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Cei mai buni studenți ai anului au fost identifi cați 
în cadrul concursului ”Cel mai bun student al ASEM”, 
2017.

Sunt 43 de studenţi și masteranzi, care au con-
siderat că sunt demni de a se numi studenţi buni, 
pentru că muncesc mult, sunt disciplinaţi, reușesc să 
facă faţă planului de studii, sunt implicaţi și în activi-
tăţi extracurriculare și au depus dosarele de partici-
pare la cea de-a XV-a ediţie a concursului “Cel mai 
bun student al ASEM”. 10 dintre ei au reușit să con-
vingă juriul din anul acesta că sunt un pic mai buni 
decât cei buni.  

Aceștia sunt:  – Valeria RACU, Stanislav IAROVOI, 
Sabina MISTREAN, Cătălina BARAC, Irina OROȘAN, 

Eugenia AVRAM, Cătălina PLATON, Gabriela MATEI, 
Cornelia MELNIC și Augustin IGNATOV. 

Dosarele depuse de participanţi au fost evalu-
ate de către: Angela Solcan, decan BAA;  Ludmila 
Cobzari, decan Finanțe  și Olga Spînu, câștigătoarea 
Premiului I la ediția precedentă a concursului. 

Totodată, dosarele au fost evaluate de către Com-
pania JTI Luxembourg International, care a suplimen-
tat premiile celor mai buni studenți, dar au acordat și 
trei premii speciale pentru: Alexandru BRECICO, Cori-
na CÎȘLARU și Nicolae GARȘTEA.

Festivitatea de premiere a învingătorilor Concursu-
lui ”Cel mai bun student al ASEM - 2017” va avea loc 
pe 22 decembrie, în cadrul Ședinței  Senatului ASEM.

FETELE DE LA FINANȚE AU LUAT 
TOATE CELE 4 BURSE 
”MOORE STEPHENS”

Valeria Racu, Daniela Rotaru, Cornelia Șarpe și Irina Oroșan de la 
Facultatea Finanțe sunt  câștigătoarele celei de-a treia ediții a Concur-
sului de Burse „Moore Stephens”.

La concurs au participat mulți studenți, iar dosarele au fost jurizate 
atât de echipa din Moldova cât și de cea din România. Participanții 
s-au înscris în Concurs, înaintând CV-ul, diplomele ce confi rmă anumi-
te performanțe, publicații, reușita academică, scrisoare de recomanda-
re și un eseu cercetare.

Bursa este în valoare de 5000 lei și va fi  repartizată câte 1000 de 
lei timp de 5 luni.
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Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

OCTAVIAN CALMÎC, 
MINISTRUL 
ECONOMIEI 

ȘI INFRASTRUCTURII 
ÎN VIZITĂ LA ASEM

INTERVIU 
CU AURELIA BRĂGUŢA, 
DIRECTOAREA ȘCOLII 
ASEM DE FORMARE 
CONTINUĂ

Cel mai bun student al ASEM - 2017

 DOI STUDENȚI AI ASEM 
AU CÂȘTIGAT 
PREMIILE ANACIP

Au scris despre cum văd ei 
”Învățământul din Republica Moldo-
va – prin tradiție spre... CALITATE” și 
au câștigat premiile I și II la un concurs 
de eseuri pentru studenți, organizat de 
Agenția Națională de Asigurare a Calității 
în Învățământul Profesional (ANACIP), cu 
ocazia Zilei Mondiale a Calității.

Potrivit www.anacip.md, Augustin 
Ignatov, masterand la ASEM a luat locul 
I, iar Camelia Lupașco de la Tehnologia 
Alimentației Publice, BAA, ASEM, s-a cla-
sat pe locul II.

În urma evaluării au fost apreciate 
cele mai originale idei, gândirea critică, 
creativitatea, spiritul analitic, încadrarea 
în temă, argumentarea ideilor și, nu în 
ultimul rând, corectitudinea lingvistică și 
gramaticală.

Stimaţi colegi, studenţi, Stimaţi colegi, studenţi, 
Vă urăm ca Noul An Vă urăm ca Noul An 
să Vă găsească cu gându ri bune, 
să Vă găsească cu gându ri bune, 

sănătate și bucurii.sănătate și bucurii.
Să aveţi parte de un An Nou Să aveţi parte de un An Nou 

generos în împliniri, mai înalt generos în împliniri, mai înalt 

în aspiraţii și plin de succes.în aspiraţii și plin de succes.

Sărbătorile de iarnă Sărbătorile de iarnă 
să Vă întâmpine cu lumină să Vă întâmpine cu lumină 

în sufl et și cu multe cadouri!în sufl et și cu multe cadouri!

