr. EMREI 157) 

și Dmitrii Guranda (gr. EMREI 
161). Studenții au accentuat în 
antiteză atât cauzele și instru-
mentele celor două hegemonii, 
cât și tangențele politice ale SUA 
și Rusiei. Discursul a trezit reacții 
controversate și dezbateri încin-
se, liderii de opinie PRO și CON-
TRA, precum și adepții acestora, 
apărându-și cu demnitate opinia, 
referitoare la subiect.

Ultima ședință a sezonului 
2017 a fost una specială și a vi-
zat două teme deosebit de actu-
ale. Prima temă de interes pen-
tru audiența largă – ”How social 
media affects loneliness and de-

velopment of personality across 
ages” / ”Cum afectează rețelele 
media de socializare singurăta-
tea și dezvoltarea personalității 
la diferite vârste” a fost pregătită 
de Jeleva Anastasia (gr. EMREI 
154) și Garabagiu Valeria (gr. 
EMREI 157). A doua temă – 
”Challenges of immigration for 
the European Union countries” / 
”Provocările imigrării pentru țările 
Uniunii Europene” a fost prezen-
tată de  Johannes Norqvist, stu-
dentul internațional de la faculta-
tea REI, originar din Suedia, care 
a sensibilizat audiența asupra 
datelor și abordărilor prezentate.

Este de menţionat faptul, 
că în cadrul acestor şedinţe 
atât studenţii-raportori, cât şi 
liderii de opinie PRO şi CON-
TRA au impresionat de fiecare 
dată prin argumentele solide şi 
forţa de convingere, având un 
aport considerabil la ‘încinge-
rea’ şi menţinerea unei atmo-
sfere de dezbateri. În acelaşi 
timp, am constatat că dorinţa 
şi puterea de afirmare a par-
ticipanţilor a contat mult pen-
tru activitatea clubului. Astfel, 
cei mai activi studenţi au fost 
de fiecare dată premiaţi, fiind 
decernate şi noi legitimaţii de 
membru al Clubului.

Totodată, aducem felicitări tu-
turor membrilor Clubului „MEG” 
pentru participarea cu succes la 
lucrările Simpozionului Ştiinţifi c 
al Tinerilor Cercetători ASEM din 
28-29 aprilie 2017. Astfel, Cătă-
lina Platon şi Doina Spivacenco 
au dat start comunicărilor la ple-
nară, iar ceilalţi membri ai Clu-
bului s-au învrednicit de locuri 
premiante la diverse secţiuni ale 
Simpozionului.

În concluzie, putem afi rma 
cu siguranță că sezonul 2017 al 
Clubului de Dezbateri  Știinţifi ce 
Studenţești “Modul Economic 
de Gândire” a extins comuni-
tatea amiabilă a tinerilor cerce-
tători de la ASEM, dezvoltând 
abilitățile lor de gândire critică 
și constructivă, consecvența, 
toleranța, și capacitatea de a 
asculta opinia adversă, toate 
aceste calități dezvoltând încre-
derea studenților în puterea unui 
argument.

Cu ocazia acestor realizări, 
aducem mulţumiri doamnei doc-
tor, conferenţiar, şef catedră Eli-
na Benea-Popuşoi, moderatoa-
rea şi coordonatoarea Clubului 
MEG.

Activitatea Clubului este re-
fl ectată pe pagina de Facebook 
– vă invităm să o vizitaţi: https://
www.facebook.com/cdssmeg/

Clubul de Dezbateri Ştiinţifi -
ce Studenţeşti “Modul Economic 
de Gândire”

Irina USATÎI, 
studentă grupa 

EMREI 163.

CLUBUL DE DEZBATERI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 
“MODUL ECONOMIC DE GÂNDIRE”: 
REALIZĂRILE SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ 2017

Agenția Națională pentru Curricu-
lum şi Evaluare a desfășurat, în peri-
oada 19 mai - 21 mai 2017, la  Acade-
mia de Studii Economice a Moldovei, 
Olimpiada Republicană la Economie.

 La concurs au participat 65 de 
elevi din clasele a X-a – XII-a din toate 
raioanele și municipiile din țară.

În baza deciziei Consiliului Olimpic 
Republican la Economie au fost acor-
date diplome și premii bănești pentru 
29 de elevi. Premianții Olimpiadei Re-

publicane la Economie sunt din ra-
ioanele Anenii Noi, Drochia,  Glodeni, 
Ungheni, mun. Chișinău.

Pe Locul I s-a clasat Pavel Bur-
deinîi, elev în clasa XII-a  la LT ”Lev 
Tolstoi” din Glodeni., locurile  I (clasele 
a X-a și a  XI-a), respectiv au revenit 
elevelor  Lilia Guțu și Iuliana Trofi m, 
care studiază economia la  Centrul de 
Excelență în Economie și Finanțe.

Camelia LUPAȘCO

OLIMPIADA REPUBLICANĂ 
LA ECONOMIE - 2017
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COMPETIŢIE

Pe 27 aprilie, Facultatea Bu-
siness și Administrarea Aface-
rilor a organizat cea de-a IX-a 
ediție a Concursului economic 
studențesc “Azi student, mâi-
ne antreprenor”. La concurs au 
participat 16 echipe de studenți.

 La deschiderea evenimen-
tului, Angela Solcan, decanul 
Facultății BAA, Igor Melnic, pro-

rector în probleme de adminis-
trare și gospodărire și Octavi-
an Apostol, Directorul general 
AGEPI au  vorbit participanților 
despre importanța  de a dezvol-
ta în rândul studenților abilități 
antreprenoriale, creativitatea  și 
capacitatea de a lucra în echipă, 
dar și despre rolul proprietății in-
telectuale în încurajarea inovației 
și creativității.

Ideile de afaceri prezenta-
te de echipe au fost jurizate de 
către: Iulia Iabanji - Organizația 
de Dezvoltare a Întreprinderi-
lor Mici si Mijlocii (ODIMM), An-
drei Moisei - Agenția de Stat de 
protecție a Proprietății Intelectu-
ale (AGEPI), Sergiu Portărescu 
– Centrul de Instruire si Consul-
tantă în Afaceri (MACIP), Eugen 
Hrișcev – Trimetrica SRL și Ta-
mara Gavrilenco – ASEM.

Echipele au avut la dispoziție o 

oră pentru a gândi o idee de aface-
re și 3 minute pentru a o prezenta 
juriului. Câștigătoare a fost decla-
rată echipa a cărei idee de afacere 
a fost cea mai originală și prezen-
tarea cea mai convingătoare.

