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Cu prilejul celei de-a 26-a aniversare 
a ASEM,  pe 22 septembrie, la intrarea 
în blocurile de studii, fi ecare angajat și 
student a primit ”mărturii” dulci din partea 
administrației - o ciocolată cu mesaj. 

Tradițional, de Ziua Academiei, 
oaspeții împreună cu conducerea ASEM 
au depus fl ori la basorelieful primului rec-
tor al ASEM, Paul Bran. 

Conferința Științifi că internațională 
”COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN 
ECONOMIA CUNOAŞTERII” a fost mani-
festarea solemnă, dedicată Zilei ASEM și 

Zilei Economistului în RM, care a  întrunit 
reprezentanți ai mediului academic de la 
mai multe universități din România, din alte 
state europene, precum și de la ASEM.

În cadrul manifestărilor organizate de 
Ziua ASEM a fost lansată cartea ”Migraţia 
şi dezvoltarea: Aspecte social-economice”, 
autor - dr., conf. univ. Dorin Vaculovschi, 
şeful Catedrei „Management Social”. 

Sărbătoarea a culminat cu un specta-
col la Teatrul Național ”Mihai Eminescu”.

Detalii în pag. 4

ZIUA PROFESORULUI LA ASEM

Diplome, bani şi fl ori în semn de recunoştinţă  au primit cei mai buni profe-
sori de la ASEM și CNC, de ziua lor profesională.

Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a adresat sincere fe-
licitări tuturor profesorilor, exprimându-și profunda recunoștință pentru efortul 
depus în pregătirea tinerii generații de economiști.

Pentru activitate rodnică în domeniul educațional și cu prilejul Zilei profe-
sionale a lucrătorilor din învățământ au fost premiați profesorii: Neli Muntean, 
Marina Popa, Irina Dorogaia, Oxana Barbăneagră, Ana Gumovschi, Ion Bolun, 
din cadrul  ASEM și  Viorica Stăvilă-Gorobică, de la CNC.

Detalii în pag. 8
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BURSE ONORIFICE 
PENTRU STUDENŢII ASEM

REZULTATELE ADMITERII 
Interviu cu Lilia Grigoroi, 

Președinta comisiei de admitere

Conferinţa Știinţifi că Internaţională 
“ANALIZA ECONOMICOFINANCIARĂ 

ÎN CONTEXTUL RAPORTĂRII INTEGRATE: 
PARADIGME EDUCAŢIONALE 

ȘI PROVOCĂRI PROFESIONALE”

Galeria Absolvenţilor ASEM 

OCTAVIAN CALMÎC: ”NU EXISTĂ 
MAGIE CARE SĂ DEZVOLTE 

ECONOMIA PESTE NOAPTE!”
Interviu

CONCURSUL ”CEL MAI BUN 
STUDENT AL ASEM, 2017 ”

Z i u a  A S E M

BURSE ONORIFICE 
PENTRU CEI MAI BUNI  
STUDENȚI ASEM 

Adrian Alîmov, anul IV, specialitatea Tehno-
logii informaționale, CSIE și Mihaela Popa, anul 
III, specialitatea Business și administrare, BAA au 
obținut „Bursa Guvernului”, Irina Oroșan, anul 
III, specialitatea Finanțe și bănci, Finanțe este 
deținătoarea ” Bursei Președintelui”, Olga Spînu,  
anul III, specialitatea Drept, EGD a obținut o bur-
să în cadrul concursului „Bursa Republicii”, pen-
tru  anul de studii 2017-2018 și Cătălina Ionașcu  
de la Colegiul Național de Comerț al ASEM, anul 
IV, specialitatea Turism a câștigat „Bursa Gau-
deamus” pentru  anul de studii 2016-2017. 

Bursele sunt oferite în scopul susţinerii per-
formanţelor academice ale tinerilor și creşterii 
atractivităţii învăţământului superior şi profesional 
tehnic din ţară.

Detalii în pag. 3



ACTIVITATEA ASEM

A FOST LANSATĂ ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR ASEM! 
La evenimentul de lansare a 

Asociației Absolvenților ASEM, în 
seara zilei de 30 august au fost 
prezenți absolvenți, oameni de 
afaceri, profesori și rectorul Aca-
demiei, Grigore Belostecinic , 
care a venit cu un mesaj de salut 
pentru toți cei prezenți. 

„Scopul este să unim 
absolvenții ASEM pentru a crea 
o comunitate ce va contribui la 
dezvoltarea societății, și care ur-
mează să participe activ la dez-
voltarea economiei din Moldova, 
prin crearea locurilor de muncă, 
dar și dezvoltarea unor noi afaceri 

în țara noastră”, a precizat Eugen 
Hristev, președintele comunități.

Rectorul a felicitat organiza-
torii pentru inițiativă, și-a expri-
mat dorința ca platforma să fie de 
bun augur: „Urez absolvenților 
întâlniri cât mai dese, proiecte 
profitabile și interesante, cât mai 

multe ediții și un membership 
considerabil”.

Manifestarea a succedat cu 
schimbul de cărți de vizită, team-
building, o expoziție de afaceri 
create de studenți/absolvenți ai 
ASEM și discuții la o cafea.

Pentru o doză de relaxare, at-

mosfera a fost încinsă de cei de la 
CrescendoBand.

Acțiunea a avut loc în cadrul 
Proiectului EANET. Organiza-
tori ai evenimentului, membrii 
Asociației Absolvenților ASEM, 
Tatiana Bucos, Oxana Barbanea-
gra, Nistor Lazăr.

Un ONG, care și-a propus crearea unei comunități pro-dezvoltare

ABSOLVENȚII CURSULUI DE DEMOGRAFIE 
ȘI-AU RIDICAT DIPLOMELE INTERNAȚIONALE

Au fost înmânate certifi ca-
te de absolvire studenților care 
au urmat programul de mas-

ter  în Demografi e Și Economia 
Populației. Cursul este rezultatul 
colaborării între ASEM și Uni-

versitatea Charles din Praga. 
La eveniment a fost prezent 
Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar a Cehiei în RM. 
Cursul s-a desfășurat sub forma 
unei școli de vară care a avut loc 
la ASEM, în perioada 1-19 au-
gust, 2016. 

Premiul Nobel pentru Economie 
2017, a fost atribuit luni, pe 9 octombrie  
lui Richard H. Thaler, pentru "contribuţia 
sa la înţelegerea dimensiunii psihologice 
a economiei"

Thaler, născut pe 12 septembrie 
1945, este profesor de științe comporta-
mentale și economie la Universitatea din 
Chicago Booth School of Business.

Richard H. Thaler a studiat de-a lun-
gul întregii cariere ideea radicală conform 

căreia agenţii centrali în economie sunt 
oameni – indivizi previzibili, supuşi gre-
şelii. Comportament inadecvat este re-
latarea uimitoare şi adesea amuzantă a 
luptei pe care a adus-o pentru a aduce o 
disciplină universitară înapoi cu picioare-
le pe pământ şi pentru a ne schimba mo-
dul de gândire despre economie, despre 
noi înşine şi despre lume.

Premiul pentru economie, numit ofi -
cial Premiul Sveriges Riksbank în Ştiinţe 

Economice, în memoria lui Alfred Nobel, 
a fost creat în 1968, nefăcând parte din 
grupul original de premii stabilit de mag-
natul dinamitei în 1895.

Anul trecut, economistul britanic Oli-
ver Hart, de la Universitatea Harvard, 
şi fi nlandezul Bengt Holmstrom, de la 
Massachusetts Institute of Technology, 
au câştigat premiul Nobel pentru econo-
mie pentru 2016, datorită contribuţiei lor 
pentru teoria contractului. 

PREMIUL NOBEL PENTRU ECONOMIE 2017 
A FOST ACORDAT LUI RICHARD H. THALER
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PERFORMANŢE

BURSE ONORIFICE PENTRU CEI MAI BUNI STUDENȚI

MOLDOVA, PE LOCUL 89 DIN 137 DE STATE ÎN TOPUL COMPETITIVITĂŢII GLOBALE

Bursa Guvernului 

Adrian Alîmov, anul IV, specialitatea 
Tehnologii informaționale, CSIE și Mihaela 
Popa, anul III, specialitatea Business și ad-
ministrare, BAA au obținut câte o bursă în 
valoare de 1.155 de lei, sumă pe care o vor 
primi lunar în anul de studii 2017-2018, în 
cadrul concursului „Bursa Guvernului”.

Bursa Guvernului Republicii Moldova 
reprezintă o indemnizație lunară acordată 
studenților ciclului I și II, care își realizează 
studiile prin învățământ la zi, în scopul sti-
mulării activității și sprijinului social.

În concursul pentru Bursa Guvernului 
s-au înscris studenții ciclului I și II, care au 

obținut în anul precedent de studii o medie 
a notelor la sesiunea de vară nu mai mică 
de 9,0 în domeniile de studiu real (matema-
tică, informatică, fi zică, chimie, biologie) și 
nu mai mică de 9,5 în domeniile de studiu 
umanitar și care participă activ la cercetări 
științifi ce, conferințe, concursuri etc.

Bursa Președintelui
Irina Oroșan, anul III, specialitatea 

Finanțe și bănci, Finanțe este deținătoarea 

” Bursei Președintelui”, în valoare de 1.260 
de lei, pe care o va primi lunar pe parcursul  
anului de studii 2017-2018.

La bursele prezidențiale au candidat 
studenţii ciclului I, ciclului II, studii integra-
te, învățământ medical şi farmaceutic şi 
elevii care au obţinut în anul precedent de 
studii o medie a notelor la sesiunea de vară 
nu mai mică de 9 puncte în profi lurile /do-
meniile de studiu tehnic, agrar, economic, 
medical, militar, drept şi real (matematică, 
informatică, fi zică, chimie, biologie) şi nu 
mai mică de 9,5 puncte în alte profi luri /do-
menii de studiu.

Pentru acordarea burselor de merit în 
anul universitar 2017-2018, s-au înscris în 
concurs 97 de student și masteranzi de la 
15 instituţii de învățământ superior publice 
din ţară.

Bursa Republicii
Olga Spînu,  anul III, specialitatea 

Drept, EGD a obținut o bursă în valoare de 
1.385 de lei, sumă pe care o va primi lunar 
în anul de studii 2017-2018, în cadrul con-
cursului „Bursa Republicii”.

Pentru Bursa Republicii au putut concu-
ra studenți de la Ciclul I și Ciclul II, studii 
integrate, învățământ medical şi farmaceu-
tic de la instituţiile de învățământ superior 
din țară.

Bursa Gaudeamus
Cătălina Ionașcu  de la Colegiul 

Național de Comerț al ASEM, anul IV, speci-
alitatea Turism a câștigat o bursa  în valoare 
de 800 de lei, sumă pe care o vor primi lunar 

în anul de studii 2016-2017, în cadrul con-
cursului „Bursa Gaudeamus”.

Bursele sunt oferite în scopul susţinerii 
performanţelor academice ale tinerilor și 
creşterii atractivităţii învăţământului superior 
şi profesional tehnic din ţară.

Amintim, 12 studenți din instituțiile de 
învățământ superior vor primi Bursa Re-
publicii în valoare de 1385 de lei, iar 30 
de studenți vor beneficia de Bursa Guver-
nului în sumă de 1155 de lei. Totodată, 
20 de Burse Gaudeamus, în mărime de 
840 de lei fiecare, vor fi acordate elevilor 
din instituțiile de învățământ profesional 
tehnic.

Listele candidaţilor la bursele de merit 
au fost aprobate în cadrul senatelor instituţi-
ilor de învăţământ superior şi consiliilor pro-
fesorale ale instituţiilor de învăţământ pro-
fesional tehnic post-secundar, câștigătorii 
fi ind selectaţi în baza unor criterii precum: 
media notelor, activităţile educaţionale, cul-
turale, sportive, Curriculum Vitae, publicaţii-
le şi scrisorile de recomandare.

Ţara noastră, în categoria cu cel mai jos 
nivel de dezvoltare economică, alături de 
Yemen, Etiopia şi Burkina Faso

Republica Moldova ocupă locul 89 din 
137 de state în topul competitivităţii globale, 
potrivit Raportului Competitivităţii Globale 
2017-2018, prezentat la ASEM, care a rea-
lizat raportul în RM pentru Forumul Econo-
mic Mondial (WEF). Ţara noastră, împreună 
cu alte 35 de state precum Etiopia, Burkina 
Faso sau Yemen, a intrat în categoria cu cel 
mai jos nivel de dezvoltare economică. 

Economiile acestor state se caracte-
rizează prin concurenţă şi putere de cum-
părare scăzută, industrii inefi ciente sau in-
existente, utilaje şi tehnologii în mare parte 
importate. Potrivit experţilor internaţionali, 
asemenea economii sunt foarte sensibile la 
crizele economice mondiale şi la schimba-

rea cursurilor valutare, care duc la instabili-
tatea cererii şi a preţurilor.

Raportul Competitivităţii Globale arată 
că principalul obstacol care a blocat dezvol-

tarea afacerilor în Republica Moldova este 
corupţia. Alţi factori negativi pentru mediul 
de afaceri sunt instabilitatea politică şi cea 
guvernamentală, accesul la fi nanţare, bi-

rocraţia guvernamentală inefi cientă, infra-
structura inadecvată.

În topul celor mai competitive state din 
lume, Elveţia şi-a păstrat poziţia de lider 
mondial pentru al şaptelea an consecutiv, 
urmată de SUA, Singapore, Olanda, Ger-
mania, Hong Kong, Suedia, Marea Britanie, 
Japonia şi Finlanda.

Dintre vecinii noştri, România a ocupat 
locul 68, Ucraina - 81, iar Rusia -  38.

La coada clasamentului se regăsesc Ye-
men, Mozambic, Ciad, Liberia şi Mauritania.  

Forumul Economic Mondial (WEF) este 
o instituţie internaţională non profi t, cu se-
diul la Geneva, angajată să amelioreze 
climatul social şi economic prin implicarea 
mediului de afaceri, politic, academic sau a 
altor lideri ai societăţii pentru a contura ten-
dinţele econ omice globale şi regionale.
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ACTIVITATEA ASEM

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
A SĂRBĂTORIT 26 DE ANI DE LA FONDARE

Cu această ocazie, dis-de-
dimineață, pe 22 septembrie, la in-
trarea în blocurile de studii, fi ecare 
angajat și student a primit ”mărturii” 
dulci din partea administrației, o cio-
colată cu mesaj. 

Tradițional, de Ziua Academiei, 
oaspeții împreună cu conducerea 
ASEM au depus fl ori la basorelieful 
primului rector al ASEM, Paul Bran. 

Conferința Științifi că internațio-
nală ”COMPETITIVITATEA ŞI INO-
VAREA ÎN ECONOMIA CUNOAŞ-
TERII” a fost manifestarea solemnă, 
dedicată Zilei ASEM și Zilei Eco-
nomistului în RM, care a  întrunit 
reprezentanți ai mediului academic 
de la mai multe universități din Ro-
mânia, din alte state europene, pre-
cum și de la ASEM. 

Printre oaspeții speciali, întot-
deauna aproape la bine și la greu, 
Florina BRAN, profesor la ASE 
București, (soția primului rector al 
ASEM, Paul Bran), FRANC VALE-
RIU-IOAN, dr., prof. univ., Vice-di-
rector, Institutul Național de Cercetări 
Economice al Academiei Române; 
Ion SMEUREANU, dr., prof. univ., 
prorector ASE București; Ion STEGĂ-
ROIU, prof. univ., dr. , Universitatea 
Valahia din Târgovişte, România.

În deschidere, cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversare a ASEM și a 
Zilei economistului, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic a adresat sin-
cere felicitări tuturor celor ai căror 
destin este legat de Academie, 
precum și celor care au îmbrățișat 
nobila  profesie, cea de economist, 
îndemnându-i să aspire mereu spre 
excelență, corespunzător principiilor 
societății bazate pe cunoaștere, pen-
tru a consolida prestigiul instituției la 
nivel european și internațional. 

În contextul provocărilor actuale 

ale societăţii, rectorul a menționat 
că, Academia de Studii Economice 
a Moldovei este orientată spre abor-
darea integrată a realităţilor econo-
mice, sociale şi ale mediului încon-
jurător.