La mulţi ani!La mulţi ani!
Administraţia ASEM

SEMINAR LA ASEM 
MARCA AGENŢIEI 

UNIVERSITARE 
A FRANCOFONIEI 

ÎN MOLDOVA

 STUDENT 
PENTRU O ZI

PARTENERIATE

CARPEDIEM



ACTUAL

OCTAVIAN CALMÎC: ”CERCETAȚI, STUDIAȚI ȘI ÎNCERCAȚI 
SĂ VĂ IDENTIFICAȚI ÎN FIȘA ECOSISTEMULUI”

Situația economică din Republica 
Moldova, reforme, dar și care sunt 
perspectivele și oportunitățile pen-
tru viitorii specialiști - a vorbit în fața 
studenților ASEM Ministrul Economiei 

și Infrastructurii, viceprim-ministrul, 
 Octavian Calmîc, invitat la ASEM de 
către Rectorul Grigore Belostecinic.

Referindu-se la situația economică 
din țară, ministrul Economiei și Infras-

tructurii a menționat faptul că Republi-
ca Moldova trebuie să pună accent pe 
sectorul IT, pe platformele industriale 
și pe productivitate, care vor genera 
stoparea exodului de intelect și va 

crea noi locuri de muncă.
Referitor la oportunități și per-

spective pentru tinerii specialiști, Oc-
tavian Calmîc a specifi cat că statul 
oferă susținere fi nanciară doritorilor 
de a iniția afaceri proprii. 

Ministrul i-a mai îndemnat pe 
studenți să cerceteze, să fi e încrezuți 
în studii și să investească în auto-
dezvoltare.

În perioada 21-26 noiem-
brie, președintele Consiliu-
lui Rectorilor din R. Moldo-
va, împreună cu alți rectori 
de universități din țară și 
reprezentanți ai Ministerului 
Educației,Culturii și Cercetării 
din R. Moldova au efectuat o 
vizită la Universitatea din Ma-
ribor, Slovenia.

Rectorul ASEM, Grigore 
Belostecinic, alături de alte 
personalități importante, in-
clusiv din cadrul ASEM, au 
discutat despre aplicabi-
litățile experienței Sloveni-

ei și dezvoltarea strategiei 
privind internaționalizarea 
învățământului superior și de 
cercetare.

Delegația RM a avut o în-
trevedere cu Igor Ticar, prof. 
univ., rector al Universității 
din Maribor, în cadrul căreia 
a făcut cunoștință cu etape-
le de dezvoltare a Strate-
giei de internaționalizare a 
învățământului superior și de 
cercetare a Universității din 
Maribor.

De asemenea, în cadrul 
întâlnirii s-a abordat rolul 

calității învățământului superi-
or asupra creșterii nivelului de 
internaționalizare.

Vizita a avut loc în ca-
drul proiectului internațional 
ELEVATE "Elevating the 

internationalisation of hi-
gher education in Mol-
dova" ("Sporirea nivelu-
lui de internaționalizare a 
învățământului superior din 
Republica Moldova"). 

În cadrul prezentării, pe 22 
noiembrie,  studenții au avut po-
sibilitatea să afl e mai multe des-
pre studiile, condițiile de admite-
re, bursele oferite studenților din 
RM, informații despre cele două 
campusuri din Belgia și Polonia. 
Bursa oferită de Colegiul Europei 
acoperă cheltuielile de studii, ca-
zare, masă și costurile de călă-
torie.

În fi ecare an, Comisia Euro-
peană oferă un număr conside-
rabil de burse complete de studii 
postuniversitare (în mărime de 

aproximativ 24 mii Euro) pentru 
absolvenţii din Republica Moldo-
va. 

Colegiul Europei este o uni-
versitate privată, inaugurat în 
1949 la Bruges (Belgia) şi în 
1992 – la Natolin (Varşovia, Po-
lonia) şi este considerată cea mai 
veche şi mai prestigioasă institu-
ţie pentru studii postuniversitare 
din UE menită să pregătească 
studenţi masteranzi pentru servi-
ciul public antrenat în realizarea 
proceselor de integrare şi studii 
eur opene.