În urma evaluării, juriul a 
clasat:

Locul I: Tic Tac - Popa Mihae-
la, Ursachi Victoria , Nița Mircea, 
Pînzaru Ion, Meriacre Tatiana - 
ideia aplicatia Adacemia de bone;

Locul II: VIP- Kiriyak Vlad, 
Gordilova Ekaterina, Morar Tati-
ana G., Morar Tatiana I., Cheban 
Olya;

Locul III: Click2MK - Grigore 
Barbăneagră, Mahu Daniel, Zapo-
rojan Suzana, Pușcaș Valeria, 
Achiruș Doina,

Simpatia publicului: Sonoe 
Tarstvo - Sacara Artiom, Climov 
Egor, Cervatiuc Borisl, Arutiuneant 
Ana, Pareniuc Artiom;

Premiul special: ODIMM: 
LEX - Spânu Olga, Boțan Gheor-
ghe, Berciuuschi , Amorțitu Adrian;

Participanții s-au ales cu pre-
mii din partea sponsorilor, precum 
și alte cadouri. 

Catedra Drept privat a Facultății 
EGD a organizat pe 24 mai cea de-a 
III-a ediție a conferinței științifi ce: 
”Protecția copiilor minori și relațiile 
juridice dintre părinți și copii”, cu 
participarea studenților anului II și 
III de la ASEM și de la Academia de 
Poliție. 

Invitați speciali la eveniment 
au fost: Avocatul Poporului pentru 
Drepturile Copilului, Maia Bănăres-
cu și Rodica Terehovschi, șef inte-

rimar al Direcției Municipale pentru 
Protecția Drepturilor Copilului.

În subiectele abordate, tine-
rii juriști au încercat să analize-
ze, comparativ, legislațiile Re-
publicii Moldova și a României, 
exprimându-și opiniile și recoman-
dările de îmbunătățire a reglemen-
tărilor actuale în domeniul. 

În cadrul conferinței, studenții 
au subliniat importanța familiei, 
considerând familia - celula de 
bază a societății, părinții având 

dreptul, dar și obligația de a-și 
educa și proteja copii.

“Cel mai vulnerabil cetățean al 
țării este copilul” a spus Avocatul 
Poporului pentru Drepturile 

Participanții la conferință au 
fost apreciați cu o diplomă de par-
ticipare. Studenții au rămas cu im-
presii pozitive, fi ind invitați în vizită, 
dar și să urmeze un  stagiu de prac-
tică la Direcția Municipală pentru 
Protecția Drepturilor Copilului.

Corina CÎȘLARU

Scopul este de a dezvolta capacităților tinerilor în vederea scri-
erii unui articol publicistic în domeniul juridic. La seminar au parti-
cipat 17 studenții ai anului II, III, IV, specialitatea DREPT, ASEM. 

Organizatori: Consiliul Studențesc al facultăţii EGD, Cercul 
Științifi c ”Sub litteras legis” (Catedra Drept Public), Serviciul Rela ții 
cu Publicul al ASEM

Formatori: Liuba Lupașco, Zinaida Lupașcu, Corina Morozan
Alina CODREANU

De ziua profesională a Contabilului, pe 4 
aprilie, Colegiul Național de Comerț  a organi-
zat concursul economic cu genericul  ”Azi elev 
- mâine contabil” la îndrumarea profesorilor Na-
dejda Boscaneanu și Marina Iovu - Carauș. 

La concurs au participat elevi, care studiază de 
la specialitatea Contabilitate. În cadrul manifestării 
au fost recapitulate și sistematizate cunoștințele 
acumulate la orele teoretico-practice.  Într-o mani-
eră creativ-didactică, Viitorii contabili au aplicat în 
practică competențele de operare în situațiile fi nan-
ciare.

Probele concursului au presupus activități care 
determină munca unui contabil, precum întocmi-
rea bilanțului contabil și a jurnalului de înregistrări 
a operațiunilor economice, cu formule contabile co-
respunzătoare. 

Premiul mare la acest concurs a revenit Grupei 
CON 152. 

Locul I- Grupa CON 151
Locul II- Grupa CON 153
Locul III- Grupa CON 154 

Camelia LUPAȘCO

CONCURSUL: ”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR”

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ: 
PROTECȚIA COPIILOR MINORI ȘI RELAȚIILE 
JURIDICE DINTRE PĂRINȚI ȘI COPII

WORKSHOP-ul 
„CUM SĂ-ȚI EXPRIMI CORECT 
OPINIA PRIN INTERMEDIUL 
MASS-MEDIA” 

CONCURS
AZI ELEV- MÂINE CONTABIL

Curierul Economic 11nr. 5-6 (287-288), mai 2017



Carpe Diem

Munca, activitatea umană de bază, 
îl face pe om - OM în sensul adevărat 
al acestui cuvânt. Muncind, putem atin-
ge culmea frumuseţii şi a înţelepciunii. 
Doar prin fapte bune, dexteritățile ce 
ne defi nesc cu adevărat și capacitățile 
perfecționate sistematic, ajung o bază 
sigură pentru evoluția ulterioară a 
personalității în domeniu. Este nevoie 
de perseverenţă şi siguranţă. Un vechi 
proverb românesc spune: „ Meseria 
este brăţara de aur, brăţara fi ind o 
valoare.  Înseamnă că acela care are 
o meserie poartă cu sine o podoabă 
foarte valoroasă. Bunul simţ şi in-
teligenţa populară au ajuns la con-
cluzia că omul stăpân pe meserie este 
demn de tot respectul.  Acesta își ştie 
meseria!  Este cineva!”

Cu acest frumos generic, ,,Mese-
ria - brățară de aur”,  în fi ecare an, de 
Mărțișor, se desfășoară Decada profe-
sională  a  catedrei ,,Comerț, Merceo-
logie, Tehnologie”  la Colegiul Național 
de Comerț al ASEM. 

În perioada 24 februarie – 10 
martie, 2017 au avut loc evenimente 
importante, atât pentru elevii acestor 
specialități, cât și pentru cadrele didac-
tice.

Printre acestea - concursul ,,Cel 
mai bun în meserie", expoziții, ore 

publice, ateliere metodice, conferința 
științifi co-practică pentru elevi ,,Calita-
tea mărfurilor – securitatea și siguranța 
consumatorului”, care au atestat nive-
lul de pregătire a viitorilor specialiști.

Elevii erudiți și iscusiți ai colegiului 
au ales sa-și promoveze specialitatea, 
inspirându-i să –i urmeze cu încredere. 
Elevii au creat o expoziție cu specifi cul 
specialității, au elaborat diferite postere 
și broșuri. Prin aceste lucrări au  arătat 
legăturile inter și intradisciplinare, dra-
gostea și promovarea profesiei alese.