„Economia baza-
tă pe cunoaștere 
și inovație sunt 
factorii cheie 
de creștere 
durabilă a 
competitivității 
unei țări”

În acest sens, academicianul 
Grigore Belostecinic s-a referit la 
situația din Republica Moldova, 
care continuă să prezinte serioa-
se decalaje de competitivitate, 
atât la nivel mondial, european, 
dar și regional. ”Problematica 
competitivității, precum și dezvol-
tarea economiei rămâne a fi una 
importantă și actuală pentru țara 
noastră. Chiar dacă RM a înre-
gistrat, în ultimii ani, o evoluție fa-
vorabilă, datorită și implementării 
Acordului de Asociere la Uniunea 
Europeană, totuși, nu a reușit să-și 
stimuleze semnificativ dezvoltarea 
unor capacități noi de producție 
bazate pe investiții și tehnologii 

avansate, să acumuleze proprii 
competențe de inovare și trans-
fer tehnologic. Rămâne, a fi, de-
pendentă de tehnologiile străine, 
pierzând astfel din atractivitatea 
sa investițională. Pentru a depăși 
aceste limite este necesară re-
considerarea factorilor de compe-
titivitate pe termen lung, precum 
educația, cercetarea, dezvoltarea 
capacităților tehnologice locale, 
care să asigure concordanță între 
stabilizarea macroeconomică și 
tranziția spre o creștere economi-
că bazată pe inovații, cunoaștere 
și informații. Dezvoltarea unei 
economii bazată pe cunoaștere, 
inovarea radicală în management 
și tehnologie, reprezintă unul din 
factorii cheie de creștere durabilă 
a competitivității unei țări”, a ac-
centuat rectorul ASEM, academi-
cianul Grigore Belostecinic.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE A MOLDOVEI -  
PRESTIGIOS CENTRU 
EDUCAȚIONAL, ȘTIINȚIFIC 
ȘI CULTURAL 

În cadrul ședinței plenare, în 
alocuțiunile de salut, oaspeții din 
România au felicitat ASEM-ul și 

s-au arătat mulțumiți și deschiși 
pentru colaborarea între ASEM și 
universitățile pe care le reprezintă. 
Invitații și-au arătat convingerea 
că,  Academia de Studii Economice 
a Moldovei, pe parcurs, a devenit 
un prestigios centru educațional, 
științifi c și cultural, unde  își exer-
cită excelența un corp profeso-
ral dedicat și consacrat activității 
academice și științifi ce, pregătind 
generații de  economiști cu înalt 
profesionalism.

În alocuțiunea sa, DHC al 
ASEM, prof. univ., dr., Valeriu Ioan 
- Franc a vorbit despre reușitele co-
laborării dintre INCE al Academiei 
Române și ASEM,  prin proiectele și 
programele de cercetare, în schim-
bul de idei și dezbateri științifi ce, în 
publicațiile comune și în schimbul 
reciproc de cercetare prin stagii de 
formare și perfecționare. ”Suntem 
alături în aceste momente festive și 
vă susținem în activitatea dumnea-
voastră de cultivare a standardelor 
de excelență în educație și cultură. 
Vă dorim ca roadele muncii depu-
se de întregul colectiv academic 
să se întruchipeze în succesele 
absolvenților ASEM, cei care vor 
avea misiunea de a moderniza do-
meniile științelor economice, juridi-
ce și tehnologiilor informaționale. 
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!”, a 
subliniat Valeriu Ioan – Franc.

În discursul său, Ion Smeurea-
nu, dr., prof. univ., prorector la  ASE 
București  a menționat: ”În acești 
26 de ani pe care Academia de Stu-
dii Economice i-a străbătut, fi eca-
re dascăl, student a contribuit prin 
entuziasm, competență și dăruire, 
la formarea unei instituții moderne. 

Munca realizată s-a materializat prin 
generațiile de studenți pe care Aca-
demia i-a educat și instruit să facă 
performanță. Suntem convinși că 
veți consacra toate eforturile și întreg 
potențialul științifi c în nobila activita-
te de a forma, instrui și educa tânăra 
generație, care să contribuie la pro-
gresul întregii societății și menținerea 
țării în circuitul mondial de valori”.

Ion Stegăroiu, prof. univ., dr., 
de la Universitatea ”Valahia” din 
Târgoviște a felicitat întreaga co-
munitate academică cu prilejul celei 
de-a 26 aniversare a ASEM, dorin-
du-le tuturor succese în dezvoltarea 
pe treptele calității a Academiei. ”Cu 
certitudine, vor urma mulți ani de 
reușite care se bazează pe atuurile 
competitive ale instituției dvs., pe 
competența personalului didactic și 
de cercetare, pe calitatea studenților, 
profesionalismul absolvenților și pe 
relațiile parteneriale inițiate și dez-
voltate. Contăm pe un dialog per-
manent și colaborare rodnică pe 
probleme de învățământ, cercetare 
și documentare între Universitatea 
”Valahia” din Târgoviște și Academia 
de Studii Economice a Moldovei”, a 
spus Ion Stegăroiu.

Pentru măiestrie profesională și 
merite deosebite în promovarea unei 
imagini excelente a cadrului didactic 
modern, pentru contribuție la dez-
voltarea relațiilor de colaborare și 

bună prietenie între ASEM și Univer-
sitatea ”VALAHIA”, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belostecinic 
a acordat Diplomă de gratitudine și 
Medalia ”Paul Bran” prof. univ., dr., 
Ion Stegăroiu de la Universitatea 
”VALAHIA” din Târgoviște.

Mesaje de felicitare și cuvinte 
de înaltă apreciere au adresat și  alți 
oaspeți de peste hotare care au dat 
curs invitației la conferința științifi că. 

La ședința plenară au fost pre-
zentate comunicări pe teme de inte-
res social sporit:  Ludmila STIHI, dr., 
conf. univ., ASEM - Evoluţia dezvol-
tării afacerilor de familie ca formă 
de activitate antreprenorială; Valeriu 
IOAN-FRANC, prof. univ., dr., DHC 
ASEM, Institutul Naţional de Cerce-
tări Economice „Constantin C. Kiri-
ţescu”, Academia Română; Napoleon 
POP, dr., prof. univ., Institutul de Eco-
nomie Mondială, Academia Română 
- Canalele de transmisie a efectelor 
globalizării; Nicolae PLATON, dr., 
conf. univ., ASEM - Strategii şi tactici 
de management în gestionarea între-
prinderii de turism; Ion SMEUREA-
NU, dr., prof. univ., prorector ASE 
București – Impactul tehnologiilor 
asupra performanței învățământului 
superior în era cunoașterii; Aliona 
BÂRCĂ, dr., conf. univ., ASEM - Con-
trolul de gestiune: între contabilitate 
și strategii manageriale; Andrei RĂ-
DULESCU, dr., Senior Economist, 

Banca Transilvania, cercetător Insti-
tutul de Economie Mondială, Acade-
mia Română – Economia României 
– perspective pe termen mediu.

Pe parcursul a două zile, 22-23 
septembrie, participanții au prezentat 
rapoarte în cadrul a opt secțiuni tema-
tice: Abordări inovative și noi tendințe 
în domeniul business și administrare; 
Economia fundamentală și aplicată; 
Carpe Scientiam: Evoluțiile Științelor 
Sociale și umanitare în economia 
cunoașterii; Finanțe, contabilitate și 
analiză fi nanciară; Integrare euro-
peană și politici sociale; Informatică 
și cibernetică economică; Tehnologii 
informaționale în agricultură: Realități 
și perspective pentru Moldova; JEAN 
MONNET: C&D, Inovații și antrepre-
noriat: Generator de valoare socială 
și creștere economică. 

Potrivit organizatorilor, urmează 
a fi  editată o culegere de articole se-
lective ale comunicărilor din cadrul 
evenimentul.

În cadrul manifestărilor organizate 
de Ziua ASEM a fost lansată cartea 
”Migraţia şi dezvoltarea: Aspecte soci-
al-economice”, autor - dr., conf. univ. 
Dorin Vaculovschi, şeful Catedrei „Ma-
nagement Social”. 

Sărbătoarea a culminat cu un 
spectacol la Teatrul Național ”Mihai 
Eminescu”. 

Zinaida LUPAȘCU
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ADMITEREA 2017-2018

- Cum a decurs admiterea 2017?
Admiterea 2017 a fost organizată în 

perioada 24 iulie – 29 august și a deru-
lat în conformitate cu prevederile actelor 
normative ministeriale și instituționale în 
domeniu. Condițiile de admitere pentru 
anul universitar 2017-2018 nu au suferit 
modifi cări, fi ind similare celor din anul pre-
cedent. Pretendenții la studii au avut posi-
bilitatea să depună actele concomitent, în 
copii sau original, la mai multe instituții de 
învățământ, iar în cadrul acestora la mai 
multe, maximum trei specialități, în ordi-
nea preferințelor. 

Pentru anul de studii 2017-2018, 
ASEM a venit cu oferta de 22 programe 
de studii pentru ciclul I, Licență, și 38 
programe de studii pentru ciclul II, Mas-
terat. ASEM a benefi ciat de 236 locuri cu 
fi nanțare  bugetară la ciclul I Licență, 175 
locuri cu fi nanțare bugetară pentru ciclul II 
Masterat și 30 locuri pentru cetățenii stră-
ini. De asemenea am oferit de 1629  locuri 
cu taxă la licență și 800 locuri cu taxă la 
masterat. Astfel, numărul total de locuri 
disponibile la concurs pentru ambele ci-
cluri de studii a fost de 2870.  

- Câte cereri au fost depuse?
Pentru programele de studii de la ci-

clul I, Licență, au fost depuse în total 
2075 de cereri. Dintre acestea 1392 - la 
studii cu frecvență și 683 - la învățământ 
cu frecvență redusă. Din numărul total de 

cereri depuse au prezentat documentele 
în original și au fost înmatriculați la studii 
1456 studenți (811 cu frecvență și 645 
cu frecvență redusă), ceea ce constituie 
aproximativ 70 %. 

La ciclul II Masterat au fost primite 
600 cereri, dar au fost înmatriculați 548 
studenți, aproximativ 91 % . 

- Câți studenți au fost înmatriculați, 
pe cicluri?

La ciclul I, Licență, au fost înmatriculați 
la studii 1456 studenți, dintre care 811 - 
la studii cu frecvență și 645 - la studii cu 
frecventă redusă. Au avut loc 4 sesiuni de 
admitere, dar, ca și în anii precedenți,  ma-
rea majoritate a candidaților  (1155 de per-
soane, adică 79 %) și-au depus cererile și 
au fost înmatriculați în prima etapă, adică 
în sesiunea de bază. La etapa II au fost 
înmatriculați – 226 studenți, etapa III – 22 
studenți, etapa IV – 53 studenți. 

Acest lucru este valabil și pentru ci-
clul II, Masterat. Din numărul total de 
548 studenți (445 - la studii cu frecvență 
și 51  - la studii cu frecvență redusă) 423 
candidați, adică 77 % au fost înmatriculați 
în sesiunea de bază. În perioada a doua a 
admiterii au fost înmatriculați 73 studenți, 
iar în perioada a treia – 52 studenți.  

Perioada trei și patru de admitere nu prea 
are randament din punct de vedere a costuri-
lor suportate în raport cu rezultatul fi nal. 

- Care este topul celor mai solicitate 
specialități?

La ciclul I, Licență, topul preferințelor 
candidaților, în ordine descrescătoare 
au fost Business și Administrare - 303 
studenți, Finanțe și Bănci - 218, Contabi-
litate - 194, Marketing și Logistică - 145, 
Drept - 141, Economie Mondială și Relații 
Economice Internaționale - 116. La polul 
opus se afl ă specialitățile: Comunicare 
și Relații cu Publicul - 5; Econometrie, 
Statistică și Previziune Economică - 10; 
Management Informațional - 5; Asistență 
Socială - 10; Informatică – 11; Securitate 
informațională – 11. Cred că managemen-
tul, atât la nivel de facultate, cât și la nivel 
de instituție, trebuie să analizeze cauzele 
acestor insuccese.  

La ciclul II, Masterat, cele mai solici-
tate programe de studii au fost cele de la 
domeniul de formare profesională „Con-
tabilitate, Finanțe și Bănci” unde s-s înre-
gistrat o concurența de 6 candidați pe loc, 
adică 30 de candidați au pledat pentru 5 
locuri bugetate. În ordinea preferințelor 
urmează programele de la „Drept” (5,8 
candidați per loc),  „Finanțe” (4 candidați 
per loc), „Contabilitate” (3,9 candidați per 
loc), „Marketing și Logistică” (3,5 candidați 
per loc).

Educație economică, Comunicare și 
jurnalism economic, Economia unităților 
economice, 

În concluzie preferințele pretendenților 
la studii la ambele cicluri sunt, în mare 
parte, identice. Din păcate, acest lucru 
nu coincide cu distribuirea locurilor cu 
fi nanțare bugetară. Pentru programele de 
studii cele mai solicitate avem cele mai 
puține locuri cu fi nanțare bugetară. 

- Câte locuri au mai rămas neacope-
rite încă?

La ciclul I, Licență, la fi nalizarea pe-
rioadei de admitere, 29 august 2017, au 
rămas neacoperite 26 locuri bugetare la 
următoarele specialități: Informatică – 9; 
Informatică Aplicată – 1; Management 
Informațional – 10; Econometrie, Statisti-
că și Previziune economică -6. De aseme-
nea mai avem libere și 389 locuri în bază 
de contract cu achitarea taxei de studii. 

La ciclul II, Masterat, toate locurile bu-
getare s-au ocupat la sfârșitul primei sesi-
uni de admitere și încă peste 31% din lo-
curile cu taxă scoase la concurs. La fi nele 
perioadei de admitere avem neacoperite 
427 locuri în bază de contract cu achitarea 
taxei de studii.

- Care a fost media notelor de con-

curs, care au asigurat până și locurile 
bugetare? (situații extreme)

La ciclul I, Licență, cea mai ridicată 
medie de concurs pentru ocuparea unui 
loc cu fi nanțare bugetară a fost la „Finanțe 
și Bănci” - 9,69, iar cea mai mică la „Infor-
matică aplicată”  -   5,59. 

La ciclul II, Masterat, la programul de 
studii „Finanțe și Contabilitatea fi rmei” am 
înregistrat o medie maximală (nota 10) 
de concurs pentru ocuparea unui loc cu 
fi nanțare bugetară. Cea mai mică medie 
este la  domeniul „Informatică” – 6,73. 

Însă aceste cifre nu sunt întru totul 
relevante și se referă doar la concursul 
general  - în baza diplomei de bacalau-
reat. Dar am avut concursuri separate 
pentru unele locuri – pentru candidații din 
raioanele de Est, pentru copiii orfani, cu 
dezabilități, cetățeni străini, etc. 

Mai alarmant, însă, este că la unele 
specialități locurile bugetare au rămas 
vacante, adică s-au înscris mai puțini 
pretendenți decât locuri bugetare oferite. 
Din păcate acest fenomen se repetă din în 
an. Cred că situația cu repartizarea locuri-
lor cu fi nanțare bugetară trebuie analizată 
mai profund inclusiv cu concursul nemij-
locit al Ministerului Educației, care este și 
ordonatorul acestui proces.  

- Câte persoane au fost implicate în 
comisia de admitere în acest an?

În comisia de admitere au fost impli-
cate nemijlocit 27 de persoane - respon-
sabili, operatori, administratori de sistem, 
ingineri-electroniști, etc. Dar de fapt efec-
tiv, în spatele acestei comisii, au lucrat 
mult mai mulți, și nu doar în perioada de 
admitere, dar pe tot parcursul anului de 
studii. Or, succesul este suma unor efor-
turi mici repetate zi de zi. 

- Cu ce probleme s-a confruntat co-
misia de admitere?

Ași menționa aici unele difi cultăți la 
etapa inițială, când am activat în lipsa 
planului de înmatriculare aprobat de către 
Ministerul Educației. Acest plan a parvenit 
abia la 31 iulie 2017, la o săptămână după 
începerea procesul de admitere.  