COLEGIUL EUROPEI A PREZENTAT OFERTA ACADEMICĂ STUDENȚILOR ASEM

SPORIREA NIVELULUI DE INTERNAȚIONALIZARE 
A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
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ECONOMIE

AURELIA BRĂGUȚA: ”ÎN AFACERI, TREBUIE SĂ FII ÎN PAS 
CU NOILE TEHNOLOGII, ALTFEL, PIERZI TRENUL”

În cadrul Forumului Interna-
țional "Youth Entrepreneurship in 
a Modern Society" organizat în pe-
rioada 21-22 noiembrie a avut loc 
lansarea Școlii ASEM de Formare 
Continuă. În cadrul școlii sunt inclu-
se cinci centre din ASEM. Mai multe 
despre activitatea și scopul școlii, 
citiți în interviul de mai jos cu direc-
toarea Școlii ASEM de Formare Con-
tinuă, Aurelia Brăguța.

- Doamna Brăguța, tocmai ați prezentat 
aici, la "Youth Entrepreneurship in a Mo-
dern Society", proiectul unei Școli de for-
mare continuă. De ce și pentru cine?

- Școala este pe lângă ASEM și e de busi-
ness și economie la orice vârstă. La noi poate 
veni oricine: studenți, angajați, profesori, pen-
tru a se perfecționa sau a dobândi alte califi -
cări necesare profesiei lui. Din moment ce ești 
în câmpul real, trebuie să ai unde să te cali-
fi ci mai aprofundat. Deci, cursurile școlii sunt 
adresate angajatorilor, cei care vor să partici-
pe la perfecționarea angajaților, dar si peda-
gogilor care predau economia în școli. Cea 
din urmă este o directivă la care ne gândim 
intens. Totodată, Școala este o umbrelă pen-
tru cinci centre care deja activează cu succes 
la ASEM: Centrul de Instruire și Consultanță 
în Afaceri (MACIP); Centrul de Dezvoltare 
Economică și Afaceri Publice (CDEAP); Cen-
trul de Instruire Contabilă (CIC); Centrul de 
Instruire Lingvistică (CIL); Școala Superioară 
de Turism și Servicii Hoteliere (ȘSTSH).

- O să continuați cu proiectele ANTIM 
(Asociația Națională a Tinerilor Manageri), 
mai ales concursul ideilor de afaceri pen-
tru tineri?

- Concursul de business planuri pentru 
tineri l-am sistat pe o perioadă. Finanțatorul 
principal s-a retras din Moldova. Marea pro-
blemă este să găsești resurse fi nanciare. E 
ușor să anunți concurs, dar benefi ciarii să nu 

primească bani. Nu are rost și nici nu e co-
rect. Toată lumea vrea bani și…cât mai repe-
de. Proiectul nu primește fi nanțare din 2015. 
Ultimii doi ani, l-am organizat din banii care 
erau rambursați. Or, condiția era că benefi ci-
arul obținea o sumă de bani, dar după un an 
de zile, rambursa 30%.

- Ce alte evenimente importante aveți 
în vizor?

- Ne axăm pe acțiuni utile. Vara organi-
zăm o școală ce ține de antreprenoriatul soci-
al, orientare profesională sau angajare, toam-
na este organizat forumul antreprenorilor.

Acum, o să lansăm un ciclu de instruiri pen-
tru inițierea în afaceri. Poate veni oricine care 
are o idee de afaceri și vrea să scrie un busine-
ss plan. Nu știm dacă va fi  contra plată. Până la 
urmă e mai ușor să găsești bani pentru instrui-
re, decât bani pe care să-i oferi pentru afaceri. 
Instruirea nu este atât de costisitoare. Putem 
stabili o taxă simbolică, 200 de lei doar pen-
tru a responsabiliza oamenii. Trainerii oricum 
îi plătești, fi e că vin 3 participanți sau 100. Nu 
contează că noi pierdem o mie de lei, contează 

cei 200 ai lui. Am observat că oa-
menii nu prea vin. Am avut cazuri 
când omul zice că vine și într-un 
fi nal nu mai vine. Le zici că le asi-
guri totul, și masă, și cazare … și 
nu vin. Nu sunt responsabili Atunci 
ce faci? Din moment ce te-ai an-
gajat, fi i bun și mergi mai departe!

- Cu ce impresii ați rămas 
de la "Youth Entrepreneurship 
in a Modern Society", Forum 
Internațional? Ce-a fost nou?

- E pentru prima oară când am 
organizat un forum internațional. 
Printre noutăți a fost panelul des-
pre inițierea afacerii în zone de 
confl ict. Am avut tineri din Donețk 
(Ucraina) și Georgia care au vor-
bit despre riscurile de a deschide 
o afacere în aceste zone. De 6 - 7 
ani, UE pompează bani în zona 
Transnistriei pentru ca tinerii să 

inițieze afaceri. Au fost prezenți și tineri din 
partea stângă a Nistrului. S-a vorbit despre ex-
portul pe piața europeană.