O activitate interesantă s-a 
desfășurat pe 1 martie 2017. Pentru a 
ne elibera de povara iernii, de proble-
mele  şi grijile  cotidiene, împreună cu 
elevii  specialităților ,,Comerț”, ,,Merce-
ologie”, ,,Tehnologia alimentației publi-

În perioada 16 - 19 mai, la 
Chișinău  și Iași a avut loc ediția a 
IX-a a Festivalului Internațional de 
Poezie ,,Grigore Vieru”, organizat 
de Centrul Cultural-Științifi c ,,Gri-
gore Vieru”, Ministerul Culturii al 
Republicii Moldova, Institutul Cul-
tural Român ,,Mihai Eminescu”, 
Primăria Municipiului  Chișinău, 
Primăria Municipiului  Iași, Acade-
mia de Științe a Republicii Moldo-
va, Institutul de Filologie, Uniunea 
scriitorilor din Moldova, Teatrul 
Republican de Păpuși ,,Licurici”, 
Biblioteca Națională pentru Copii 
,,Ion Creangă”, Ateneul Tătăraș, 
Muzeul Unirii și Palatul Copiilor din 
Iași, Colegiul Național de Comerț 
al ASEM ș.a..

Festivalul a debutat la Chișinău 
cu depunere de fl ori, alocuțiuni ale 
organizatorilor și scriitorilor și un 
recital poetic la bustul poetului Gri-
gore Vieru de pe Aleea Clasicilor 
din Grădina Publică ,,Ștefan cel 
Mare și Sfânt”. Programul a con-
tinuat cu medalionul literar-artistic 
,,Poetul cu glas de veșnicie”, 
organizat de Biblioteca Națională  

pentru Copii ,,Ion Creangă” în 
Filiala de carte românească din  
Teatrul Republican de Păpuși ,,Li-
curici”.

Una din activitățile incluse în 
programul Festivalului a fost reci-
talul de poezie și muzică cu ge-
nericul ,,Sunt iarbă. Mai simplu 
nu pot fi ”, la Biblioteca Colegiului 
Național de Comerț al ASEM, or-
ganizatoare Melihov Valentina, 
Namașco Ala, Jeinova Larisa, 
Capcelea Ecaterina, susținute 
de diriginții Gonța Aliona, Cara-
cicovschi Lilia, Bejan Viorica, în 

Sala de lectură ,,Eugen Hrișcev”.  
În program au fost implicați 30 de 
copii – declamatori și interpreți. 
Moderatori au fost profesoara de 
Limbă și  Literatură  română Ina 
Tăietu și cîștigătorul la Olimpiada 
Republicană la Istorie, Smoleac 
Denis. Au fost recitate versuri, 
refl ectând temele fundamentale: 
Patria, Limba, Mama, Părinții, Dra-
gostea. Botnăraș Nicoleta (10 ani) 
a recitat poezia ,,Cămașele”, fi ind 
puternic emoționată. Au fost inter-
pretate  piesele: ,,Mănăstirea Că-
priana”, ,,Pentru ea”, ,,Orele”, 

,,Iertare”, ,,Casa părintească nu 
se vinde” „Dragă  Oteie”. 

Au participat  în programul  
manifestării și profesoara Dicusar 
Alina, care a interpretat două pie-
se pe versurile poetului: ,,Fuga, 
fuga” și ,,Sentimente”.

Printre oaspeții manifestării a 
fost Balaban Claudia – director al   
Bibliotecii Naționale  pentru Copii 
,,Ion Creangă”, însoțită de scriitori  
din România și Italia. 

Prezentă la eveniment, Raisa 
Vieru, văduva poetului a dezvăluit 
motivul ce a servit inspirație pentru 

poezia  ”Mănăstirea Căpriana”, și 
a rămas impresionată de participa-
rea  activă a elevilor la  eveniment, 
de  sensibilitatea și  expresivitatea 
cu care au recitat elevii, de multi-
plele piese interpretate de elevii 
Colegiului, intuind că poetul Grigo-
re Vieru ”ne-a auzit și s-a bucurat  
împreună cu noi”.

Elevii colegiului i-au oferit 
doamnei Vieru o broșură cu creații 
proprii, consacrate poetului: „ODĂ 
POETULUI GRIGORE VIERU”.  
Claudia Balaban, coordonatorul 
proiectului, a apreciat activitatea 
elevilor, profesorilor și Bibliotecii 
CNC al ASEM, colaboratorilor Bi-
bliotecii științifi ce ASEM, acordând 
Bibliotecii Colegiului Național de 
Comerț al ASEM  diploma „Pre-
miul de Excelență” pentru valo-
rifi carea operei poetului național 
Grigore Vieru.

Svetlana MANUIL, 

Colegiul National 

de Comert al ASEM

Profesor de Limba Franceză,

grad didactic superior 

MESERIA, BRĂȚARĂ DE AUR…
„Toate meseriile-s frumoase
Fiindcă rodul lor meşteşugit
Ne aduce tuturor foloase! ”

(Emilia Caldararu)

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE POEZIE „GRIGORE VIERU” 
LA  CEA DE-A IX-a EDIȚIE

ce” am organizat un TVC. 
Profesorii catedrei - Herghelegiu 

Rodica, Sadovici Oxana, Slănina Ade-
la, Bulgac Mariana, Nichiforov Violeta, 
împreună cu elevii acestor specialități, 
au pregătit și prezentat cele mai intere-
sante și ingenioase probe de concurs, 
unde s-au etalat competența, pasiunea 
și dragostea pentru profesie.

S-a încheiat decada catedrei cu 

cea de-a  IX-a ediție a  Conferinței 
Științifi co-practice pentru elevi -  ,,Ca-
litatea mărfurilor – securitatea și 
siguranța consumatorului”. Comuni-
cările prezentate au fost: „Calitatea și 
siguranța mezelurilor pe piața Republi-
cii Moldova (Mihaela Țiganciuc, Larisa 
Gheorghiță, gr.MER-13, Conducător: 
Diana Voinescu; ,,Calitatea ciocolatei 
– preferințele consumatorilor” (condu-
cător: Mariana Bulgac); „ Falsifi carea 
produselor de parfumerie pe piața Re-

publicii Moldova” , (autori: Ana Alerguș, 
Mihaela Țiganciuc, gr.MER-13, condu-
cător: Violeta Nechiforov);  ,,Calitatea 
smântânii – siguranța consumatoru-
lui”, (autori: Elena Căpșună, Cristina 
Cotruță, gr.COM-132 conducător: 
Mariana Bulgac); „Sporirea calității 
unui produs prin intermediul designu-
lui ambalajului”, (autor: Olga Caldari 
Corja Elena, gr.MER-142, Conducă-
tor: Oxana Sadovici, „Mierea și pro-
dusele apicole”, autor Mariana Tertea, 

gr.TAP-131, Conducător: Adela Slăni-
nă). 