Un alt aspect la care ași dori să atrag 
atenția este formarea grupelor academi-
ce cu predarea în limba rusă. Din păcate, 
pentru marea majoritate a programelor de 
studii nu avem sufi cienți candidați pentru 
a forma grupele cu predare în limba rusă, 
iar înmatricularea oricum o facem. Aceas-
tă situație se repetă din an în an. Studenții 
care depun actele pentru predarea în lim-
ba rusă sunt în incertitudine dacă va fi  sau 
nu va fi  formată grupă. Sunt situații când 
la unele specialități se înscriu doar 2-3 

studenți cu predarea în limba rusă. Evi-
dent că grupe nu se formează, iar după 
începerea anului de studii suntem nevoiți 
să le propunem să se transfere la alte 
programe. Cred că ar fi  binevenit ca ordo-
natorii de locuri cu fi nanțare bugetară să 
identifi ce programele de studii cu  preda-
re în limba rusă solicitate de candidați și 
să anunțe admitere cu fi nanțare bugetară 
doar la aceste programe.  

De asemenea mi-a părut foarte mult 
rău că unii responsabili din comisia de 
admitere au avut încercări de a infl uența 
decizia pretendentului în favoarea unui 
anumit program de studii. Or, ași vrea 
să menționez că responsabilii din cadrul 
comisiei de admitere reprezintă ASEM și 
nu o facultate concretă pentru care face 
partizanat.  

În linii generale, ASEM a avut un 
comportament corect și etic atât față de 
pretendenți, cât și față de alte instituții 
de învățământ. Am avut și noi aceleași 
așteptări.   

- Cum arată confl ictul dintre Consi-
liul Rectorilor din RM și USM, în cifre? 
(care sunt cifrele care arată că pre-
luarea studenților de către USM, prin 
înșelăciune, a afectat grav admiterea 
din celelalte universități)

În primul rând nu cred că situația poa-
te fi  descrisă în cifre și nu știu dacă poate 
fi  numit confl ict. Este o situație care a fost 
identifi cată și care trebuie examinată, în 
opinia mea, din cel puțin două puncte de 
vedere: juridic și etic. Primul aspect este 
de competența organismelor regulatorii, 
iar din punct de vedere etic fi ecare își dă 
propria apreciere. Am menționat și mai re-
iterez că ASEM a avut un comportament 
corect, transparent inclusiv față de alte 
instituții de învățământ, pe care eu perso-
nal ași considera că trebuie să ne fi e parte-
nere și nu concurenți. Ține însă de recipro-
citate. Am respectat întotdeauna opțiunile 
pretendenților, nu am creat obstacole artifi -
ciale la retragerea actelor, nu am manipulat 
prin intermediul diferitor artifi cii organizato-
rice, etc. Cred că doar o astfel de atitudine 
are viitor și societatea va aprecia efortul. 

- Din experiența din acest an, care 
sunt concluziile și recomandările pen-
tru viitor?

1. Există programe de licență si mas-
terat care nu au sufi cientă aplicabilitate pe  
piața muncii și ar trebui să ne preocupe 
reașezarea programelor de studii. Aceste 
programe sunt menținute, în mare măsură 
ca soluții pentru anumite probleme legate 
de  norme și funcții didactice pe interior. Or, 
programele trebuie sa apără și să dispară, 
în mod fi resc, ca și consecință a cerinței 
pieței. Părerea mea este că dacă pe par-
cursul a 2-3 ani nu avem pretendenți la 
un anumit program de studii, trebuie pusă 
problema închiderii acestuia. Totodată, 
managementul facultăților trebuie să vină 
cu propuneri noi de programe cu impact în 
piața muncii.  

2. Stabilirea unui spectru optim de 
specialități cu predarea în limba rusă. 

3. Reducerea duratei și etapelor de 
admitere;

4. Regândirea procedurii tehnice de 
activitate a comisiei de admitere și orien-
tarea spre platforme de înscriere online, 
utilizarea unui spectru larg de plăți a ta-
xelor de studii (online,  card bancar, vira-
ment, etc.), etc.  

- Mulțumim!
 Zinaida LUPAȘCU

Lilia GRIGOROI: ”Am respectat opțiunile pretendenților, 
nu am creat obstacole artifi ciale la retragerea actelor, 
nu am manipulat prin intermediul diferitor artifi cii organizatorice”
Interviu cu Președintele comisiei de admitere, ASEM, Lilia Grigoroi 
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STUDII

Provocările actuale din dome-
niul analizei economico-fi nanciare 
în contextul raportării integrate au 
fost discutate în cadrul Conferinței 
Științifi ce Internaționale “Analiza 
economico-fi nanciară în contex-
tul raportării integrate: Paradigme 
educaționale și provocări profesio-
nale” desfășurată, la ASEM, în pe-
rioada 27-28 mai.

Evenimentul a fost organizat de 
către Catedra “Contabilitate și Anali-
ză Economică”, Facultatea de Con-
tabilitate din cadrul Academiei de 
Studii Economice a Moldovei, sub 
egida Societății Române de Analiză 
Economico-Financiară (SRAEF), ȋn 
colaborare cu Facultatea de Econo-
mie şi Administrarea Afacerilor, Uni-
versitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi şi Facultatea de Ştiinţe Economi-
ce şi Administraţie Publică, Universi-
tatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Conferința are ca scop de a reali-
za convergența energiilor pozitive din 
domeniul analizei economico-fi nan-
ciare ale cadrelor didactice din mai 

multe țări, de a crea valoare adăugată 
şi de a spori bunăstarea naţională şi 
nivelul de formare a viitorilor profesio-
nişti din sfera analizei fi nanciare.

La conferință au participat 
reprezentanți ai mediului academic 
și de afaceri din Republica Moldova, 
România, Ucraina și Belarus.

În calitate de gazdă, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Be-
lostecinic  a adresat un mesaj de 
salut oaspeților, evidențiind, totoda-
tă, și rolul consolidării relațiilor dintre 
universitățile participante. 

”Analiza economico-fi nanciară 
rămâne a fi  o componentă importan-
tă în orice societate economică, iar 
dvs, ca practicieni, aveți misiunea 
importantă de a furniza informații 
celor care urmează să ia decizii. 
Acestea depind, în mare parte, de 
calitatea recoltării informației, de ca-
litatea stocării, interpretării, analizei, 
prelucrării, ceea ce ne face, pe fi e-
care, să fi m responsabili în domeniu 
în care activăm”, a menționat recto-
rul ASEM. 

Prezent la eveniment, Ambasa-
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al României în Republica Moldo-
va, Daniel Ioniță s-a arătat convins 
de importanța analizei economi-
co fi nanciare: ”Este greu de luat 
o decizie fără să te bazezi, la un 
moment dat, pe o analiză econo-
mico-fi nanciară. Susținem eveni-
mentele științifi ce și tot ceea ce 
faceți, contribuie esențial la conso-
lidarea capacităților instituționale”, a 
menționat Ambasadorul.

În alocuțiunea sa, vice-minis-
trul Finanțelor, Iurii Cicibaba a vor-
bit despre provocările în domeniul 
analizei economico fi nanciare în 
contextul asigurării bunăstării socio-
economice.

”Orice lege trebuie să treacă o 
analiză economico-fi nanciară apro-
fundă, pentru a evalua impactul și re-
zultatele fi nale. Dacă, în politică am 
avea mai mulți analiști economico-fi -
nanciari, poate că și țara ar trăi mai 
bine. Secolul în care ne afl ăm presu-
pune o mulțime de date și informații, 

pe care noi trebuie, mai întâi, să le 
analizăm, iar în cazul dat, rolul anali-
zei economico-fi nanciare este de ne-
contestat”, a declarat vice-ministrul.

La rândul lor, oaspeții, 
reprezentanții mediului academic 
de peste hotare au împărtășit din 
experiența lor academică în ceea ce 
privește paradigmele educaționale 
ale disciplinei de analiză economi-
co-fi nanciară.

”În decursul timpului s-a creat 
o școală a analizei economico-fi -
nanciare, noi toți suntem urmașii 
profesorilor, care în 1974, au pus 
bazele acestei întâlniri, ce trans-
cende cadrul strict academic și cre-
ează niște punți”, a remarcat Șeful 
departamentului de Analiza și Eva-
luare Economico-Financiară, ASE 
București, președintele Societății 
Române de Analiză Economico-Fi-
nanciară (SRAEF) dr., profesorul 
universitar, Ion Anghel. 

Mediul academic din Republica 
Moldova a exprimat recunoștință 
specialiștilor din domeniu de la 

universitățile de peste hotare și s-au 
arătat deschiși pentru noi colaborări.

”Evenimentul se desfășoară într-
un mediu economic în plină reformă 
în Republica Moldova, se discută 
proiectul Legii contabilității, proiectul 
Legii auditului, respectiv, urmează 
modifi cări ale reglementărilor con-
tabile naționale, iar toate vor avea 
un impact asupra dezvoltării profe-
siei, mediului economic, societății și 
noi suntem cei care trebuie să fi m 
capabili să analizăm acel impact”, a 
afi rmat dr., conf. univ., Lilia Grigoroi.

Cu un mesaj, către cei prezenți, 
s-a adresat  prodecanul facultății de 
Contabilitate, dr., conf. univ., Neli 
Muntean. ”La conferință s-au reu-
nit generații de cadre didactice din 
peste 15 centre universitare, pentru 
a împărtăși experiența și a evidenția 
aportul disciplinei de analiză eco-
nomico-fi nanciară în dezvoltarea 
societății”, a menționat Neli Muntean.

În cadrul conferinței s-a discutat 
despre abordările moderne ale ana-
lizei performanțelor afacerii dintr-o 
abordare global-strategică și des-
pre analiza economico-fi nanciară 
în educația economică și antrepre-
norială.

Alte subiecte au vizat probleme-
le predării analizei fl uxurilor de nu-
merar, raportarea fi nanciară – între 
SNC și nevoile manageriale, pro-
vocările profesionale din domeniul 
analizei economico-fi nanciare, etc. 

De asemenea, oaspeții 
conferinței au făcut un schimb de 
opinii ce țin de convergențele și 
divergențele pe piețele rezidențiale 
din centrul și estul Europei, incidența 
naturii capitalului asupra analizei 
performanțelor fi nanciare ale fi rmei, 
precum și de analiza corelației din-
tre cultura organizațională și indica-
torii de performanță fi nanciară.

Cor: ”CE”

SEMINAR ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE LA ASEM

Pe data de 19 septembrie 2017, la 
Academia de Studii Economice a Moldo-
vei s-a desfăşurat seminarul de instruire 
a corpului profesoral didactic cu generi-
cul „Protecţia creațiilor intelectuale”. 

Evenimentul a avut loc în contextul 
desfășurării Conferinţei Ştiinţifi ce Internaţi-
onale „Competitivitatea şi inovarea în eco-
nomia cunoaşterii”, organizată de  ASEM în 
perioada 22-23 septembrie 2017 și a avut 
drept scop familiarizarea profesorilor cu sis-
temul național de protecție, valorifi care și 
asigurare a  respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală.

În deschidere, Corneliu Guțu,  conf. 
univ.,  cercet., președinte al Consiliului 
Ştiinţifi c al ASEM, Directorul Institutului 
de Cercetări Europene și Studii Europene 
(ICESE), a specifi cat importanța cunoașterii 
sistemului național de PI, înregistrării obiec-
telor de proprietate intelectuală și impactul 
economic pe care acest fapt îl are pentru 
viitorii specialiști.

Ulterior, Andrei Popa, director general 
adjunct al AGEPI a vorbit despre impor-
tanţa creativităţii şi inovării ca stimulente 
esenţiale pentru dezvoltarea personală, 
socială şi economică. „Capacitatea de 
dezvoltare de idei noi şi de transformare 

a acestora în produse şi servicii inovatoa-
re este esenţială pentru dezvoltarea unei 
economii durabile”, a menționat Popa, iar 
„pentru a fi  valorifi cată creativitatea, sunt 
necesari specialiști ce cunosc instrumen-
tele necesare pentru asigurarea protecției 
bunurilor intelectuale”.

În continuare,  conform agendei de lucru 
a seminarului, Andrei Moisei, sp. coordona-
tor, Secția instruire, AGEPI a făcut o prezen-
tare generală despre proprietatea intelectu-
ală, rolul, esența, componentele și principiile 
acesteia, au fost descrise și exemplifi cate 
obiectele de proprietate intelectuală, împre-

ună cu legislația aferentă acestora.  
În cadrul discuțiilor, publicul au fost inte-

resat de domeniul dreptului de autor, în spe-
cial de protecția programelor pentru calcula-
tor, precum și de combaterea și prevenirea 
plagiatului în mediul academic.

 Participanții la seminar au primit câte un 
set de materiale promoționale despre pro-
prietatea intelectuală.

Menționăm că în anul 2011 AGEPI și 
ASEM au încheiat un Acord de colaborare 
care prevede instruirea și perfecționarea 
cadrelor cu profi l economic în domeniul 
proprietății intelectuale. 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

“ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN CONTEXTUL RAPORTĂRII 
INTEGRATE: PARADIGME EDUCAȚIONALE ȘI PROVOCĂRI PROFESIONALE”
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- Domnule Ministru, ce V-a mar-
cat în timpul studenției la ASEM?

-  Studenția mea a fost atât 
de demult, încât mai puține s-au 
memorizat. Cert este că a fost o 
studenție interactivă. Era începutul 
anilor 90, o perioadă foarte dina-
mică, de transformări profunde și 
m-am trezit prins în ea. De fapt, am 
început viața mea studențească la 
facultatea de matematică aplicată, 
apoi m-am transferat în anul doi la 
ASEM, la Management. Sigur că 
am nimerit într-un alt mediu, mult 
mai dinamic și mai interesant. Am 
benefi ciat de lecții cu profesori stră-
ini, de acces la o bibliotecă imensă 
pentru acele timpuri, care m-au in-
spirat, m-au format și  mi-au întărit 
convingerea că alegerea a fost una 
perfectă. Am învățat la frecvență 
redusă, dar asta mi-a permis să fi u 
într-o cercetare continuă a pieței, a 
sistemului educațional, dar și a tot 
ce ține de economie în general, din 
alte surse decât cele sovietice. Asta 
m-a motivat și mi-a pus baza carie-
rei mele profesionale. 

- Ce face un ministru într-o zi de 
muncă obișnuită? 

- Un ministru muncește foar-
te mult. De la ora 7, până seara la 
22.00 agenda e plină. Asta înseamnă 
ședințe, uneori din oră în oră, pe di-
ferite tematici, subiecte… dar cel mai 
solicitant  e să iei decizii, care uneori 
sunt bune, alteori mai puțin popula-
re, dar care trebuie să fi e asumate. 
Și asta e o responsabilitate care te 
consumă cel mai mult.  

- Pe lângă agenda neîncăpătoa-
re,  ce ar mai sta în spatele acestei 
funcții, riscuri, dar și avantaje?

-  Riscurile sunt de varii dimen-
siuni și efecte: politice, sociale. Pre-
siunile sociale sunt enorme, fi rește, 
dar există și oportunități, principală 
fi ind șansa de a realiza proiecte im-
portante, durabile.,  de a rămâne în 
istorie ca fi ind ofi cialul care a realizat 

ceva bun pentru țară la timpul lui. Cel 
puțin, asta îmi doresc. 

- Care sunt publicațiile econo-
mice de valoare, în opinia DVS?

- Personal citesc The Economist, 
publicația care stabilește trend-urile 
mondiale în domeniu și care apreci-
ază riscurile majore pe diferite plat-
forme. Mai răsfoiesc Financial Times 
publicație care oferă tendințele pe 
plan mondial.  Pe plan local apreciez 
activitatea echipei Logos-Press.

- Unde sunt colegii Dvs.  de gru-
pă?  Păstrați legătura? Îi aveți în 
echipa de la minister?

- Cu puțini dintre colegi păstrez 
legătura. Pe unii i-am cunoscut mai 
puțin pe timpul anilor de studenție, 
dar acum sunt angajați ai Ministeru-
lui Economiei și Infrastructurii sau în 
diferite instituții subordonate acestuia. 
Unii s-au lansat în afaceri, alții sunt 
oameni prosperi peste hotare, am 
colegi care activează în instituții fi nan-
ciare internaționale, cum ar fi  Banca 
Mondială, FMI. Asta înseamnă că stu-
diile obținute au fost relevante. Avem 
o tradiție, la fi ecare zece ani să ne 
întâlnim, să ne vorbim despre rezulta-
te, succese, dar și despre insuccese, 
astfel încât să încercăm să ne ajutăm. 