Tinerii parca vor, parcă nu… ori sunt prea 
ocupați, dar au venit mai puțini. Asta e marea 
noastră problemă. Lumea pleacă. În 2015, 
am avut 300 de aplicări. Am ales doar 150. 
Din ăștia 150, au venit vreo 55. Anul acesta 
am introdus o taxă de participare și deja s-au 
speriat de taxă. Totuși așteptam un mai mare 
interes din partea tinerilor antreprenori.

- Între timp, s-au schimbat accentele 
afacerilor inițiate de tineri?

- Se schimbă vectorii. Ei sunt obligați să 
fi e în pas cu noile tehnologii, pentru că al-
tfel pierd trenul. Am avut așa un exemplu că 
dacă la început de an folosea email-ul pentru 
afaceri, acum negociază contracte pe telefon 
sau pe rețele de socializare. S-au arătat ce 
aplicații se folosesc pentru tranzacții. S-au 
oferit recomandări foarte utile. Tinerii trebu-
ie să fi e mai informați și să aleagă ce este 
funcțional. Pentru că sunt tehnici, dar ele sunt 
depășite. Am organizat un speed meeting. De 

regulă, când mergi la un forum poți comunica 
cu vreo 3-4 persoane, dar speed meeting-
ul îți  oferă șansa să cunoști 40 de oameni. 
Participanții au interacționat mult și bine. .

- Spre ce afaceri se orientează tineretul 
anului 2017, în ce domenii?

- Unii sunt pasionați de agricultură, alții de 
IT. Am avut și o expoziție de afaceri ECO. Cei 
care se aventurează în afaceri, sunt, de obi-
cei, cu fi xul pe propria idee și va face ce vrea. 
Au fost cazuri când fermele cu prepelițe au 
dat greș, iar tânărul antreprenor vrea să des-
chidă anume o fermă de prepelițe. Nu poți să 
zici că nu merge. Depinde ce resurse are. Am 
avut așa un caz….se adoptase legea privind 
interzicerea pungilor de plastic. Ulterior, 30% 
din afaceri se focusau pe producerea pungi-
lor alternative. Nu poți să interzici, îi lași să 
încerce….Mămicile care sunt în concedii de 
îngrijirea copiilor sunt foarte creative. Își fac 
o pagină pe FB și își promovează produse-
le. Ideile sunt diferite. Fiecare idee e văzută 
diferit de fi ecare dintre noi. Tinerii, în esență, 
chiar dacă te ascultă, fac ce vor. Pentru că 
așa se recomandă, să asculți pe toți, dar să 
faci așa cum vrei tu. O să procedeze astfel 
până la primele eșecuri, din care să învețe. 
După vreo jumătate de an, vin și zic că ”tre-
buia să vă ascultăm” ϑ

- Ce trebuie să cunoască tinerii care 
lansează afaceri în Moldova?

- Pasul cel mai important este să 
se gândească cine ar putea să-l îndru-
me. Să aibă un mentor, un tutore. În al 
doilea rând, să se informeze bine. Noi 
toți vrem multe, dar poate nu e momen-
tul potrivit, poate că piața nu e pregătită 
pentru produsul respectiv. Trebuie să faci 
o cercetare de piață. Să aduni impresii 
despre ceea ce vrei să faci. Cu produce-
rea e mai greu. Comerțul e mai ușor…..
Nu contează ideea, contează să crezi în 
ea și să anticipezi niște lucruri. Te ții nu 
doar cu visele, trebuie să și planifici anu-
mite lucruri.

Corina MOROZAN

Seminar cu genericul 
“Prețurile de Transfer și TVA din 
perspectiva unui consultant fi s-
cal de la compania Deloitte”. La 
seminar au fost prezenți studenții 
facultăților Finanțe și Contabi-
litate. Aceștia au fost invitați să 
descopere care sunt aspectele 
importante ale profesiei de con-
sultant fi scal. Totodată, în urma 

seminarului, se va iniția un pro-
ces de recrutare a studenților la 
un stagiu în cadrul companiei. 

Acest seminar a avut ca 
scop principal prezentarea 
particularităților profesiei de 
consultant fi scal și implicit a 
cunoștințelor tehnice necesa-
re pentru a profesa în domeniul 
prețurilor de transfer și TVA. 

Studenții prezenți la seminar au 
avut ocazia să interacționeze cu 
profesioniștii Deloitte România și 
să afl e despre oportunitățile de 
angajare în cadrul Deloitte. Din 
partea companiei au fost prezenți 
Ciprian Gavriliu, Director Trans-
fer Pricing, Deloitte și Vladislav 

Dabija Consultant Senior- taxe 
indirecte, Deloitte Romania.