Un pas important în avansarea pro-
fesională reprezintă alegerea instituției 
de învățământ. Colegiul Național de 
Comerț al ASEM este leagănul multor 
generații de profesioniști, care s-au re-
marcat nu doar pe plan național, dar și 
pe plan internațional. Toate succesele 
obținute în viața, cu siguranță, se da-
torează nemijlocit dascălilor, care își 
dedică  viața întreaga  dezvoltării pro-
fesionale a tinerilor specialiști. Astăzi 
imaginea colegiului prin discipoli este 
purtata cu mândrie prin lume și rămâ-
ne să dăinuie peste ani  succesele lor 
remarcabile.

Cu siguranță, tinerii de astăzi ce-
și fac studiile în Colegiul Național de 
Comerț al ASEM vor fi  mâine cei mai 
buni specialiști din țară și nu numai.

Coralia BABCENCO, 

Șef catedră ,,Comerț, 

Merceologie, Tehnologie”

Colegiul Național 

de Comerț al ASEM
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CARIERE

Pe 17 mai a fost lansat cur-
sul „Migrație și Dezvoltare, 
aspecte social-economice” 
pentru studenții programelor 
de master – ”Managemen-
tul și dezvoltarea resurselor 
umane” și ”Managementul în 
administrația publică” din ca-
drul Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei.

La eveniment au fost prezenți 
rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic, șefa Bi-
roului relații cu diaspora, Olga 
Coptu, Ghenadie Crețu, coordo-
natorul programului „Migrație și 
Dezvoltare” al OIM, precum și alți 
specialiști în domeniu, cadre di-
dactice și studenții ASEM.

În cadrul seminarului, dr., conf. 
univ., consultant OIM, Dorin Va-
culovschi a prezentat conținutul 
și structura noului curs în dome-
niul migrației și dezvoltării pentru 
masteranzii de la ASEM.

Cursul respectiv cuprin-
de aspecte ce țin de impactul 
migrației asupra dezvoltării soci-
al – economice a țării, precum și 

integrarea migranților în țările de 
destinație.

În alocuțiunea sa, academici-
anul Grigore Belostecinic a salu-
tat inițierea noului curs care vine 
să faciliteze dezvoltarea și conso-
lidarea capacităților masteranzilor 
în domeniul migrației. 

 Olga Coptu, șefa BRD în 
discursul său a afi rmat despre 

importanța valorifi cării studiilor 
comunității academice în domeniul 
migrației în rândul masteranzilor, 
dar și diversifi carea acestor cur-
suri la alte instituții de învățământ 
superior din țară. Totodată, a 
menționat că Moldova rămâne a 
fi  unul dintre liderii țărilor afectate 
de migrație ce ține de abordarea 
integrată a  diasporei, migrației și 

dezvoltării în strategiile și politicile 
de stat.

 Dl Crețu a menționat: „Lan-
sarea manualului de curs de as-
tăzi este un eveniment important 
pentru mediul universitar și de 
cercetare economică din Mol-
dova. Legătura dintre migrație 
și dezvoltare economică este 
strânsă, și merită a fi  elucida-

tă din perspectiva rațională, atât 
sub prisma impactului pozitiv, cât 
și negativ al migrației. Cursul re-
spectiv de instruire va dota viitorii 
profesioniști, absolvenți ai ASEM 
cu cunoștințele necesare luării 
unor decizii practice de natură 
strategică sau tactică, atât în do-
meniul politicilor publice, cât și în 
sectorul privat. Investițiile în nu-
meroase sectoare ale economiei 
trebuie să ia în calcul migrația ca 
și o oportunitate, fi e să o abordeze 
ca și un risc. Orice plan de afaceri 
sau decizie, trebuie să ia în calcul 
migranții ca și clienți, benefi ciari 
sau parteneri. Sper că potențialul 
cursului va fi  pe deplin apreciat și 
valorifi cat de studenți, dar și de 
profesioniști sau practicieni.”

Elaborarea și implementarea 
acestor cursuri au fost posibile 
grație Programului Global Comun 
„Integrarea migrației în strategi-
ile naționale de dezvoltare” im-
plementat de OIM și Programul 
Națiunilor Unite de Dezvoltare în 
Republica Moldova, și fi nanțat de 
Agenția Elvețiană pentru Dezvol-
tare și Cooperare (SDC).

În luna aprilie 2017, UBS a găzduit doi profesori de la Aca-
demia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în cadrul pro-
gramului ERASMUS +.

Cei doi profesori de la Academia de Studii Economice din 
Moldova (ASEM), au mers  la Facultatea de Științe și Inginerie și 
la Facultatea de Drept, Economie & Management.

• Elena CARA - cursuri de master în Economie și de licență în Ma-
tematică. Eco-Management și Statistică Informatică (MIS).

• Ion Pârțachi - Masterat în Modelare și Aplicații în  Statistica 
Decizională (MSAD). 

Studenții de la mai multe universități din 
Chișinău au avut posibilitatea să afl e de la 
reprezentanții a zece companii germane și aus-
triece din RM, informații despre programele de 
internship și posibilitățile de angajare de care 
pot benefi cia. 

Evenimentul s-a desfășurat pe 22 mai la ASEM și 
a fost organizat de către Boschlektoren Moldova în 
parteneriat Advantage Austria, Ambasada Germană 
la București și Lectoratul Austria USM și Centrul de 
Ghidare în Carieră al ASEM. 

Austrian Airlines; Erste Group; GG Cables & Wi-
res EE SRL; Grawe Carat Asigurari S.A.; Introscop 
SA; Kärcher; Rödl & Partner; Tirex Petrol; VCE Con-
sulting Engineers SRL;  Data Spotting MDA SRL sunt 
companiile care și-au prezentat cu lux de amănunte 
ofertele pentru studenții și absolvenții moldoveni.

Mesaje de salut participanților la manifestare au 
adresat: E.S Ambasadoarea Republicii Austria în Re-
publica Moldova, Christine Freilinger; E.S. Ambasa-
doarea Republicii Federale Germania în Republica 
Moldova, Ulrike Knotz și consilierul comercial al Am-
basadei Austriei (Advantage Austria), Gerd Bommer.

Centrul de Ghidare în Cariera al 
ASEM a organizat în perioada 3 – 6 
aprilie, bloc ”F” cea de-a II-a ediţie a 
proiectului „Zilele Carierei”. 

Timp de 4 zile, în ASEM au fi  organi-
zate manifestări orientate să asigurare 
conexiune între reprezentanții econo-
miei reale şi tinerii specialiști, studenți 
și absolvenți.

 Pe durata proiectului au fost orga-
nizate şi 3 târguri, în cadrul cărora mai 
multe companii autohtone și ONG-uri 
au avut posibilitatea să-și prezinte ofer-
tele de muncă și voluntariat, internship 
-uri, programe de dezvoltare pentru ti-
neri şi de mobilitate academică etc.