- Din experiența Dvs. de stu-
dent, dar și de funcționar repre-
zentativ al domeniului economic,  
ce credeți că ar fi  bine de mai în-
treprins pentru o comunicare bună 
între cele trei categorii (studenți, 
profesori, angajatori), ca în fi nal, 
toți, dar și țara să aibă de câștigat?

- Nu prea cunosc care este 
curricula acum și ar fi  poate nedrept 
să judec, dar cred că ceea ce lipsește 
multor tineri care vin de pe băncile 
facultăților este practica. Este nece-
sară o interacțiune mai productivă cu 
sectorul privat. Practica bate grama-
tică, dar nu o substituie. Sunt timpuri 
care impun o detașare, sau cel puțin 
o îmbinare inteligentă a științei pure 
cu practica, cu exemple și situații 

reale, studii de caz și elaborarea de 
soluții, care să formeze studenților 
bagajul de experiențe și deprinderi 
necesare. Este necesară o comuni-
care strânsă a mediului academic cu 
sectorul real. Agenții economici au 
anumite așteptări și ar fi  bine să le 
comunice studenților și să participe 
la formarea lor, dacă vor un produs 
de calitate. Pe de altă parte,  ASEM-
ul, dar și orice universitate trebuie în 
permanență să-și ajusteze agenda 
la necesitățile pieței. Altfel, ”piața” va 
interveni nemilos și, bănuiesc, irever-
sibil,  în agenda universitară. 

ASEM, profesorii și studenții săi  
trebuie să urmărească ce se întâm-
plă și în instituțiile statului, pentru 
că este o instituție care pregătește 
și funcționari publici, care urmează 
să ia decizii importante în domeniul 
economiei, a infrastructurii de calitate 
și multe alte domenii, dar în același 
timp, și de partea cealaltă -  în sec-
torul privat. Să se găsească acea 
nișă, oportunitate, care este oferită 
de mediul economic din țară, astfel 
încât ASEM-ul să fi e prima opțiune în 
lista pretendenților la studii, dar și a 
agenților economici atunci când  ope-
rează angajări. 

”Asumarea de-
ciziilor este o 
responsabilita-
te care te con-
sumă cel mai 
mult”

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

- Ar fi  o continuare a răspunsului la 
întrebarea anterioară. Unii studenți, 
absolvind, reușesc să prindă un bilet 
în primele locuri la spectacolul vieții, 
alții, nu prea. Dar norocul nu e sufi ci-
ent aici. Calea sigură pentru un înce-
put bun e să nu-ți ”dormi” studenția. 
Implicarea, din primul an de faculta-
te, că posibilități sunt infi nit de multe 
comparativ cu alte timpuri; apoi - inte-
resul față de tot ce se întâmplă în jur 
și dorința de a fi  mai bun - sunt ingre-
diente sufi ciente și reale pentru a te 
afi rma începând cu anii de studenție. 

- Domnule Ministru, pe de o par-
te, lumea se plânge că avem prea 
mulți economiști, pe de alta, se 
pare că nu sunt sufi cienți cât să 
trecem de la economia în tranziție 
la o altă etapă?

- Noi avem multe persoane cu stu-

dii economice, dar, din păcate, puțini 
economiști. Economiști în sensul 
profund al acestui cuvânt - oameni 
care pot să se implice, care pot să-
și asume decizii, bazate pe o analiză 
economică, bazate pe o modelare 
economică și multe alte elemente ne-
cesare. 

Economiștii buni sunt așteptați 
cu brațele deschise oriunde. Eu cu 
cea mai mare plăcere i-aș angaja în 
funcții cheie în Ministerul pe care îl 
conduc, în agențiile subordonate și 
întreprinderi de stat. Important e să 
fi e buni specialiști. 

- Și celor care operează cu "Uită 
tot ce ai învățat la facultate... și fă 
ca noi!" ce aveți a le spune?

-  Categoric nu e cazul! Facultatea,  
până la urmă,  îți creează sau dezvol-
tă premise pentru a-ți educa logica 
economică, un sistem de valori. Cu 
diploma în mână fi ind, trebuie să ai 
cel puțin deprinderea de a înțelege ce 
trebuie să cauți și unde ai putea găsi 
informația necesară. În cazul meu, 
ASEM-ului i-a reușit acest lucru. 

- În contextul evenimentului 
de azi, (că tot a început Business 
Week),  când vom avea economia, 
care să ne permită să nu mai eco-
nomisim pe lucruri elementare în 
minunata noastră țară?

- Nu există magie în acest dome-
niu. Nu poți face o economie prospe-
ră peste noapte. Noi toți muncim ca 
să avem o economie mai dezvoltată, 
cu locuri de muncă mai bune, salarii 
decente, dar toate acestea depind de 
productivitate și de resursele de care 
dispune țara. La rândul lor, și aces-
tea depind de investiții. Nu contează, 
fi e investiții interne sau străine, im-
portant e să fi e calitative și durabile 
în timp. Mai contează mult calitatea 
forței de muncă și productivitatea 
muncii, care, în Republica Moldova 
cedează standardelor. Trebuie să re-
venim la bunele tradiții ale Republicii 
Moldova, cea de a munci, nu doar în 
comerț, dar și la fabrici și uzine. 

- Un mesaj pentru toți cei care 
se identifi că ASEM-iști?

- Cât de banal nu ar suna teza 
ceea: ”Învățați! Învățați și iar învățați!”, 
ea rămâne actuală. Învățați nu doar 
din ceea ce va spun profesorii, dar 
din orice - cărți, experiențe, comuni-
care cu oameni inteligenți. Învățați nu 
doar la facultate și nu doar 3, 5, sau 
cât durează doctoratul… Selectați 
lucrurile, evenimentele, oamenii din 
viața voastră,  astfel încât să puneți 
preț pe cele importante, care să me-
rite efortul și pe care să le puteți apre-
cia, cu timpul, că au fost ”o investiție 
bună”. 

- Vă mulțumim!

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

GALERIA ABSOLVENŢILOR ASEM

Octavian CALMÎC: ”NU EXISTĂ MAGIE 
CARE SĂ DEZVOLTE ECONOMIA PESTE NOAPTE!” 
Interviu cu Ministrul Economiei și Infrastructurii, viceprim-ministru, Octavian Calmîc
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ONOARE

PROGRAME DE STAGII LA OMC PENTRU STUDENȚII ASEM

DIPLOME, FLORI, BANI ȘI CUVINTE 
DE ÎNALTĂ APRECIERE 
DE ZIUA PROFESORULUI 

Pentru activitate rodnică în domeniul educațional 
și cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din 
învățământ au fost premiați cei mai buni, din toți buni, 
profesori de la ASEM și CNC.

Tradițional, rectorul ASEM, academicianul Grigo-
re Belostecinic a felicitat toți profesorii Academiei cu 
ocazia  zilei profesionale, urându-le sănătate, bunăs-
tare, succese și inspirație în activitatea de zi cu zi.

De premii  s-au bucurat: Neli Muntean, conf. 
univ., la catedra ”Contabilitate și Analiză Economi-

că”; Marina Popa, lector univ., la catedra ”Relații 
Economice Internaționale”; Irina Dorogaia, conf. 
univ., la catedra ”Management”; Oxana Barbănea-
gră, conf. univ., la catedra ”Teorie și Politici Eco-
nomice”; Ana Gumovschi, conf. univ., la catedra 
”Investiții și Piețe de Capital”; Ion Bolun, prof. univ., 
șeful catedrei ”Cibernetică și Informatică Economi-
că” și Viorica Stăvilă-Gorobică, șefa secției ”Tu-
rism și Servicii Hoteliere”, profesoară de Limba și 
Literatură română la CNC al ASEM.

De 18 ani activează la ASEM, în 
cadrul catedrei Bănci și Activitate ban-
cară și e născută pe 25 septembrie. Ni-
mic deosebit, dacă Academia de Studii 
Economice nu ar avea și ea aceeași zi 
de naștere în ”buletin”. Ilinca Gorobeț e 
una dintre cei 6 angajați care sărbătoresc 
dublu. Pasionată de psihologie și pisici 
am încercat să descoperim cine stă din-
colo de doamna profesoara. Conduce 
mașina ca Schumacher, adică cu multă 
iscusință, dar și mai valoros, de ceva 
timp, conferențiarul universitar Gorobeț 
scrie texte pentru interpreți de muzică 
populară din România. Un hobby creativ, 
care merge în tandem cu economia.

Pe parcursul anilor, colegii de la catedră 
făceau haz pe seama zilei ei de naștere și 
erau nedumeriți referitor la un singur lucru:

”Eu mă simt onorată  să fi u născută în 
aceeași zi ca și ASEM. La începutul cari-
erei mele, când am venit la catedră, cole-
gii glumeau: ”Cine e născut, Academia de 
ziua ta sau tu de ziua Academiei? Eu le 
spuneam că nuuu, Academia de ziua mea, 
pentru că eu sunt mai mare….”, zâmbește 
Ilinca Gorobeț.

După absolvire, Ilinca Gorobeț a rămas 
să muncească la ASEM, în calitate de asis-
tent universitar. Până astăzi, a trecut toate 
treptele profesionale, până la conferențiar 
universitar. ”Niciodată nu m-am gândit să 
muncesc în altă parte. Din moment ce mă 
simt bine aici, ideea plecării nu a venit.  Eu 
provin dintr-o familie de pedagogi.  Toată 
viața mea am fugit de pedagogie. Nu do-
ream să verifi c caiete, pentru că le vedeam 
acasă, dar până la urmă tot am ajuns să 
predau. Nu fugi departe de părinți.”

Fiecare dintre noi își amintește primele 
zile de muncă. Vrei să impresionezi, să faci 
față problemelor și să fi i cât mai productiv, 
mai ales dacă îți place ceea ce faci. 

Evident, fără istorioare haioase nu se 
trece. Conferențiarul Gorobeț povestește 
una dintre ele:

”Eram la început de carieră, făceam pri-
mii pași în predare, la Frecvență redusă, la 
Catedra Bănci și Burse de valori. Eram în 
anul doi de muncă. Aveam o tema cu fac-
torii de actualizare, matematizată excesiv. 
Despre valoarea banilor în viitor, prezent și 
trecut. La un moment dat, explicam pasio-
nată, îmi dădeam toată silința, dar majorita-
tea studenților erau domni și doamne trecuți 

de prima tinerețe și cunoșteau deja multe, 
pentru că aveau practică. La frecvență re-
dusă venea lume cu experiență, carieră, 
care activau de mulți ani în domeniu, doar 
că aveau nevoie și de studii superioare. La 
un moment dat,  observ  că am ”fermecat” 
cel puțin două doamne, care ascultau și  
mă priveau  insistent.  Gândeam,  în sinea 
mea, zic - mesajul meu ajunge, tema a luat 
foc, din moment ce se uitau la mine atât de 
atent. Mă apropii de ele și una din doamne 
îmi zice: ”Pot sa vă adresez o întrebare?” Eu 
mă bucur,  lumea e interesată, are ce spune! 
Da, zic, chiar vă rog! Și una dintre femei  în-
treabă:  “La dvs. ăsta e aur negru?” Aveam 
un lănțișor închis la culoare. Doamnele se 
uitau la el, și eu eram convinsă că ascultau 
ce le povestea. Femeile-s femei!”

După ani de activare, întâmplări haioa-
se, la cei 26 de ani de la fondarea ASEM, 
Ilinca Gorobeț vine cu o urare. ”De ziua 
Academiei de Studii Economice a Moldo-
vei le doresc profesorilor să activeze cât 
mai mult timp în aceeași componență, câți 
mai mulți studenți, sănătate la toată lu-
mea. Studenților le doresc să fi e insistenți, 
ambițioși. Eu sunt copil de la țară, am ră-
mas aici din ambiție, deci, se poate. Poți să 
obții tot ce vrei, dar trebuie să vrei!”

Ilinca Gorobeț a absolvit Academia 
de Studii Economice din Moldova în 1999, 
cu nota medie 9,67. De la 1 august 1999 
activează în cadrul catedrei „Bănci şi bur-
se de valori” ASEM, în calitate de asistent 
universitar. De la 29 aprilie 2003, prin con-
curs, deţine postul de lector universitar.  
În februarie 2004 urmează cursurile de 
perfecţionare „Strategii de dezvoltare a  
L.S.D.G.C.” oferite de Centrul Educaţional 
„PRODIDACTICA”. Din 23 februarie 2005 
este conferenţiar universitar. 

La mulți ani, Ilinca Gorobeț!!!
La mulți ani, ASEM!!!

Corina MOROZAN

Despre programele de stagii și 
oportunitățile de angajare în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
despre atribuții și criterii de eligibilita-
te a candidatului a vorbit, cu studenții 
ASEM, șefa departamentului ”Resur-
se umane”, OMC, Hye Seung Lee. 
Întâlnirea a avut loc pe 4 octombrie, 
în cadrul unei lecții publice cu tema 
”Construiește-ți cariera la OMC”.  

A fost o discuție unde tinerii au 
afl at din prima sursă, care sunt pașii 
concreți de a ajunge stagiar sau anga-
jat la OMC.

Hye Seung Lee a accentuat că, 
OMC menține un program de sta-
giu limitat pentru studenții care do-
resc să obțină experiență practică și 
cunoaștere mai profundă a sistemului 
comercial multilateral. Atribuțiile oferi-

te stagiarilor sunt menite să sporeas-
că cunoașterea și înțelegerea de către 
stagiari a OMC și a politicii comerciale 
la general. Studii superioare în eco-
nomie, drept, științe politice și relații 
internaționale etc., cel puțin un an de 
studii postuniversitare, nivel avansat 
de cunoaștere a două din limbile ofi -
ciale ale organizației: engleza, france-
za, sau spaniola  sunt criteriile de bază 

pentru recrutarea stagiarilor.
O r g a n i z a ț i a  M o n d i a lă  a 

Comerțului, cu sediul în Geneva, 
Elveția a fost înfi ințată în 1995, pe prin-
cipiul rezolvării confl ictelor comerciale. 
OMC cuprinde 164 de țări membre și 
21 în calitate de observatori, care se 
întrunesc pentru a negocia și discuta 
despre regulile comerciale noi, dar și 
cele deja existente.

OMC are ca principală funcție ad-
ministrarea unui număr de acorduri 
comerciale multilaterale, ale căror 
obiective sunt de a reduce barierele 
comerciale existente și de a extinde 
comerțul internațional și dezvolta-
rea economică, accentuând tot mai 
mult comerțul ca factor esențial în 
dezvoltarea țările mai puțin dezvol-
tate. Comerțul cu bunuri, comerțul 
cu servicii și comerțul cu bunuri de 
proprietate intelectuală și investițiile, 
comerțul și problemele de mediu, 
comerțul cu bunuri agricole sunt câ-
teva dintre problemele cu care se 
confruntă instituția. OMC efectuează 
examinări ale politicilor comerciale 
ale membrilor și cercetări economice 
în sprijinul activităților sale. Aceas-
ta administrează un mecanism de 
soluționare a litigiilor pentru confl icte-
le comerciale.

Republica Moldova este membru 
cu puteri depline a Organizaţiei Mon-
diale a Comerţului din 6 iunie 2001.