Cei interesați au participat la mai 
multe workshop-uri, training-uri, dis-
cuţii panel, ateliere de dezvoltare 
personală şi profesională în cadrul 
cărora au fost abordate probleme 
practice, legate de conexiunea dintre 
universitate și economia reală, anga-
jarea și construirea carierei profesi-
onale a tinerilor, oportunități de dez-
voltare existente pe piața serviciilor 
educaționale etc.

Prin organizarea evenimentului, 
ASEM a încercat să faciliteze inser-
ţia tinerilor pe piaţa muncii; corela-
rea competențelor profesionale ale 
tinerilor specialişti cu cerințele an-
gajatorilor. 

SEMINAR    IMPACTUL MIGRAȚIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ERASMUS+ LA UBS 
PENTRU PROFESORII ASEM

În poză, de la stânga la dreapta: Ion Pârțachi Franck Poirier, Elena 
CARA, Ion GRAMA, Michele RAPHALEN, Sandra Vessier si Patrick LE 
MESTRE

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ LA COMPANII 
DIN GERMIANIA ȘI AUSTRIA

ZILELE CARIEREI LA ASEM

Curierul Economic 13nr. 5-6 (287-288), mai 2017



DEZVOLTARE

În contextul Strategiei de moderni-
zare și internaționalizare a instituțiilor 
de învățământ superior din Republica 
Moldova, mobilitatea desfășurată la 
Universitatea Gloucestershire a fost or-
ganizată în vederea însușirii esenței me-
todelor active de predare, printre care 
și învățarea bazată pe probleme (PBL); 
încurajării și oferirii asistenței în imple-
mentarea tehnologiilor informaționale în 
procesul de predare, precum și familiari-
zarea cu modul de conlucrare dintre me-
diul de afaceri și cel academic. Nu în ul-
timul rând, mobilitatea a avut drept scop 
dezvoltarea competențelor pedagogice 
și profesionale a membrilor echipei, re-
zultate din experiența PBL.

În condițiile concurențiale actuale, 
tot mai multe universități se axează pe 
învățarea și predarea centrată pe stu-
dent, bazată pe elaborarea curriculumului 
reieșind din rezultatele pe care studenții 
trebuie să le atingă la diferite nivele. Prin 
aceasta are loc schimbarea atât a rolu-
lui profesorului, cât și modifi carea relației 
dintre profesor-student. De asemenea, 
am remarcat că scopul utilizării studiilor 
de caz în această metodă este mai cu-
rând de a stimula învățarea informației 
și conceptelor, furnizate de către aceste 
probleme, decât de a soluționa problema 
propriu zisă. Concomitent am remarcat, 
iar ulterior ne-a fost confi rmat și în cadrul 
discuțiilor private cu profesorii britanici, 
că în învățarea bazată pe probleme sarci-
nile și feedback-ul obținut de pe urma lor 
este mai important ca predarea în sine. 

Un alt aspect pe care l-am re-
marcat din discuțiile cu profesorii și 
studenții Universității din Gloucestershi-
re, este importanța dezvoltării tehnologi-
ilor informaționale la nivel de instituție în 
învățământul centrat pe student. O ocazie 
unică de a dobândi mai multe cunoștințe în 
acest domeniu a fost seminarul organizat 

pentru profesori, cu tematica: ,,Folosirea 
tehnologiilor informaționale în sala de 
predare”, organizat de către profesorul 
Rob Whitehouse. La acest seminar a fost 
activ promovată ideea importanței tehno-
logiilor informaționale în învățarea centra-
tă pe student. 

Prin Live Module Ghide, care se 
utilizează activ de către Universitatea 
din Gloucestershire, studenții pot realiza 
sarcini şi studia de la distanță, indife-
rent de locul unde se afl ă: în campus, în 
rețea, sau în afara universității. Totoda-
tă, la seminarul lui Rob Whitehouse am 
avut ocazia unică de a ne familiariza cu 
instrumentul virtual Kahoot, dobândind 
cunoștințe noi despre modul în care 
acesta poate fi  accesat şi cât de frecvent 
ar fi  potrivit să-l utilizăm în cadrul orelor, 
ca acesta să nu-şi piardă din utilitatea sa. 
Concomitent, în cadrul seminarului am 
fost familiarizați şi cu alte instrumente IT, 
utilizate activ în cadrul universității cum ar 
fi :  Moodle,  Padlet; web 2.0 e.g.; Socra-
tive; Educreation, self-managed e-Porto-
folio; VoP’s – voice presentation. Media 
Socială este de asemenea activ promo-

vată ca o resursă pedagogică. De regulă, 
cei care îi intervievează pe studenți sunt 
chiar profesorii lor. Concomitent, profeso-
rul poate utiliza înregistrarea video/audio 
şi pentru a oferi feedback studenților săi 
asupra sarcinilor şi evaluărilor realizate. 
Formatul de interacțiune prin această 
modalitate video cu studenții săi este una 
inovativă şi extrem de rezultativă. 

În cadrul vizitei profesorii ASEM au 
avut ocazia unică de a fi  intervievați de 
către profesorul David Webster, astfel 
am împărtășit impresii despre scopul 
vizitei şi obiectivele prestabilite, despre 
învățământul din Republica Moldova, 
precum şi despre rezultatele scontate ca 
urmare a experienței şi cunoștințelor noi 
dobândite din vizita de mobilitate.

Această nouă experiență ne-a con-
fi rmat şi mai puternic ipoteza, că dezvol-
tarea predării centrate pe student poate 
avea loc doar într-o strânsă corelare cu 
dezvoltarea tehnologiilor informaționale 
utilizate în cadrul procesului de învățare-
predare. 

În acest context, trebuie de menționat 
că am avut ocazia să vizităm și o altă uni-
versitate – Aston University -  localizată în 
orașul Birmingham. Astfel, am putut face 
o comparație între universitatea gazdă și 
alte instituții de învățământ superior din 
Marea Britanie. Aston University este re-
numită şi prin faptul că utilizează de peste 
50 de ani în procesul de predare învățare 
diverse platforme şi instrumente IT. 

În cadrul acestei vizite am avut onoa-
rea de a discuta cu decani de facultate şi 
profesori de la Aston University, care au 

– ÎNVĂȚĂMÎNTUL VIITORULUI ÎN ASEM
,,Nu îmi învăț niciodată studenții, 
tot ce fac este să le creez condițiile pentru ca ei să învețe” 

Albert Einstein.

împărtășit cu generozitate din experiența 
sa de aplicare a metodologiei bazate pe 
probleme, centrate pe student. După spu-
sele cadrelor didactice ale universității ei 
nu mai au demult studenți care ar fi  dorit 
să conspecteze după profesori. Întreg 
conceptul de predare-învățare este unul 
inovativ, modern şi centrat pe student, 
deoarece doar așa poți rămâne compe-
titiv într-o lume atât de concurențială a 
universităților, ofertelor şi programelor de 
studii. 

De asemenea, în cadrul mobilității 
am vizitat Centrul de Dezvoltare a Busi-
ness-ului, care este o organizație din ca-
drul universității cu autonomie separată. 
Această vizită a avut un puternic impact 
deoarece a ilustrat foarte clar care este 
modalitatea de conlucrare dintre incuba-
tor, universitate şi mediul de afaceri. Stu-
dentul este cel care are de câștigat cel 
mai mult, deoarece este ghidat şi consul-
tat la fi ecare etapă de dezvoltare a aface-

rii sale. Un rol colosal îl joacă disponibili-
tatea oamenilor de afaceri de a se implica 
în procesul didactic. Ei deseori participă 
la prelegeri în calitate de invitați experți, 
oferă interviuri diseminate ulterior la ore, 
apelează la mediul academic în căutarea 
soluțiilor la problemele concrete cu care 
se confruntă. 

O asemenea relație strânsă între 
mediul academic și cel de afaceri este 
deosebit de importantă pentru studenții 
ce fac studii economice. Feedback-ul de 
la oamenii de afaceri poate ghida într-o 
oarecare măsură direcția pe care să o 
ia profesorii în procesul de predare și 
competențele cele mai necesare care tre-
buie dezvoltate la studenți. Cunoștințele 
oferite în cadrul orelor devin mai bogate 
și valoroase, pentru că sunt ancorate 
în practică și dovezi reale, iar studenții 

benefi ciază de posibilitatea de a fi  mai 
aproape de specialitatea pe care și-au 
ales-o; se pot implica mai devreme în 
activități similare celor pe care le vor 
îndeplini după absolvire și antrenează 
abilități practice care îi vor ajuta atât la 
angajare, cât și în îndeplinirea sarcinilor 
la locul de muncă.

Universitatea din Gloucestershire nu 
s-a oprit aici în grija pentru studenții săi, 
elaborând o strategie de angajabilitate a 
studenților pentru perioada anilor 2016-
2020. La acest subiect foarte prețioase 
au fost seminarele găzduite de către pro-
fesorii: Simon Dove şi Dee Allen. 

În cadrul Universității un departament 
separat ghidează studenții în conturarea 
,,Planurilor de Viitor”, oferind consultanță în 
trei domenii de bază: experiența de lucru, 
dezvoltarea aptitudinilor şi managemen-
tul carierii. În cadrul seminarului am fost 
familiarizați şi cu modul în care studenții 
dobândesc aptitudini şi cunoștințe profesi-
onale încă din băncile studențești prin vizi-
tele de plasament pe care sunt obligați să 
le efectueze pentru un semestru întreg, ca 
parte a evaluării academice. Aceste vizite 
sunt total diferite față de stagii, deoarece 
trebuie neapărat să fi e tangențiale cu do-
meniul în care se specializează studentul 
şi sunt o parte a programei academice. 
Cumulativ toate aceste eforturi întreprinse 
atât de universitate, cât şi de student în 
mare parte îl ajută pe viitorul absolvent să-
şi asigure potențialul său loc de angajare.

Sumând totalurile acestei vizite de 
mobilitate, ne permitem să constatăm 
caracterul său informativ foarte vast, 
ceea ce a permis realizarea deplină a 
obiectivelor prestabilite. Concomitent, 
considerăm că patrimoniul de cunoștințe 
dobândit în domeniul metodologiei PBL, 
ca urmare a vizitei de mobilitate întreprin-
se, își va regăsi utilitatea în cadrul propri-
ilor cursuri predate. În mediul economic 
mereu schimbător și incontestabil foarte 
competitiv rolul instituțiilor de învățământ 
superior devine pivotant. Astfel, pentru a 
pregăti studenții de a face față unui ase-
menea mediu, universitățile trebuie să 
folosească toate resursele academice, 
tehnologice și educaționale de care dis-
pun. Un bun profesionist se naște de pe 
băncile universității, iar profesorii ar trebui 
să fi e ghizii lor spre o dezvoltare rapidă, 
profundă și durabilă.

Tatiana GAUGAȘ

Natalia ȚÎMBALIUC

Lica ERHAN

PBL
În perioada 13-24 februarie 2017, prin intermediul proiectu-

lui ”Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward 
Enhancing Student’s Competitiveness and Employability”, din 
cadrul programului European Erasmus Plus, a fost organizată 
mobilitatea la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie 
a grupului de profesori ASEM format din: dr., conf. univ. Țurcanu 
Gheorghe; dr., conf. univ. Rău Andrei; lect., univ. Țîmbaliuc Nata-
lia; lect., univ. Zamaru Victor; lect., univ. Gaugaș Tatiana și  dr., 
conf. univ. Erhan Lica.

În perioada 23-24 martie 2017, în 
cadrul proiectului ELEVATE / ”Spori-
rea nivelului de internaționalizare a 
învățământului superior din Republica 
Moldova” (Nr. De referință: 573921-EPP-
1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), a 
fost organizat atelierul de lucru național 
“ELEVATING THE INTERNATIONALIZA-
TION OF HIGHER EDUCATION AT THE 
SYSTEM AND INSTITUTIONAL LEVEL”.

Proiectul ELEVATE este coordonat 
de Academia de Studii Economice a Mol-
dovei, directorul de proiect fi ind, Olesea 
SIRBU, director al Centrului de Studii în 
Integrare Europeană, ASEM. In cadrul 
proiectului participă 6 Universități din Re-
publica Moldova (ASEM, UTM, UASM, 
USARB, USC, KDU), Ministerul Educației 
și alte  5 universități din cadrul Consi-
liul Rectorilor (USMF, AMTAP, UPS “Ion 

Creanga”, Academia “Ștefan cel Mare” a 
MAI, IMI-NOVA). Printre partenerii Euro-
peni se menționează: Universitatea din 
Maribor (Slovenia), Buckinghamshire New 
University (Marea Britanie), Mykolo Rome-
rio Universitetas (Lithuania), Universiteit 
Maastricht (Olanda), European Policy De-

velopment and Research Institute Maribor 
(Slovenia).  Perioada de implementare a 
proiectului - 15 Octombrie 2016 – 14 Oc-
tombrie 2019. 

Scopul atelierului național a constat 
în analiza practicilor și performanței de 
internaționalizare a învățământului superi-

or din Republica Moldova, atât la nivel de 
sistem, cât și la nivel instituțional. Fiecare 
universitate parteneră din Republica Mol-
dova și din Uniunea Europeană au făcut 
un bilanț al situației actuale în materie de 
internaționalizare, permițând a fi  identifi ca-
re principalele realizări și provocări în calea 
internaționalizării învățământului superior 
la fi ecare dintre universitățile partenere a 
proiectului. 