SĂRBĂTOARE LA PĂTRAT. 
Ilinca Gorobeț: ”ASEM E FONDATĂ 
DE ZIUA MEA, CĂ EU SUNT 
MAI MARE”
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CARIERE

ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2017
Absolvenții ciclului I, Licență și cei de la Școala Masterală de 

Excelență în Economie și Business și-au ridicat diplomele. 
Anul acesta, ASEM au absolvit 1870 de studenți, licență și 608 de 

masteranzi.
În fi ecare an, la festivitate sunt înmânate diplomele celor mai buni 

10 absolvenți de onoare ai ASEM. 
 Aceștia sunt: Dorina Ghenciu, Ilie Ianachevici, Corina Cîșlaru, Io-

nelea Mîțăblîndă, Gabriela Matei, Nicolae Garștea, Cătălina Puzur, 
Cristina Bucos, Viorelia Magari și Ignatov Augustin.
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ANIVERSARE

Profesorul universitar Ion Bolun
Jubileul de 70 de ani de la naşterea 

profesorului universitar, doctor habilitat 
în informatică, Ion Bolun este un eveni-
ment important nu numai pentru domnul 
Ion Bolun, dar şi pentru catedra Ciber-
netică şi Informatică Economică (CIE), 
precum și pentru facultatea CSIE, istoria 
cărora în mare măsură şi în cel mai pozi-
tiv mod au fost infl uenţate de activitatea 
prodigioasă a acestei personalităţi. Fiind 
profesor la catedră din 1994, şef catedră 
în parcursul a 8 ani, decan al facultăţii 
- 10 ani, iar din 2014 până în prezent a 
devenit iarăși șef catedră, domnul Ion 
Bolun a făcut foarte mult pentru dezvol-
tarea concepţiei de pregătire a specialiş-
tilor în domeniul ciberneticii economice, 
informaticii și TI şi, în special, pentru 
consolidarea colectivului catedrei CIE 
(care a devenit una din cele mai puterni-
ce catedre în domeniu din ţară). Ca orice 
jubileu, acest eveniment este o frumoa-
să ocazie de a face unele bilanţuri, de a 
încerca să înţelegem ce este fenomenul 
Ion Bolun.

Născut la 7 septembrie 1947 în oră-
şelul Nisporeni RSSM într-o familie de 
ţărani harnici, viitorul savant a luat de la 
părinţi cele mai frumoase calităţi, în spe-
cial: dragostea faţă de muncă şi seriozi-
tatea în toate de ce se ocupă. A învăţat 
foarte sârguincios, absolvind în 1964 
şcoala medie nr. 1 din Nisporeni – primul 
în promoţie. 

Încă din anii de școală s-a împăti-
mit de robototehnică, fi ind infl uențat de 
emisiunile radiofonice de popularizare a 
științei și tehnicii, pe care le asculta cu 
interes. Astfel, deși tăticul spera că, din 
cei nouă copii, Ionel va deveni tehno-
log în fabricarea vinurilor (o specialitate 
tradițională pentru Moldova), Ionel a de-
cis să-și aleagă specialitatea de studii 
universitare în domeniul „Automaticii şi 
telemecanicii”, care numai ce apăruse la 
Politehnica din Chişinău, cum s-a adeve-
rit mai târziu una din specialitățile care au 
stat la baza dezvoltării unei noi societăți 
– celei informaționale și a cunoașterii. 

Această alegere demonstrează odată 
în plus că Ionel poseda o intuiție fi nă, dar 
și faptul că dumnealui nu s-a speriat de 
greutățile reale, care îl așteptau. La de-
punerea documentelor, din Comisie i-au 
spus că nu are şanse – să aleagă o altă 
specialitate: erau 12 (!) pretendenţi la fi -
ecare loc şi cinci examene de admitere. 
Dar nu ştiau cei din Comisie, că tânărul 
din faţa lor nu dă înapoi la greutăţi.

În anii studenţiei, având o reuşită ex-
celentă la toate disciplinele din program, 
și folosind la maximum timpul liber, Ionel 
şi-a încercat şi dezvoltat capacităţile în 
mai multe activităţi suplimentare. În vara 
lui 1965 a fost la ţelină în Kazahstan, 
iar în anul doi se angajează salvamar, 
este ales şef de grupă, practică sportul, 
obținând  prima categorie sportivă la ca-
iac şi a doua – la alergări. 

Tot în anii studenţiei sunt întreprinse 
primele încercări de cercetare ştiinţifi -
că. Primele rezultate ştiinţifi ce, obţinute 
în cadrul lucrărilor asupra proiectului de 
diplomă, sunt publicate în 1969 în mono-
grafi a conducătorului ştiinţifi c cu referin-
ţele de rigoare.

După absolvirea facultăţii în 1969, 
și-a început activitatea la catedra de 

profi l Automatică şi telemecanică de la 
Politehnică. A urmat apoi serviciul militar, 
doctoratul în Cibernetica tehnică şi teo-
ria informaţiei la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi susţinerea în 1979 a tezei de 
candidat în ştiinţe la Politehnica din Kiev.

Această pregătire teoretică profundă 
a jucat un rol important ca suport al ac-
tivităţii ulterioare a domnului Ion Bolun. 
Prima perioadă semnifi cativă de activi-
tate (1973-1990) a fost legată de Insti-
tutul de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul 
Planifi cării, unde a început cu funcţiile de 
cercetător ştiinţifi c superior (1973-1981), 
continuând în calitate de şef laborator 
"Sistemotehnică" (1981-1986), iar mai 
târziu (1986-1990) îndeplinind funcţiile 
de vice-director (domeniul "Informatică") 
al acestei prestigioase instituţii naţionale, 
responsabile de informatizarea societăţii 
în republică în perioada 1973-1990.

Anume experienţa bogată, acumulată 
în acea perioadă în domeniul coordonării 
proceselor de informatizare a societăţii 
în Republica Moldova, l-a evidenţiat pe 
domnul Ion Bolun ca pe unul din cei mai 
buni specialişti informaticieni din ţară. 
Numirea dumnealui, în perioada iniţială 
a reformelor democratice din republică, 
în funcţia de vice-minstru al Informaticii, 
Informaţiei şi Telecomunicaţiilor (dome-
niul "Informatică") a fost o consecinţă 
logică a activităţii anterioare. Activând în 
această funcţie înaltă în perioada 1990-
1994, domnul Ion Bolun a demonstrat că 
dumnealui este nu numai un bun teore-
tician şi practician în informatică, dar şi 
un organizator iscusit al proceselor de 
informatizare a societăţii. 

Nu mai puţin logică a fost şi a treia 
etapă în activitatea doctorului în ştiinţe 
Ion Bolun. O experienţă atât de preţi-
oasă în informatizare, care îmbina nu 
numai cunoştinţe teoretice de ultima 
oră, dar şi abilităţi practice, nu puteau fi  
mai raţional folosite, decât în procesul 
de pregătire a noilor generaţii de infor-
maticieni de înaltă califi care. Astfel, din 
1994 până în prezent domnul Ion Bolun 
activează în domeniul educaţiei în cadrul 
ASEM. Înţelegând cerinţele practicii faţă 
de specialiştii informaticieni, domul Ion 
Bolun, în calitate de şef al catedrei a dat 
o mare atenţie perfecţionării programe-
lor de învăţământ, asigurării procesului 
cu materiale metodico-didactice. Dar 
totodată, ştia că pregătirea specialişti-
lor, care corespund cerinţelor moderne, 

poate fi  efectuată doar în condiţiile unei 
infrastructuri informaţionale universita-
re dezvoltate, bazate pe dotare tehnică 
contemporană. 

De aceea, în paralel a îndeplinit şi 
funcţiile de director al Centrului de Infor-
matizare şi Cercetare al ASEM (1994-
1998). În aceeaşi perioadă a demarat şi 
procesul dezvoltării Intranetului ASEM, 
ceea ce a contribuit în mod esențial la 
dezvoltarea infrastructuri informaţionale 
universitare ASEM. 

În perioada 2002-2013 domnul Ion 
Bolun cu succes îndeplineşte funcţia 
de decan al Facultăţii "Cibernetică, sta-
tistică şi informatică economică", iar din 
2014 a fost din nou a fost ales șef cate-
dră CIE În toate aceste funcţii dumnealui 
a confi rmat capacitatea enormă de mun-
că, că poate îmbina cu succes activita-
tea didactică cu cea ştiinţifi că şi cea de 
administrare. 

Gradul ştiinţifi c de doctor habilitat 
în informatică (1999) şi titlul ştiinţifi co-
didactic de profesor universitar (2005), 
conferite domnului Ion Bolun, adecvat 
refl ectă potenţialul de cercetător ştiin-
ţifi c şi pedagog talentat. Dumnealui a 
publicat peste 210 lucrări ştiinţifi ce şi 
didactice cu un volum sumar de peste 
500 coli de autor, inclusiv 2 monografi i, 
5 manuale şi 16 broşuri. Principalele lu-
crări au devenit recunoscute nu numai 
în ţară, dar şi peste hotare. De exemplu, 
Mathematical Reviews, o subdiviziune a 
Societăţii matematice Americane, a so-
licitat concretizări de date bibliografi ce 
pentru identifi carea lucrărilor domnului 
Ion Bolun în vederea prezentării în pu-
blicaţiile lor. 

Lucrarea “Bazele informaticii aplica-
te” (coautor Ion Covalenco) a fost atât de 
reuşită din punct de vedere a structurii, 
conţinutului şi a valorii ştiinţifi co-didacti-
ce la momentul publicării, încât în scurt 
timp a devenit manualul cel mai larg soli-
citat de studenţii nu numai ai ASEM, dar 
şi ai altor universităţi din ţară, care se 
specializează în informatică. 

La rezultatele ştiinţifi ce majore ale 
dr.hab. Ion Bolun se referă: soluţia ana-
litică a problemei de amplasare optimă 
a servoarelor unei reţele cu fi re de aş-
teptare; algoritmi de ordonare optimă 
sau cuazioptimă a lucrărilor în sisteme 
secvenţiale cu mai multe unităţi de pre-
lucrare; soluţii analitice şi algoritmi de 
efi cientizare a folosirii resurselor siste-
melor cu fi re de aşteptare din servoare 
de tip diferit, inclusiv în reţelele locale de 
calculatoare; studii analitice, argumen-
tarea importanţei şi recomandări privind 
dezvoltarea afacerilor electronice şi edi-
fi carea Societăţii informaţionale în Repu-
blica Moldova ş.a. Aparte este cazul de 
menţionat dezvoltarea considerabilă a 
bazelor teoretice ale sistemelor de luare 
decizii multiopţionale prin votare cu re-
prezentare proporţională.

Profesorul Ion Bolun efectuează şi un 
volum semnifi cativ de activităţi organiza-
torico-ştiinţifi ce: a activat sau activează 
în calitate de: membru al Comitetului 

pentru Premiile de stat ale R.Moldova 
în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (1989), al 
Comisiei de Expertiză, domeniul „Infor-
matică” a Guvernului R.Moldova (2000-
2003), al Comisiei de experţi în electro-
nică şi tehnica de calcul a Consiliului Na-
ţional pentru Acreditare şi Atestare (din 
2003), al Comisiei de Expertiză (dome-
niul „Informatică”) a Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
(2005-2009); preşedinte al Consiliului 
ştiinţifi c specializat DH 31.05.13.13 din 
cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei; 
preşedinte al Comisiei specializate de 
evaluare pe profi lul de cercetare „Elec-
tronica, informatica şi comunicaţii” a Uni-
versităţii Tehnice a Moldovei (2012); Vi-
cepreşedinte al Programului de stat „Ela-
borarea suportului ştiinţifi c şi tehnologic 
al Societăţii informaţionale în Republica 
Moldova (2005-2009)..

Completând schiţa portretului profe-
sorului I.Bolun, trebuie să menţionăm şi 
calităţile personale ale dumnealui: inte-
gritatea, puritatea morală, verticalitatea, 
simţul profund de responsabilitate în toa-
te activităţile sale, exigenţa înaltă faţă de 
sine, un bun familist. Fiind foarte principi-
al, recunoaşte şi necesitatea compromi-
surilor raţionale în situaţii complexe. Toa-
te acestea îi asigură profesorului I.Bolun 
o autoritate binemeritată între profesori 
şi studenţi.

Ajungând la vârsta frumoasă de 70 
de ani cu cele mai impresionante reali-
zări în toate aspectele activităţii profesi-
onale, profesorul şi savantul I. Bolun nu 
pare a se opri şi mulţumi cu laurii obţi-
nuţi. Având în vedere potenţialul creativ 
şi capacitatea de invidiat de muncă a 
dumnealui, putem fi  convinşi că apogeul 
realizărilor dumnealui încă nu a fost atins 
şi este o chestie de viitor, că dumnealui o 
să ne bucure cu noi performanţe în toate 
aspectele activităţii sale multidimensio-
nale. 

Felicitări călduroase, Domnule Profe-
sor Ion Bolun, sănătate, mulţi ani înainte 
şi noi succese în activitatea D-voastră! 

În numele colegilor,

Prof.univ., dr.hab. 

Ilie COSTAŞ, 

conf.univ., dr. 

Anatol GODONOAGĂ

la la 7070 de ani
 de ani
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OFERTA GUVERNULUI PENTRU INVESTITORI: 
CREAȚI 100 DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI VĂ DĂM CÂTE 40.000 LEI!

Atragerea în țară a unor investiții 
semnifi cative, idei inovatoare și teh-
nologii este în mare măsură imposibilă 
fără de a crea un climat de afaceri atră-
gător și de o protecție a investițiilor, au 
susţinut mai mulţi ofi ciali în cadrul săp-
tămânii de afaceri ”Moldova Business 
Week 2017” (MBW), care se desfășoară 
la Chișinău în perioada 3 – 6 octombrie.

Astfel vicepremierul Octavian Calmîc, 
ministru al Economiei și Infrastructurii, a 
declarat că atragerea investițiilor repre-
zintă o prioritate stabilită la nivel guver-
namental, iar până în 2020, investițiile vor 
deveni un factor cheie pentru creșterea 
economică și, respectiv, consolidarea și 
diversifi carea exporturilor moldovenești.

40.000 de lei pentru un 
loc de muncă nou creat

"Investițiile vor contribui la transforma-
rea structurală și modernizarea Moldovei, 
în special prin crearea de noi locuri de 
muncă, care să permită tranziția resurse-
lor de muncă la activități care generează 
o valoare adăugată mai mare și prin difu-
zarea de competențe și cunoștințe tehno-
logice pe piața muncii și în rândul compa-
niilor locale”, a menționat ministrul Econo-
miei și Infrastructurii.

Totodată Octavian Calmîc a prezentat 
şi nouă inițiativă al Guvernului pentru me-
diul de afaceri - un proiect conform căruia 
statul va oferi câte 40.000 de lei pentru fi e-

care loc de muncă creat companiilor care 
deschid minimum 100 de locuri de muncă 
și oferă salarii de cel puțin 75% din salariul 
mediu pe economie și numărul locurilor de 
muncă nu scade timp de trei ani.

”Acest proiect este viabil atât pentru 
companiile naționale, cât și cele care in-
vestesc în Republica Moldova. Proiectul 
va fi  pus în aplicare începând cu anul 
2018, în acest sens în bugetul de stat 
pentru anul viitor fi ind planifi cate resurse 
fi nanciare”, a accentuat ministrul Calmîc.

Justiția și investitorii
Şi Ministerul Justiției promite modifi ca-

rea legislației pentru a contribui substanțial 
la îmbunătățirea climatului investițional din 
țara noastră. În acest sens, sunt propuse 
ajustări la Codul Penal (art. 244) privind 
achitarea impozitelor, pentru ca pedep-
sele să fi e aplicate în cazul acțiunilor sau 
inacțiunilor evidente de rea-credință. Tot-
odată, se propune identifi carea alternati-
velor la pedeapsa cu închisoarea pentru 
anumite categorii de infracțiuni: din dome-
niul economic, protecției dreptului de au-
tor, a mediului ș.a.

Vice-ministrul Justiţiei Anatolie Mun-
teanu a anunțat că pentru a permite dez-
voltarea economică, se intenționează 
optimizarea competențelor unor orga-
ne de control. Astfel, Serviciul Fiscal de 
Stat, Serviciul Vamal, Inspectoratul de 
Stat al Muncii, Agenția Sănătății Publice, 

Agenția de Transporturi Auto, ș.a. urmea-
ză să devină organe constatatoare în sen-
sul Codului de Procedură Penală pentru 
infracțiunile ce constituie încălcări în do-
meniul de control al fi ecărei instituții.

BNM se va ocupa 
de combaterea 
spălării de bani

Adițional, Serviciul Prevenire, Comba-
tere a Spălării Banilor și Finanțării Tero-
rismului (SPCSBFT) se planifi că a fi  reor-
ganizat într-o instituție demilitarizată, de 
analiză și constatare. O opțiune ar consti-
tui trecerea acestuia din subordinea CNA 
în subordinea Băncii Naționale a Moldo-
vei, a anunţat vice-ministrul.