De asemenea, activitățile planifi cate 
și realizate în cadrul atelierului de lucru 
au permis transferarea celor mai bune 
practici și know-how-uri, din partea parte-
nerilor Europeni, privind internaționalizarea 
învățământului superior.

Totodată, atelierul de lucru național a 
permis crearea unei platforme de discuții și 
dialog politic la nivel național care să formu-
leze recomandări concrete pentru  elabora-

rea unei foi de parcurs sau a unei strategii 
naționale de sporire a internaționalizării 
învățământului superior din Republica Mol-
dova atât la nivel de sistem, cât și la nivelul 
fi ecărei universități în parte.

În cadrul atelierului au participat 104 
de participanți, fi ecare universitate din Re-
publica Moldova fi ind reprezentată de rec-
tori sau prorectori pe relații internaționale 
și cercetare, ofi ț eri ai ofi ciului de relații 
internaționale, cercetători, profesori și 
personal auxiliar, iar fi ecare universitate 
parteneră din UE, de persoana de contact 
în cadrul proiectului și experți în domeniul 
respectiv.

Ministerul educației a fost reprezentat 
de Nadejda VELISCO, sef direcţie “Învă-
ţământ superior și dezvoltare a științei” și 
Ludmila PAVLOV, șef direcţie “Relaţii inter-
naţionale şi integrare europeană”.

Structural project: ELEVATE - ELEVATING THE INTERNATIONALISATION 
OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA
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SPORT

BADMINTON

Arbitrii - Livițchi D.D. și Istrati L.T.
Locul I – Finanțe;
Locul II – Contabilitate
Locul III – Relații Economice 

Internaționale;

BASCHET

Arbitru principal – şef-catedră, antrenor 
emerit al Republicii Moldova, Scutelnic Va-
sile

Locul I – Bussiness şi Administrarea 
Afacerilor;

Locul II – Finanţe; 
Locul III – Cibernetică, Statistică și In-

formatică Economică. 

CLASAMENTUL FINAL ESTE: 

Locul I – Facultatea Contabilitate – 54 
puncte;

Locul II - Facultatea Finanțe – 49 puncte;
Locul III - Facultatea Econo-

mie Generală şi Drept – 46 puncte;                                                     
Locul IV - Facultatea Business şi Adminis-
trarea Afacerilor – 46 puncte; Locul V - Fa-
cultatea 

Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică – 23 puncte; Locul VI - Facul-
tatea de Relaţii Economice Internaţionale 
– 22 puncte.

 Mircea GUTIUM

Universiada ASEM 2017
 Studenţii ASEM, pasionați de sport au avut po-

sibilitatea să-şi etaleze forţa fi zică şi să-şi satisfacă 
spiritul de competiţie, în cadrul Universiadei ASEM, 
2017.

 Participanții au concurat în cadrul a opt probe 
sportive: volei fete, volei băieţi,tenis fete, tenis bă-
ieţi, dame, badminton, baschet şi şah. Arbitru princi-
pal a fost Daria Leviţchi.

Astfel, în urma probelor desfășurate s-a conturat 
următorul clasament:

VOLEI, F

La competiţia de volei, fete (responsabil – lector uni-
versitar Istrati L.T.), pe podiumul de premiere a urcat: 

Locul I - Facultatea Contabilitate;
Locul II –Business și Administrarea Afacerilor;
Locul III -Facultatea Economie Generala si Drept.

VOLEI, B

La competiţia de volei, bărbaţi (arbitru principal Nicolae Gorea), clasa-
mentul arată în felul următor: 

Locul I - Facultatea Economie Generala si Drept;
Locul II –Facultatea Contabilitate;
Locul III –Business și Administrarea Afacerilor.

TENIS, B

În competiţia tenis de masă, B (arbitrul, 
maestru în sport la Tenis de masă, Feraru 
Valentina):

Locul I - Economie Generala si Drept;
Locul II – Business și Administrarea Afa-

cerilor.
Locul III – Finanțențe

Conform 

punctajului 

obţinut la fi nala 

Universiadei, 

câştigătoarea 

anului 2017 

a devenit 

echipa facultăţii 

Contabilitate, 

cu 54 de puncte 

adunate.

TENIS, F

În competiţia tenis de masă, F, pe locul 
I s-a clasat echipa Facultatea. Pe locul doi 
s-a clasat, iar pe locul III s-a clasat echipa 
de la.  În continuare, echipele s-au clasat 
în următoarea ordine: 

Locul I - Contabilitate; 
Locul II – Finanțe; 
Locul III – Business și Administrarea 

Afacerilor.

ȘAH

La șah cei mai buni au fost:
Locul I - Contabilitate; 
Locul II – Finanțe; 
Locul III – Business și Administrarea Afacerilor.

JOC de DAME

Locul I - Economie Generală şi Drept
Locul II – Finanțe
Locul III - Contabilitate;
La ambele probe, arbitrul principal, Olga Cucereavâi.
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Exotic, salata 
fericirii, deliciul pri-
măverii, țărăncuța, 
fantezie, armonie, 
salsa…..sunt câte-
va din denumirile 
bucatelor preparate 
de participanții con-
cursului – studenții 
anului III de la BAA, 
specialitatea Mer-
ceologie, Comerț și 
Alimentație Publică 
(TAP 141). 

Primul loc a fost acordat Iri-
nei Vâsoțcaia. Locul II – Mari-
nei Furtună. Locul III a revenit 
lui Ștefan Popov și Liuba Pala-
di. Studenții au primit diplome 
de participare.

Concursul a fost unul indi-
vidual. Participanții au avut la 
dispoziție maxim o oră pentru 

prepararea bucatelor. Din juriu 
au făcut parte: Elena Ciobanu, 
președintele Asociației Culina-
rilor din RM, Angela Solcan, 
decan BAA, Carolina Grosu, 
Dr.,lector universitar și Mihail 
Cernavca, șef catedră Merce-
ologie, Comerț și Alimentație 
Publică. 

Cele 12 preten-
dente la marele ti-
tlu s-au întrecut la 
originalitate, talent 
și curaj, prezentân-
du-se la 4 probe. 
La prima proba, fi -
ecare a încercat să 
impresioneze prin 
dans, dramaturgie 
sau demonstrându-
și alte talente din 
dotare. Mai târziu, 
tinerele au avut de 
prezentat idei de 
afaceri, așa că s-au 
întrecut în propuneri 
îndrăznețe, de la 
deschiderea unui re-
staurant, la service auto. Punc-
tul culminant a fost defi larea în 
rochii de mireasă.

Câștigătoarea concursului 
de frumusețe și inteligență „Miss 
ASEM 2017 - Viitoarea femeie 
de afaceri” a fost desemnată Alla 
Neahina, studentă a facultății de 
Business și Administrarea Afa-
cerilor, specialitatea Marketing 
și logistică, grupa MKL – 153.

Premiul mare oferit MISS 
ASEM - 2017 este o foaia tu-

ristică pentru două persoane 
în Grecia, care include: ca-
zare 7 nopți/8 zile; transport 
tur-retur; asigurare medica-
lă și trei excursii gratuite la: 
Thessaloniki, Mănăstirile Me-
teora, Muntele Olimp. Pe lân-
gă acesta, tânăra a mai primit 
și alte premii, precum un curs 
integral la școala auto sau un 
premiu special din partea rec-
torului ASEM, academician 
Grigore Belostecinic. 

Miss Moldova 2017 a fost de-
semnată! Tânăra care ne va re-
prezenta țara la Miss World se 
numește Ana Badaneu. Frumoasa 
brunetă are 19 ani și își face stu-
diile la Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova. Competiția 
de selectare a cele mai frumoase 
domnișoare din țară, titlu pentru 
care au concurat 23 de participan-
te, a avut loc pe  14 mai. 

Coroana i-a fost transmisă Anei 
de către Daniela Marin. Aceasta  a 
transmis ștafeta unei  brunete, la fel 

de frumoasă, care urmează să ne 
reprezinte țara la cel mai prestigios 
concurs de frumusețe din lume.

”Nu coroana te face valoroasă, 
ci tu, muncind, dai valoare coroa-
nei. Rămân încrezută că adevărata 
frumusețe vine din  interior”, a de-
clarat Daniela Marin, Miss Moldova 
2016, când a anunțat câștigătoarea 
concursului.

Miss World se va desfășura în 
acest an în China.

 Silvia CIOFU

CEA DE-A 15-A MISS ASEM 
ESTE O STUDENTĂ LA BUSINESS 
ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

MISS MOLDOVA 2017 ESTE STUDENTĂ LA ASEM 
ȘI VA MERGE LA MISS WORLD

Centrul de Informații Universitare, cu suportul 
sponsorilor a organizat pe 4 mai, ceremonia de înmâ-
nare a diplomelor și premiilor bănești (în valoare de 
câte 12 000 lei fi ecare) unui număr de 35 de studenți 
la Ciclul I, Licență și 15 masteranzi. 

 Cei mai buni studenți de la ASEM, învingători la 
ediția XXI a concursului ”Burse de Merit”, categoria 
Licență, sunt: Adamciuc Ludmila, Bucliş Vadim, Ca-
merzan Nicoleta, Cîşlaru Corina, Covaş Svetlana, 
Garştea Nicolae Ianachevici Ilie, Mîţăblîndă Ionela, 
Rusu Luminiţa, Solcan Alina. 

Ciclul II, Masterat - Budu Gheorghe. 
Programul Burse de Merit este un proiect social 

de valoare, unic pe plan național, care își propune să 
reafi rme prestigiul studiilor superioare de calitate în 
Moldova și să stimuleze studenții pentru studii, cerce-
tări și activități extracurriculare.

La cea de-a XXI-a ediție a Concursului și-au de-
pus dosarele 266 de studenți. De la Academia de Stu-
dii Economice – 46 de dosare. 

În concurs au participat studenți de la 15 instituții 
universitare.

11 STUDENȚI DE LA ASEM PRINTRE 
CEI MAI BUNI STUDENȚI AI ȚĂRII

Colegiul Național de Comerț 
a acordat diplome de merit ce-
lor mai buni elevi ai anului în ca-
drul celei de-a IX-a ediție a ,,Galei 
Laureaților”. Evenimentul a avut 
loc pe 25 mai, în sala de festivități 
a ASEM. Elevii premianți au fost 
susținuți de colegi, profesori, 
părinți și prieteni. Elevul anului, 
în secțiunea respectivă,  a fost 
desemnată Ionașcu Cătălina, gr. 
TUR-143.

Gala Laureaților, devenită tradiție 
pentru Colegiul Național de Comerț 
al ASEM, este evenimentul care 
pune în valoare mândria CNC- ele-
vii săi. Au fost nominalizați doar cei 
mai buni în cadrul a 8 secțiuni. Ast-
fel la secțiunea Elevul Specialității, 
au fost desemnați: Rotaru Maria, 
gr.TUR-143, specialitatea „Turism”; 
Paierele Valentina, gr. SER-141, 
specialitate Servicii hoteliere ; Ta-
tarciuc Mihaela, gr.CON-141, spe-
cialitate Contabilitate;  Șoltoianu 
Anastasia, gr.COM-152, specialita-
te Comerț;  Caldari Olga, gr. MER-
142, specialitate Merceologie; Negru 
Cătălina, gr.TAP-141, specialitate 
Tehnologia Alimentației Publice. La 

secțiunea  „Cei mai buni de la 
specialitate” au fost premiați 42 de 
elevi, care timp de un an au acumulat 
rezultate înalte, aceștia fi ind fruntașii 
specialităților: Contabilitate, Turism, 
Servicii hoteliere, Comerț, Merceolo-
gie, Tehnologia Alimentației Publice. 
De asemenea mulțumiri și diplo-
me au primit 19 elevi ai catedrelor  
Științe umanistice și Științe exacte, 
pentru prestația care au avut-o la 

concursurile zonale și republicane, fi -
ind premiați la Secțiunea „ Olimpicii 
Colegiului”. În lista performanțelor 
elevilor de la CNC al ASEM partici-
parea la conferințe științifi ce este un 
fapt împlinit. Secțiunea „Premianți 
ai concursurilor de specialitate, 
conferințe științifi ce și simpozioane” 
a întrunit 43 de elevi care pe par-
cursul anului de studiu au partici-
pat la conferința stiințifi co-practică 
„Calitatea mărfurilor- siguranța și 
securitatea consumatorilor”, „Româ-
nii- oameni de cultură ai Franței”, 
„Conferința Internațională a Tineri-
lor Cercetători” , „Concursul Culinar 
„Șef La Cuțite”, „Concursul Tehnici 
moderne de promovare a turismului 
rural”, Cel Mai bun plan de afaceri . 
Elevii au mai fost premianți în cadrul 
celorlalte secțiuni precum: „Promo-
torii imaginii colegiului”, „Cea mai 
bună grupă”, „Cel mai bun șef de 
grupă” și „Elevul anului”. 

Atmosfera frumoasă a eveni-
mentului a fost întreținută de muzică 
bună și dans. Pentru elevii premianți, 
profesori și cei prezenți la manifesta-
re au evoluat corul colegiului „Capri-
cio” și trupa Trio .

Silvia CIOFU

GALA LAUREAȚILOR CNC,  EDIȚIA IX-A 

PRIMA EDIȚIE A CONCURSULUI CULINAR
”STUDENT – MASTERCHEF”, 
ORGANIZAT ÎN CADRUL ASEM
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