Totodată el a informat că va fi  propu-
să completarea Codului Contravențional, 
fi ind interzisă sechestrarea bunurilor, do-
cumentelor sau dispozitivelor de stocare, 
când acea stă procedură periclitează ac-
tivitatea economică. Prin urmare, orga-
nele de constatare vor apela la serviciile 
specialiștilor pentru copieri, înregistrări 
audio sau video. Când acestea nu vor fi  
posibile, se va efectua ridicarea dar cu re-
stituirea în cel mult 3 zile proprietarului sau 
posesorului. În circumstanțe excepționale 
termenul va putea fi  extins prin decizia 
procurorului ierarhic superior, însă nu va 
depăși 20 zile.

Sursa: Mold-street.com

Delegația UE în Republica 
Moldova a organizat, în perioa-
da 11 – 13 septembrie, o vizită 
de studiu la București, Româ-
nia pentru coordonatorii Cen-
trelor de Informare ale Uniunii 
Europene din Republica Mol-
dova. Echipa a fost condusă 
de Irina Draguțanu, BDR Asso-
ciates Communication Group.

Prima întâlnire a avut loc la 
Centrul de Documentare Euro-
peană (CDE) din cadrul Școlii 
Naționale de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA) și a 
fost prezentată de către coor-
donatorul CDE-SNSPA Nico-
lae TODERAȘ, dr. lector univ.; 
președintele Senatului universi-
tar Iordan BĂRBULESCU, dr., 
prof. univ.; doamna Voichița Cris-

tina DRAGOMIR, directoarea Bi-
bliotecii SNSPA. 

Cea mai așteptată vizită, 
pentru mine a fost a cea de la 
Centrul de Documentare Euro-
peană a ASE București. Ana-Io-
landa BRUMARU,  responsabilă 
de CDE ASE a povestit despre 

efi ciența serviciilor info-docu-
mentare și accesul electronic la 
informații și documente ale Uniu-
nii Europene pentru toți membrii 
comunității universitare.

Agenda a continuat cu vizi-
ta la Institutul European din Ro-
mania, unde Rețeaua Centrelor 
Europene Direct a fost prezen-
tată ca un instrument efi cient de 
comunicare a Comisiei Europe-
ne, de către Livia MIRESCU. 

Am rămas foarte impresio-
nată de Biblioteca Centrală Uni-
versitară ”Carol I”, un monument 
istoric de arhitectură, inaugurat 
în anul 1895, care în prezent 
conferă o continuitate dinamică 
tradiţiilor culturale, educative şi 
de informare.

La fi nal a fost vizitată 
Reprezentanța Comisiei Europe-
ne în Romania.

La întâlnirile care au avut loc în 
cadrul acestei vizite au fost abor-
date teme majore de interes pen-
tru membrii delegației din Repu-
blica Moldova: istoricul înfi ințării 
Centrelor de Documentare Eu-
ropeană și a Rețelei Naționale 
a CDE, acțiunile desfășurate în 

cadrul centrelor, relațiile de cola-
borare instituțională dintre Cen-
trele de Documentare Europea-
nă și Comisia Europeană, alte 
probleme de interes european, 
dar și probleme legate strict de 
organizarea și funcționarea bibli-
otecii universitare. Subiectele de 
mare actualitate europeană au 
un impact major și ne preocupă 
permanent.

La fel de importante sunt dez-
baterile din întreaga Uniune Eu-
ropeană, generate de profundele 

schimbări datorate globalizării și 
crizei economico-fi nanciare.

Am rămas cu impresia unui 
lucru foarte bine organizat și pus 
la punct. Discuțiile și informarea 
privind activitatea desfășurată 
în Centrele românești de Docu-
mentare Europeană și, mai ales, 

pentru mine, concluziile au fost 
constructive. Sper ca, schimbul 
de experiență să contribuie la re-
zultate frumoase și istorii de suc-
ces în cadrul activității Centrului 
de Informare ale Uniunii Europe-
ne a Bibliotecii Științifi ce a Aca-
demiei de Studii Economice din 
Moldova.

Natalia SUVAC, 

Șef Secție ”Comunicarea 

Colecțiilor”, 

 Biblioteca Științifi că a ASEM

IMPRESII 

VIZITĂ DE STUDIU A COORDONATORILOR CENTRELOR 
DE INFORMARE ALE UNIUNII EUROPENE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Curierul Economic 11nr. 7-8 (289-290), octombrie 2017



INTEGRARE

Săptămâna Europeană în ASEM – 2017: 
„Uniunea Europeana - Progres în Diversitate”

În perioada  5-13 mai 2017, în cadrul Academiei de Studii Economice a Mol-
dovei s-a desfășurat Săptămâna Europeană în ASEM – 2017 „Uniunea Euro-
peana- Progres în Diversitate”. Acest eveniment este o activitate planifi cată și 
organizată în cadrul proiectului Jean Monnet Chair in EU Policies towards Inno-
vation, Creativity and Entrepreneurship / EU2INNO, co-fi nanțat de programul 
Erasmus+ al Uniunii Europene (Nr. Ref:  2016/2332-574680-EPP-1-2016-1MD-
EPPJMO-CHAIR, Coordonatorul proiectului – Rodica CRUDU, dr., conf., univ.). 

Secțiunea Jean Monnet “C&D, Inovații și 
Antreprenoriat: generator de valoare socială 
și creștere economică” a Conferinței Științifi ce 
Internaționale “Competitivitatea și Inovarea în 
economia cunoașterii” reprezintă o activitate or-
ganizată în cadrul proiectului Jean Monnet Chair 
in EU Policies towards Innovation, Creativity 
and Entrepreneurship/ EU2INNO, număr de ref. 
2016/2332-574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-
CHAIR, în cadrul Programului  Erasmus+ al Uni-
unii Europene.

Scopul secțiunii Jean Monnet a fost promo-
varea aprofundăii procesului de europenizare 
a Moldovei prin aplicarea normelor, principiilor 
inovării și a politicilor antreprenoriale ale UE; 
dezbaterea și elaborarea unor modalități de 
îmbunătățire a rolului societății civile în acest 
proces; stabilirea unui dialog în acest sens între 
organele guvernamentale, societatea civilă și 
academică din Moldova; sintetizarea unor propu-

neri și recomandări de consolidare a dezvoltării 
inovării și a IMM-urilor, precum și avansarea in-
tegrării Republicii Moldova în UE.

In discursurile sale, speakerii au abordat di-
verse aspecte ale procesului de cercetare, ino-
vare și antreprenoriat. Interesul sporit față de su-
biectele abordate în secțiunea Jean Monnet s-a 
materializat într-o varietate mare de speakeri și 
un numar considerabil de participanți (peste 60 
de participanți): cercetători din diverse țări (Ma-
rea Britanie, Grecia, Romania, Ukraina, Rusia), 
precum și profesori, studenți ai universităților din 
Moldova. Totodată, este oportun (necesar) de 
menționat că organizatorii au reușit să atraga 
speaker din domeniul economiei reale, ceea ce 
a redat o tentă practică temelor spre dezbatere.

Invitații de onoare a secțiunii Jean Monnet, 
au fost:

- Nick Grove, Marea Britanie, reprezentant 
a companiei S4i (Solutions for Innovation), care 

a participant cu un discurs impresionant pe tema 
“Conectarea inovațiiilor pentru soluționarea pro-
vocărilor societale”, 

-Maryamkhanim Taghiyeva,  Centrul pentru 
Întreprinderi și Guvernare pentru Cetățenie, Ma-
rea Britanie, care a vorbit despre rolul criptovalu-
telor cu valoare drept soluții pentru întreprinderi 
și societate;

 -Lee Gibson Grant, Drahmae Project, care 
a vorbit despre rolul inovației aduse de tehnolo-
giile de distrubuție în sopirea activității antrepre-
noriale, prezentând cazul Greciei ca istorie de 
succes. 

- Aceeași idee a fost promovată de Marc 
Pilkington, directorul Centrului Blockchain Mol-
dova, demonstrând ca aceste noi tehnologii pot 
fi  utilizate în promovarea turismului în Republica 
Moldova.

- Gabriela Carmen Pascariu, directorul 
Centrului de Studii Europene, Universitatea “Ale-
xandru Iona Cuza” Iași, a abordat reziliența ca 
un factor cheie de creștere economică și durabilă 
în țările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. 

De asemenea, în cadrul secțiunii au fost abor-
date aspectele naționale ale Ucrainei, Romaniei și 
Moldovei, încercându-se să se sintetizeze proble-
me și interese comune, precum si soluțiile viabile 
pentru provocările țărilor din regiune.

Iată de ce, în a 2-a jumatate a primei zile 
de conferință, accentul a fost pus pe discutarea 
schimburilor comerciale dintre UE și SUA, analiza 
oportunităților de orientare a economiei Moldovei 
spre export, posibilităților de expansiune a expor-
turilor Republicii Moldova pe piața asiatică, pre-

cum și directiile de dezvoltare a antreprenoriatului 
verde și IMM-urilor în general.

În cea de a 2-a zi a secțiunii au continuat 
dezbaterile pe aspectele fi nanciare ale integră-
rii Republicii Moldova în Uniunea Europeană, 
identifi cându-se oportunitățile de consolidare a 
sectorului fi nanciar și sporirea rolului acestuia în 
creșterea economică a statului.

Dezbaterile în cadrul secțiunii au culminat 
cu identifi carea rolului educației în formarea ce-
lui mai important factor de producere– capitalul 
uman, reiterându-se rolul acestuia în generarea 
de valori sociale și creare de bunăstare econo-
mică. La masa de discuții au fost aduse și alte 
subiecte de discutie precum: rolul tehnologiilor 
informaționale în formarea competențelor, as-
pecte socio-profesionale a capitalului uman în 
Moldova și evoluția activității de crecetare-dez-
voltare la nivel national și regional.

Rezultatul acestui eveniment s-a materializat în 
consolidarea și lărgirea unei comunități de cercetă-
tori, practicieni, studenți și reprezentanți ai  societății 
civile, care și-au aprofundat cunoștințele despre 
economia, societatea și activitatea inovațională 
a UE; tendințele în materie de inovații la nivel co-
munitar, totodată asigurându-se schimbul de bune 
practici în cadrul studiilor europene; consolidarea 
contribuției învățării pe tot parcursul vieții în promo-
varea coeziunii sociale; formarea competențelor de 
cercetare și comunicare, dialogul intercultural etc.

Autor: Rodica CRUDU,
 dr. Conf. univ., 

coordonator proiect EU2INNO

În cadrul acestei perioade, au fost organizate 
o serie de evenimente (conform agendei de mai 
jos) care a implicat atât studenți și profesori de 
la facultatea de Relații Economice Internaționale, 
cât și de la alte facultăți din cadrul ASEM, pre-
cum și experți la nivel national.

Pe parcursul perioadei de referință, în hall-ul 
blocului de studii B al ASEM, a fost organizată 
o expoziție de postere și gazete de perete pe 
tema “UE face viața mai bună în Moldova”. Au 
fost expuse peste 30 de postere, care au fost ela-
borate preponderant de studenții facultății Relații 
Economice Internaționale. Studenții au dat dova-
dă de creativitate și măiestrie în redarea acelei 
asistențe pe care a primit-o Republica Moldova 
din partea Uniunii Europene. 

Câștigătorii concursului de postere au fost: 
Tofan Nicoleta, EMREI-155 (locul I),  Doina 
Dragan, EMREI-151 (locul II), Țugui Valeria, 
EMREI-157 (Locul III).Câștigătorii acestui con-
curs au primit diplome și cadouri. 

În data de 10 mai 2017, s-a desfășurat Con-
cursul studențesc Euro Café, cu genericul ”We 
want to be like you EU”. La concurs au partici-
pat 5 echipe formate din studenții anului doi de 
la facultatea Relații Economice Internaționale, ce 
au dat dovadă de interes, dedicație și mult en-
tuziasm. 

Concursul Euro Café a demarat în câteva 
probe intelectuale și creative, pe parcursul că-
rora participanților le-au fost testate cunoștințele 
despre istoricul creării UE, instituțiile UE si politi-
cile comune. Participanții au manifestat un inte-
res pentru valorile europene și dorință puternică 
de a face parte din marea familie a UE și de a 
face un pas sigur spre prosperitate.

Prima probă ”EU sunt EU” a incitat echipe-
le să se prezinte într-un mod cât mai deosebit. 
A urmat proba ”Let’s explore EU” cu o serie de 
întrebări fulger despre tratatele, instituțiile și poli-

ticile comunitare. Tema de acasă a dus sala într-
o frumoasă călatorie prin istoria, cultura și arta 
culinară a țărilor membre a Uniunii Europene. 
Călătoria a culminat cu bucate delicioase pregă-
tite de participanți. Ultima etapă a fost una surpri-

ză pentru concurenți și constă în adresarea unei 
întrebări pentru celelate echipe. Toti participanții 
au dat dovadă de cunoștințe profunde, dedicație, 
creativitate, originalitate și interes. 

În fi nal cu un scor de 55 de puncte a câștigat 
echipa ”EuroClub”, urmată de ”Eurocrații” ce 
au acumulat 45 de puncte, iar pe locul 3 s-a 
poziționat echipa ”All Stars  cu 31 de puncte. Toți 
participanții au primit diplome și premii. 

Între probe, audiența a fost delectată cu 

două numere artistice, în care toți participanții au 
fost participanții au fost încântați de frumoasele 
voci ale Arinei Șapovalov si Oxanei Polearuș. 
S-a creat o atmosferă veselă și prietenoasă ce 
a facut ca timpul să treacă pe o notă deloc plic-
tisitoare. 

Probele concursului au fost jurizate de Rodi-
ca CRUDU, Marina POPA și Maria CHIȘCĂ.

La fi nalul concursului, toti participanții au pri-
mit diplome de participare și cadouri. 

În data de 11 mai 2017, a avut loc Ceremo-
nia de decernare a premiilor pentru Concur-
sul de Eseuri – 2017: “Visul meu European”. 
 Igor Pisica (locul 1), Adrian Savcenco (locul 2) 
și Valeria Garabagiu (locul 3) sunt cei care au 
fost premiați pentru cele mai creative eseuri.

Pentru Locul I a fost oferit un premiu bănesc 
de 600 lei și o diplomă de gradul I. Pentru Locul 
II, s-a oferit un premiu bănesc de 400 lei și diplo-
mă de gradul II, iar pentrul locul III I s-a oferit o di-
plomă de gradul III. Diplomele și premiile bănești 
au fost oferite din bugetul proiectului EU2INNO/ 
Jean Monnet Chair in EU policies towards inno-
vation, creativity and entrepreneurship, proiect 
co-fi nantat de programul Erasmus + al Uniunii 
Europene. De asemenea, toți câștigătorii au pri-
mit cadouri pferite de Ofi ciului Delegației UE în 
Moldova.  În acest context, aducem multumiri 

Ofi ciului Delegației UE în Moldova pentru ca-
dourile oferite câștigătorilor și EuroClub pentru 
suport în organizare - conducător Marina Popa.

Activitățile în cadrul Săptămânii Europene în 
ASEM: 2017, s-au fi nalizat cu o lecție publică  pe 
tema „Rolul UE în Moldova”. Invitatul acestei 
lecţii a fost Dionisie Cenuşă, Director Program 
Securitate energetică, în cadrul Expert- Grup. 
Temele abordate au fost legate de problemele cu 
care se confruntă atât Republica Moldova cât şi 

Uniunea Europeana. De asemenea, s-au
menţionat ulterioare perspective şi potenţiale 

realizări ca urmare a semnării Acordului de Aso-
ciere şi situaţia actuală a ţărilor din Uniunea Eu-
ropeana. Cea mai controversată parte a discuţiei 
a fost determinată de abordarea temei ce ţine 
de utlizarea şi distribuirea Fondurilor Europene 
pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, Domnul 
Cenuşă venind cu anumite precizări şi statistici 
utile pentru elucidarea acestui subiect. Întruni-
rea a culminat prin secţiunea de întrebări în care 
studenţii şi-au manifestat interesul faţă de calita-
tea reformelor din Republica Moldova, locul ţării 
noastre în totalitatea de preocupări ale Uniunii 
Europeana şi faţă de perspectivele de integrare 
Europeană. Toate aceste curiozităţi au fost satis-
făcute de către Domnul Cenuşă, care a şi salutat 
interesul studenţilor prin oferirea a câte o agendă 
şi o carte a cărei editor este chiar Dlui. În acest 
context, ţinem să aducem mulţumiri Speakeru-
lui Dionisie Cenușă şi comitetului de organizare 
pentru posibilitatea de a dezbate teme actuale şi 
pentru aportul de informaţii oferit.

Săptămâna Europeană în ASEM este o 
activitate ce se planifi că a fi  organizată și în 
anii următori. Cei care doresc să se implice 
în activitățile proiectului sunt invitați să vizite-
ze pagina web a proiectului EU2INNO - http://
ase.md/ro/eu2inno.html și pagina Facebook a 
proiectului - https://www.facebook.com/Eu2in-
no-713659945456427/ 

De asemenea, puteți contacta coordonatorul 
proiectului – Rodica CRUDU, dr., conf. univ., prof. 
Jean Monnet, E-mail: rodikakrudu@gmail.com

Rodica CRUDU, 
dr., conf. univ., prof. Jean Monnet, 

catedra REI, ASEM

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

”COMPETITIVITATEA ȘI INOVAREA ÎN ECONOMIA CUNOAȘTERII”
“C&D, Inovații și Antreprenoriat: generator de valoare socială și creștere economică”
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Carpe Diem

NIVELUL DE VIAȚĂ AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI FACTORII 
DE INFLUENȚĂ ASUPRA LUI PRIN PRISMA ELEVILOR CNC - 
VIITORILOR ECONOMIȘTI

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Economistului și Zilei ASEM, în 
cadrul Colegiului Național de 
Comerț a fost organizat, în data 
de 29 septembrie 2017, un con-
curs cu genericul „Nivelul de 
viață al Republicii Moldova și 
factorii de infl uență asupra lui”.

Este important, de menţionat, 
că studierea nivelului de viaţă a 
fost şi rămâne un obiect actual 
de studiu, deoarece vizează în 
mod direct fi ecare individ, ba mai 
mult, nivelul de viaţă dintr-o ţară 
determină stabilitatea socială și 
posibilităţile oferite individului de 
către societate de a-şi amenaja 
existenţa, de a dispune de pro-
dusele ei şi de a folosi serviciile 
pentru a-şi organiza viața indivi-
duală după necesităţile, cerinţe-
le şi dorinţele sale proprii. Defi nit 
de literatura de specialitate, ni-

velul de viaţă reprezintă un indi-
ce integral, care caracterizează 
utilizarea de către populaţie a 
bunurilor materiale şi spirituale 
şi gradul de satisfacere a nece-
sităţilor în aceste bunuri la un 
anumit moment de dezvoltare 
a societăţii. Acest indice refl ec-
tă starea materială a societăţii, 
în genere, şi a fi ecărui individ în 
parte. El se caracterizează prin-
tr-un sistem de indicatori cantita-
tivi şi calitativi cum sunt: produ-
sul intern brut, nivelul şi structura 
produselor alimentare, mărfurilor 
şi serviciilor utilizate, nivelul şi di-
namica preţurilor, nivelul plăţilor 
pentru apartament şi serviciile 
comunale, impozitelor, cheltuieli-
le pentru transport, condiţiile ha-
bituale, posibilităţile de odihnă, 
nivelul de asistenţă medicală, 
studii, longevitatea etc. 

Deci, tocmai societatea este 

cea care se face vinovată de as-
censiunea sau regresul nivelului 
de viață și a componentelor ce 
se referă la determinarea aces-
tuia. Astfel, analizând datele 
furnizate de Biroul Național de 
Statistică al Republicii Moldova 
pentru semestrul I al anului 2017 
ce se referă la câțiva indicatori ce 
caracterizează nivelul de viață al 
cetățenilor Republicii Moldova, 
putem afi rma cu desăvârșire că 
cifrele arată o evoluție continuă, 
iar mărimea minimului de exis-
tenţă a constituit în medie pe 
lună pentru o persoană 1866,3 
lei, fi ind în creştere faţă de se-
mestrul I al anului 2016 cu 2,9%. 
Veniturile disponibile lunare ale 
populaţiei în aceeași perioadă 
au constituit, în medie pe o per-
soană, 2181,1 lei şi au depăşit 
mărimea medie a minimului de 

existenţă cu 16,9%. Salariul me-
diu lunar pe economie al unui 
angajat în această perioadă a 
însumat 5429,9 lei, astfel fi ind 
posibilă acoperirea minimului 
de existenţă pentru populaţia în 
vârstă aptă de muncă de 2,7 ori. 
Dacă e să analizăm cheltuielile 
medii lunare de consum ale po-
pulaţiei în trimestrul II al anului 
2017 acestea au constituit în 
medie pe o persoană 2245,3 lei, 
fi ind în creştere faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent cu 
8,0%. Cea mai mare parte a 
cheltuielilor tradiţional este des-
tinată necesarului de consum 
alimentar – 44,3%. Pentru între-
ţinerea locuinţei, o persoană în 
medie a alocat 18,4% din cheltu-
ielile totale de consum, iar pen-
tru îmbrăcăminte şi încălţăminte 
– 10,4%, celelalte cheltuieli au 
fost direcţionate pentru serviciile 

de sănătate -5,5% comunicaţii – 
4,5%, transport – 3,9%, dotarea 
locuinţei – 3,8%, învățământ – 
0,5% etc. 

Chiar dacă conform datelor 
statistice aparent indicatorii au 
o dinamică pozitivă, conform 
clasamentului Legatum Prospe-
rity Index 2016, un top care cu-
prinde 149 de state din întreaga 
lume, poziționate conform nive-
lului de trai, Republica Moldova 
se situează pe poziția 96, cu pa-
tru poziții mai jos decât în anul 
2015, iar într-un clasament ce ar 
include doar state europene, 
se situează pe ultimul loc.

Totuși pentru a cerceta 
şi cunoaşte nivelul de trai la 
justa sa valoare e nevoie de 
ținut cont că acesta nu trebu-
ie apreciat doar prin măsură-
tori ai veniturilor, benefi ciilor 
sociale, bunurilor de capital, 
dar  să se  urmărească indica-
tori ai educaţiei, de ocupare 
a forţei de muncă, ai duratei 
muncii, ai mediului de mun-
că, determinanți ai condiţiilor 
de locuit, de transport şi te-
lecomunicaţii etc. E absolut 
necesar de comparat condiţi-
ile de viaţă ale diferitelor gru-
puri de  populaţie, dar totuși 
trebuie de descris nivelul de 
viață  ca un tot întreg, speci-
fi cându-se raporturile dintre 
diferite segmente ale lui. 

Aceste abordări și con-
trarii au fost temeiul inițierii și 
desfășurării concursului econo-
mic destinat elevilor CNC, anul 
III,  specialitatea „Contabilitate”, 
grupele CON-151, CON-152, 
CON-153. La baza concursului 
au stat cunoștințele teoretice, 
abordările științifi ce, capacitățile 
analitice și aptitudinile de mici 
cercetători. Concursul s-a 

desfășurat prin derularea a trei 
probe: întrebări – răspunsuri, 
dezlegarea rebusului economic 
și realizarea unei cercetări pro-
prii asupra temei concursului. 
Ideile și prezentările echipelor 
au fost deosebite, unice și foarte 
critice, deoarece analiza compa-
rativă a nivelului de trai al Re-
publicii Moldova a fost făcută în 
comparație cu țări destul de dez-
voltate cum ar fi  Germania sau 
Irlanda, prin prisma cărora elevii 
au arătat spre ce salarii tindem, 
la ce rată a șomajului ar fi  bine 

să ne menținem, care este nive-
lul prețurilor la noi și sigur care 
este coșul minim de consum al 
moldovenilor în comparație cu 
alte țări.

În concluzie, elevii prin cerce-
tările realizate au reușit să contu-
reze câțiva factori mai importanţi 
ce determină scăderea nivelului 
de viaţă, precum și au sugerat 
un șir de idei ce în viziunea lor 
ar putea contribui la un nivel de 

trai mai bun al cetățenilor Repu-
blicii Moldova. Astfel am putea 
menționa, că statului, în opinia 
generației tinere, îi revine ro-
lul primordial în consolidarea 
factorilor ce contribuie la un nivel 
de viață mai bun prin: efectua-
rea investițiilor în infrastructură; 
asigurarea accesului la servicii 
medicale de calitate; oferirea 
pensiilor și alocațiilor sociale mai 
mari și mai juste; asigurarea lo-
curilor de muncă mai decente; 
formarea un sistem de justiție de 
încredere; promovarea unui mod 

sănătos de viață și asigura-
rea unei guvernări mai trans-
parente atât la nivel central, 
cât și la cel local. 

Putem menționa că, toate 
opiniile, sugestiile, argumen-
tele și răspunsurile au fost 
atent ascultate, apreciate de 
un juriu competent în dome-
niu format din: Barbănea-
gră Oxana, dr., conf. univ.,  
ASEM; Balan Marina, pro-
fesoara de discipline econo-
mice CNC, grad didactic I și 
Rotaru Irina, metodist CNC.  
Deoarece a fost un concurs, 
în urma deliberării juriului, a 
fost decis clasamentul grupe-
lor participante astfel: CON-
152 - locul I, CON 151- locul 
II și CON-153 – locul III. De 
fapt toate grupele în fi nal 

sunt câștigătoare deoarece impli-
carea, dăruirea, perseverența și 
cunoștințele au fost cele ce au tri-
umfat la acest concurs. Aducem 
sincere felicitări tuturor elevilor 
pentru realizările frumoase.

Cristina 

BUDURIN-FURCULIȚĂ, 

grad didactic superior,

Nadejda BOȘCANEANU, 

grad didactic I

Cu ocazia „Zilei Profesoru-
lui”, elevii de la CNC au instaurat 
autoguvernarea timp de o zi, de 
la caiete la catalog, de la elevi la 
dascăli. 

Elevii - profesori au venit cu 
lecţiile bine pregătite. Au fost 
bine instruiţi de către cadrele 

didactice pe care le-au înlocuit . 
În cadrul diverselor activități au 
reuşit să treacă peste emoţii şi 
au jucat excelent rolul de profe-
sori. Cei din bănci au fost atenţi 
și și-au respectat noii profesori 
făcându-i pe aceştia să se simtă 
mai în largul lor.

ZIUA DE AUTOGUVERNARE LA CNC 
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CERCETARE

La 27 septembrie în Biblioteca 
Științifi că a ASEM în cadrul Salo-
nului de carte STUDIUM, a avut 
loc lansarea cărţilor: Creative ro-
botic intelligences și Crearea so-
cietăţii conştiinţei, ed. a VI, autor 
și coordonator - Dumitru Todoroi, 

dr. hab., prof. univ., Membru Co-
respondent ARA.

Potrivit datelor Parlamentu-
lui European, în perioada anilor 
2010-2014, nivelul mediu de vân-
zare a roboților a constituit 17% 
anual, iar în 2015 a crescut până 
la 29%, se arată în prezentarea lui 
Dumitru Todoroi. De asemenea, 

creșterea producției de roboți s-a 
răsfrânt și asupra volumului de pa-
tente în privința roboților – în ultimii 
10 ani volumul s-a dublat. În pre-
zentare se mai arată că înteligența 
artifi cială va determina efi ciența 
economică în asemenea sfere 
ca: producție, comerț, transport, 
asistență medicală, învățământ, 

jurisprudență și agricultură. 
 La lansare au participat Deca-

nul Facultății „Cibernetică, Statisti-
că și Informatică Economică”, Ana-
tol Godonoagă, dr., conf. univ.; Șef 
catedră „Tehnologii Informaționale”, 
Anatolie Prisacaru, dr., conf. univ.; 
profesorii: Sergiu Crețu, dr., conf. 
univ., Valentina Căpățină, dr., conf. 

univ.; Serghei Tutunaru, dr., conf. 
univ.; Marina Coban, dr., conf. 
univ., prodecan Facultatea „Busi-
ness şi Administrarea Afacerilor”; 
Directorul BȘ a ASEM, Silvia Ghin-
culov, dr.; studenții de la facultatea 
„Cibernetică, Statistică și Informa-
tică Economică”, bibliotecarii de la 
BȘ a ASEM.

Lansare de carte la ASEM

Prin cuvântul Academicianului Grigore BELOS-
TECINIC la şedinţa Senatului ASEM din august a.c. a 
fost pusă o problemă extraordinar de importantă pentru 
destinul ASEM, pentru viitorul universitar al Academiei: 
„ De luptat pentru a evalua ASEM de la o instituţie de 
tip educaţie la o instituţie de învăţământ sauperior de 
tip CERCETARE – EDUCAŢIE”. E un îndemn celebru 
pentru noi, pentru a construi o universitate cu perspec-
tivă de a aduce un real prinos societăţii moldave prin 
râdicarea nivelului de activitate în Ţară la nivelul ţărilor 
dezvoltate din Lume. 

Cu acest prilej în cadrul Seminarului „Sisteme de 
informatizare a Societăţii Secolului XXI” la Catedra 
„Tehnologii informaţionale” din anul universitar 2017-
2018, pe care î-l conduc v-om încerca să analizăm si-
tuaţia de evaluare a ASEM dîn califi cativul de instituţie 
de tip educaţie spre califi cativul instituție de învă-
țământ superior de tip CERCETARE – EDU-
CAȚIE.

O să invităm la discuţii pe directorii de proiecte in-
ternaţionale, republicane şi instituţionale din Ţară şi po-
sibil şi din alte ţări în regim On+line inclusiv colaboratorii 
ASEM, Şeful Serviciului „Ştiinţa”, d-l Eugeniu GÂRLĂ, 
doctor, membru corespondent ARA, Şeful Departamen-
tului „Studii, dezvoltare curriculară şi management al ca-
lităţii”, d-l Sergiu BACIU, doctor habilitat,  membru cores-
pondent ARA, d-l Sergiu TUTUNARU, doctor, Director al 
Academiei Microsoft-ASEM şi alţi directori de proiecte, 
care sper să sugereze multe idei în problema inaintată 
de Academicianului Grigore BELOSTECINIC

1. Testarea computerizată – primul pas 
de succes al ASEM.

Testări computerizate eu am început să le fac încă 
de pe timpul activităţii mele în calitate de Şef catefră 
„Cibernetica economică” la Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova în perioada anilor 1986-1991. 

Din America, unde am activat în calitate de bursier 
Fulbright in anul universitar 1997-1998, am adus 9 lăzi 
cu cărţi publicate şi implementate în procesul de educa-
ţie în SUA.  Specifi cul cărţilor aduse din SUA constă în 
aceia, că sunt înzestrate cu subiecte de testări manuale 
şi automatizate şi cu dicţionare în domeniul cursului. 

Din 1998 după o discuţie motivată cu Ex-Prorecto-
rul ASEM, domnul Victor CĂUN, am introdus testarea 
automatizată a cursurilor de informatică economică şi 
bazele informaticii utilizând practica americană. După o 
experienţă sufi cientă cu testările computerizate în ca-
drul cursurilor de informatică a urmat decizia Senatului 
ASEM destul de îndrăzneaţă pe atunci: sa introdus o 
disciplină nouă de examinare în ASEM: evaluare - exa-
minare subiectivă a cunoştinţelor studenţilor prin inter-
mediul calculatorului: (1) calculatorul alege un număr 
de subiecte din baza de cunoştinţe, anunţate, predate, 
exemplifi cate, discutate de studenţi în cursul anului cu 
profesorul şi introduse în prealabil în memoria calcu-
latorului, (2) aceste subiecte calculatorul le prezintă 
studentului tot în prelabil pentru a le studia şi (3) după 
fi xarea de către calculator a răspunsurilor studentului 
în timpul testării - examinării, (4) tot calculatorul obiec-
tiv calculează şi anunţă performanţa studentului pentru 
acest curs. Această notă calculată de calculator este o 
notă obiectivă şi fără pretenţii. 

Suntem convinşi că introducerea din anul universi-
tar 2014-2015 a lucrului individual în borderoul cumu-
lativ al cunoştinţelor studenţilor sa făcut al doilea pas 
spre evoluţia ASEM dintr-o instituţie educaţională într-o 
instituţie de tip CERCETARE – EDUCAŢIE.

2. Proiect individual – următorul pas de 
succes al ASEM.

Senatul ASEM a aprobat includerea Proiectului 
de curs în testele semestriale şi în nota fi nală pentru 
cursul respectiv. Mulţi profesori au fost surprinşi de 
această schimbare în evoluţia cunoştinţelor studenţi-
lor ASEM. Eu am întâlnit această decizie cardinală a 
ASEM cu cea mai mare bucurie. De ce?

Încă în sistemul vechi de învăţământ până la Pro-
cesul Bologna şi mai înainte, studiile universitare de 5 
ani presupuneau 2 proiecte de curs (anul 3 şi anul 4) şi 
un proiect de diplomă în anul 5. Practic studentul studia, 
analiza şi cerceta un subiect în decurs de 3 ani. Se ob-
ţinea un rezultat bine gândit, studiat, cercetat şi fi nisat. 

În prezent situaţia e alta. Studentul are doar o sin-
gură practică de învăţământ şi teza de licenţă. Şi tot 
aceleaşi cerinţe de fi nisare a unei cercetări, dar doar 
în trei ani din care un an e consacrat „intrării” în studiul 
universitar, al doilea - „dezmeticirea” şi când cauţi deja 
trebuie să şi susţină teza de licenţă. Când să cercete-
ze, cu cine să cerceteze, unde să experimenteze şi, 
eventual, să implementeze rezultatele activităţilor de 
cercetare ştiinţifi că studenţească?

3. Interesul personal de cercetare în lu-
crul individual al studentului.

Idea cu Proiectul de curs este o idee remarcabilă! 
Eu o implementez în cursurile mele încă de prin anii 
1993 – 1995. Am avut ocazia să colaborez în anul 1992 
o lună cu colegii din ASE Bucureşti, profesorii Ion Gh 
ROŞCA (Domnul sa-l aibă în Pace!), Ion IVAN şi Ion 
SMEUREANU, cu care am discutat subiectul: cum de 
cointeresat studentul să lucreze constant, să studieze 
constant şi cointeresat. … Doar numai prin interesul 
personal …

În anii petrecuţi în SUA am studiat îndeosebi acest 
subiect. Studenţii din UNO, Statul Nebraska, SUA, 
lucrează foarte conştiincios, pregătind referatele pe 
capitolele cursului, pe module, pentru testări şi exa-
mene. Se fac nişte lucrări, care ajută efectiv la cerce-
tări ştiinţifi ce, la cercetări didactice, ajută profesorii la 
facerea cărţilor, manualelor, la evaluarea cercetarilor 
programelor ştiinţifi ce de diferit nivel, se implică efec-
tiv în cercetări. Ca rezultat se fac carţi cu co-autorarea 
studenţească, se obţin rezultate ştiinţifi ce de valoare ... 

Toate Proiectele şi Programele Internaţionale 
cer implicarea masivă a tineretului: tinerii de azi sunt 
deştepţi, ingenioşi, entuziaşti şi e mare păcat să nu 
foloseşti efectiv aceasta forţă majoră a Societăţii!
  

4. Evoluții comune de cercetare profesor 
– student

Această convingere a mea am implementat-o ma-
siv în ASEM. Am facut vre-o 10 carţi cu co-autorarea 
studenţescă. Facem multe cercetări pe temele, care le 
pledez: Sisteme de testare a cunoştinţelor, Dicţionare 
electronice computerizate, Sisteme adaptabile de pro-
gramare, Sisteme de cercetare şi creare a Societăţii 
Conştiinţei! Avem un set bun de rezultate, la care con-
tribue studenţii noştri prin Proiectele cursuale!

M-am convins, că orişice student poate şi tre-
buie să studieze subiectele cursului prin convinge-
re: lui şi acum îi trebuiesc rezultatele, nu numai în 
perspectivă, după fi nisarea studiilor în ASEM. Doar 
majoritatea covârşitoare a studenţilor a venit să stu-
dieze prin convingere, să studieze ca să poată apli-
ca cunoştinţele acumulate pe viitor, după termina-
rea studiilor, poate chiar şi ÎN TIMPUL STUDIILOR!

    Iată cheia interesului: de dat posibilitate studentului 
să-şi vadă rostul muncii educative CHIAR DIN PRIMA 
ZI DE STUDII ÎN ŞCOALA SUPERIOARĂ! Deci Proiec-
tul de curs necesită să cuprindă sută la sută interesul 
personal. Care e acest interes personal? E afacerea 
personală, e idea cu care a intrat studentul la studii în 
ASEM, e idea aprovizionării viitorului său!

5. Convingeri personale
Chiar din  prima zi, de la prima prelegere, de la 

primul laborator le pun fi ecărui student întrebarea: Ce 
doreşti să fi i, ce doreşti să creezi, cu ce doreşti să te 
ocupi pe viitor, cu ce te pot ajuta eu în evoluţia ta de 
creator al bunurilor pentru tine şi Societate …? Stu-
dentul imediat se anină de idea sa, fi ind convins, că 
chiar de azi î-şi poate evalua idea vieţii, idea afacerii 
sale. Această idee e şi tema de cercetare, tema Pro-
iectului de curs. Deci şi evaluarea cunoştinţelor stu-
dentului prin intermediul acestui curs necesită să fi e 
cât se poate de strâns legate de evoluţia Proiectului 
individual a studentului!

Evident, că profesorul, ca şi în cazul Primei Evoluţii 
ASEM (Testarea şi examinarea computerizată) necesi-
tă să cunoască, să cerceteze, să contacteze mai multe 
discipline, mai multe afaceri, să studieze suplimentar şi 
alte ramuri a ştiinţei şi tehnicii, să fi e mai des în proces 
de recalifi care şi califi care, ca să poată „ţine piept” la 
numeroasele întrebări a studenţilor, care destul de des 
nu sunt „din ramura sa de interese”. 

Este o sarcină grea pentru profesor, pentru deţi-
nătorul de curs dar şi … FOARTE NOBILĂ! Când te 
gândeşti că ajuţi în creşterea unei persoane, poate pe 
viitor – a unei personalităţi, zău că face „să asuzi supli-
mentar”! Şi nu în ultimul rând să nu uităm că activăm 
1540 de ore anual! Unii profesori sunt încadraţi şi cu o 
sarcina şi ceva?! 

6. Proiecte, proiecte și … iarăși proiecte 
… de cercetare

De la cei în jur de o sută şi ceva de studenţi, cu 
care contactez în prezent, în acest an de studii, prin 
intermediul cursurilor mele, „am primit comanda” să 
evoluez teme de cercetare în Informatica Economică 
cel puţin din vre-o 30 de domenii de activitate economi-
că, socială, didactică, ştiinţifi că.... 

Sunt teme din învăţământ: studenţii propun să 
înfi inţeze nişte şcoli de arte, de meserii moderne, de 
arte plastice, de muzică, de turism, grădiniţe de copii 
cu tot felul de meditaţii şi înclinaţii, parcuri verzi cu ocu-
paţii preşcolare etc. Teme de afaceri gospodăreşti cu 
frigidere, depozite sofi sticate, care ajută la depăşirea 
crizei pieţei de desfacere a RM, gospodării cu irigaţii 
ecologice, întreprinderi cu creşterea şi comercializarea 
legumelor şi fructelor ecologice, organizaţii de colec-
tare, păstrare, producere, stocare şi comercializare 
a produselor din gospodării individuale etc. Industria 
turismului pe mulţi studenţi îi interesează: agenţii de 
turism, turism rural, turism de 3 zile, de 7 zile cu diferite 
acumulări de cunoştinţe culturale, istorice, religioase, 
ecologice etc.  Dar câte magazine, shopuri, târguri, re-
staurante, hoteluri doresc să deschidă şi să obţină pro-
fi t social, economic, cultural etc…? Nu mai vorbim câte 
bănci ar deschide studenţii pe viitor, centre consulting, 
bowlinguri, cluburi de noapte, dansinguri etc?

7. Rezultate de cercetare – implementa-
re chiar din timpul studenției

Nu e de mirare că Anicuţa Susai, fosta noastră 

studentă, participantă la diferite FORuri studenţeşti, 
activează azi la întreprinderea sa de ceramică din 
Şâpoteni, Călăraş, Ionel Baraboi are magazinul de 
parfumuri, Ion Guţu şi Ion Mereacre crează gospodă-
ria ţărănească, SRL-ul turistic „Pe unda Nistrului bă-
trân” al Corneliei Vrabie, FITNESS Clubul Anastasiei 
Popova, ”Life Insurance Group”Company şi multe 
altele. Toate au trecut prin etapa de Proiect în Infor-
matica Economică şi Bazele informaticii, au avansat 
în continuare prin Seminarul studenţesc „Sisteme 
de informatizare şi cercetare a Societăţii Secolului 
XXI” şi s-au evidenţiat la Conferinţele şi TELECON-
FERINŢE internaţionale „Crearea Societăţii Conşti-
inţei”. Nu sunt prea mulţi studenţi, care ajung la aşa 
performanţe, dar cei 12-15 %, care ajung la un astfel 
de fi nal au în spatele lor încă 35 – 40 % de studenţi, 
care au activat la diferite etape de evaluare proiectu-
ale şi aproape 95% din studenţi au fi nisat Proiectele 
individuale în Informatica Economică cu obţinerea 
notei fi nale pentru curs, în care o parte semnifi cativă 
aparţine Proiectului!

8. Pledez pentru viitorul ASEM!
Sper ca pe viitor Senatul ASEM sa facă şi A Treia 

Evoluţie – Trecerea de la o instituţie de tip educaţie la o 
instituţie de tip cercetare – educaţie şi, de ce nu, chiar 
la o instituţie de tip cercetare. E posibil oare?

Dacă acumulăm toate temele de cercetare a celor 
câtorva sute de doctori şi profesori a ASEM  cu precizie 
acoperim tot spectrul de necesităţi în educare şi cerce-
tare pentru Republica Moldova. Azi aceste teme sunt 
de tip instituţional, „fără fi nanţare”, fără coordonare şi 
scop comun. Sunt individuale şi rezleţite. 

PROPUN:
8.1. Implementarea proiectelor de curs ca o 

cercetare educaţională în evoluţia ASEM!
8.2. Acumularea tuturor temelor de cercetare 

instituţionale a cadrelor califi cate din ASEM  cu 
concretizarea lor, cumularea lor în 7-8 direcţii de 
cercetare universitare  

8.3. Formarea  a 7-8 laboratoare de cercetare 
universitară fi ecare cu 2-3 persoane - colaboratori 
salariaţi Part-Time pentru o perioada de 6-12 luni 
(Aşa o experienţă de succes deja a avut AEM in 
anul 1997!)

8.4. Extinderea la nivelul superior a ponderii 
Cercetării (Toate instituţiile ASEM, inclusiv a Con-
siliului de cercetare a ASEM) în viaţa ASEM de toate 
zilele a ASEM

8.5. Implementarea remunerării lucrului pro-
fesorilor in corespundere cu rezultatele ştiinţifi ce 
obţinute, inclusiv prin împărţirea tuturor orelor 
de activitate la prima etapă în proporţie 50 (cer-
cetare) x 50 (Act. didactică)  şi în perspectivă: 
60 x 40 şi în fi nal 70 x 30 cum se face în cele 
5 universităţi din Rmânia, care deja au statut de 
Cercetare-Educaţie.

Sunt convins că ASEM-ul va fi  o instituţie de tip 
Cercetare – Educaţie! Altă scăpare nu există. 

Dumitru TODOROI, 

profesor universitar, 

doctor habilitat, membru 

corespondent ARA

ASEM spre  o universitate de tip cercetare – educaţie
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DIVERSE

Copii de la Academia Prospera 
în vizită la ASEM

O ABSOLVENTĂ A ASEM 
A DEVENIT ”MISS EUROPE”

Diana Toma este tânăra care a reprezen-
tat România la competiția Miss Tourism Uni-
verse 2017.

Basarabeanca are 23 de ani și a ab-
solvit Facultatea de Business și Adminis-
trare din cadrul Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova. Vorbește engleza 
și rusa, iar principalele sale pasiuni sunt 

modelingul, designul vestimentar, lectura 
și sportul.

Diana are 1.75 m înălţime, iar dimensiu-
nile sale sunt 89-62-91.

Competiția a avut loc în perioada 14 sep-
tembrie – 02 octombrie 2017, iar pentru ti-
tlul de Miss Tourism Universe 2017 au luptat 
cele mai frumoase concurente din 40 de țări.

Mititei, frumușei și foarte dezghețați, picii au 
avut parte de o excursie prin biblioteca ASEM, 
aule și pasarela dintre două blocuri care li s-a 
părut o pasarelă de îmbarcare în avion…..)

Le urăm sănătate, copilărie frumoasă și… ne 
mai întâlnim peste vreo 15 ani….!
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Compania Moore Stephens 
KSC și Academia de Studii 
Economice din Moldova inves-
tesc activ în educarea și pre-
gătirea profesională a tinerilor, 
viitori specialiști din Moldova, 
drept urmare în octombrie 
2017 se dă startul Concursului 
Bursa Moore Stephens, ediția 
a treia.

Concursul se va desfășura 
semestrial și prevede 5 bur-
se pentru studenții anilor II și 
III (inclusiv IV dacă se aplică) 
cu frecvența la zi, care studi-
ază la facultățile Contabilitate, 
Finanțe și Bănci și Facultatea 
Cibernetică, Statistică și In-
formatică Economică a Aca-
demiei de Studii din Moldova 
(ASEM).

Studenții eligibili sunt 

invitați să aplice, iar dosarul 
de aplicare trebuie să conțină 
următoarele:

Eseu/cercetare cu tematica 
specifi că domeniului de studii 
(audit, contabilitate, securita-

te informațională, tehnologii 
informaționale, bănci, fi nanțe 
etc.);

Copia carnetului de note 
sau document confirmativ, 
obținut de la facultate, pri-
vind reușita la sesiunea pre-
cedentă;

Curriculum Vitae;
Numele și datele de contact 

ale unei persoane de referință, 
care poate recomanda partici-
pantul (coleg, profesor etc.);

Informație despre participa-
rea activă în cadrul olimpiade-
lor și conferințelor universitare 
și științifi ce.

Toate materialele vor fi  
transmise la adresa: hr@moo-
restephens-ksc.md

Termenul-limită de înscrie-
re în concurs este 13 octom-
brie 2017, iar rezultatele vor fi  
anunțate până la data de 27 
octombrie 2017.

ANUNT
Se declară pierdut carnetul de student, eliberat pe numele 

Gului Ariana, studentă în grupa EMREI-154, facultatea REI.
Se declară pierdut carnetul de student, eliberat pe numele 

Cuzub Victoria, studentă  în grupa MKR-163, facultatea BAA.

Înscrie-te la concurs  și câștigă 
Bursa Moore Stephens

CONCURS DE SELECȚIE 
A STUDENȚILOR PENTRU 

PARTICIPAREA LA 
MOBILITATEA ACADEMICĂ 

Se lansează concursul de selecție 
a studenților pentru participarea la mo-
bilitatea academică în cadrul proiectu-
lui ERASMUS+ pentru anul academic 2017 - 2018 (semestrul II).

DOSARUL DE SELECȚIE A STUDENȚILOR TREBUIE SĂ 
CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

CV model Europass (engleză)
Confi rmarea că sunteți student la ASEM
Situaţia academică ( solicitată la decanat)
Scrisoare de motivație (engleză)
Certifi cat ce atestă cunoaşterea limbii engleze
Copia paşaportului
Alte documente relevante (premii concursuri, participări 

mobilități de studiu anterioare, etc.)
DETALII: Programul Erasmus+
Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea do-

sarului și susținerea unui interviu.
Dosarele trebuie expediate la adresa Serviciului relații exter-

ne aesminternational@gmail.com sau international@ase.md 
în format PDF și depuse personal.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
Programul Erasmus+
Serviciul Relaţii Externe ASEM,
Str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, of. 604
Tel. 022402743, international@ase.md; 
                           ae sminternational@gmail.com
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