„Menționăm că studenții 

ASEM au fost activi pe parcur-
sul seminarului și au demon-
strat un interes sporit față de 
subiectele discutate. Deloitte 
Romania și Deloitte Moldova au 
stabilit un parteneriat de colabo-
rare cu ASEM prin care dorim să 
ne implicăm direct în educația 

studenților și a potențialilor săi 
angajați. Prin urmare, acest eve-
niment confi rmă această intenție 

și angajament, fi ind deja al doi-
lea eveniment din anul 2017. În 
luna mai, Deloitte a organizat un 
curs de fi scalitate de 2 zile pentru 
studenții ASEM”, a spus Vladis-
lav Dabija.

Întâlnirea a avut ca scop 
apropierea între studenți și an-
gajatori. Studenților li s-a ofe-
rit șansa de a adresa întrebări 
despre activitatea economiștilor 
într-o instituție serioasă,  cum 
se pot încadra și ei mai repede 
în câmpul muncii și să îmbine cu 
succese cunoștințele dobândite 
la universitate și practica cerută 
în companii.

Deloitte România și Moldo-
va este una dintre cele mai mari 
fi rme de servicii profesionale din 
România care furnizează servicii 
în următoarele domenii: audit, 
consultanță fi scală, juridică, fi -
nanciară, managementul riscului, 
având o echipă de peste 500 de 
profesioniști români și expatriați

PENTRU STUDENȚII DE LA CONTABILITATE 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CONSULTANT FISCAL?
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DEZVOLTARE

CE-AU CĂUTAT STUDENȚII ASEM LA CTCEJ?

Studenții specialității Drept, ASEM, anul III și IV, au efectu-
at două vizite de studiu la Centrul Tehnico - Criminalistic și Ex-
pertize Judiciare din Chișinău, unde s-au simțit pentru câteva 
ore parte a scenariilor de fi lme FBI, unde dovezile se descope-
ră cu scrupulozitate de laborator. 

Tinerii au văzut cum se identifi că persoanele certate cu 
legea, cum se depistează falsul în acte, hârtii de valoare și 
bancnote. 

Expresii precum: ”examinări şi evidenţe dactiloscopice, 
examinări fi zice; sistemul balistic autorizat POISC, expertiza 
dactiloscopică a armelor albe, cea traseologică, tehnică a do-
cumentelor, grafoscopică, balistică şi a portretului, examinări 
speciale a materialelor, substanţelor şi articolelor, examinări 
auto-tehnice, examinări fonoscopice, examinări ale tehnologi-
ilor informaţionale”, au prins contur și sens practic pentru cei 
45 de studenți la Drept.   

”Am studiat disciplina criminalistica anul trecut, iar astăzi 
am putut vedea cum sunt aplicate cunoștințele teoretice în 
practică. Am rămas plăcut surprinși de tehnica performantă 
din laboratoarele criminalistice, dar şi de abilitățile angajaţilor 
centrului. E ca în fi lme”, a menționat studenta anului IV, Cor-
nelia Melnic.

Alina Codreanu, lect. univ., catedra Drept Public, a 
subliniat: ”În cadrul vizitei de studiu au fost atinse obiec-
tivele propuse. Astfel, studenții au văzut pe viu activitatea 
unui expert criminalist, au apreciat dotarea laboratoarelor, 
grație proiectelor europene. La fel, au sesizat cât de com-
plicată, dar și  interesantă este munca unui expert în acest 
domeniu”. 

Studenții ASEM Karina Tatarova, Dennis 
Igumnov și Chirill Otkidach, anul IV la specialita-
tea „Securitatea informațiilor“, au format echipa 
care a participat la concursul dedicat securității 
informației CTF -2017 (Capture the Flag - captu-
rează drapelul).

Echipa de la ASEM s-a plasat pe locul 25 din-
tr-un număr total de 35 de echipe participante, 
cedând doar în fața echipelor de la Politehnica 
din Timișoara și București.

Tinerii ”securiști în informatică” au  trebuit 
să răspundă la 10 întrebări, care acoperă o va-
rietate mare de direcții din domeniul securității 
informațiilor. ASEM-iștii au fost instruiți de către 
C. Sclifos, S. Ohrimenco și C. Cojocaru.

Ediția din acest an a competiției a avut loc 
în perioada 26-27 octombrie la Suceava, și a 
fost organizată de către Universitatea Ștefan cel 
Mare (Suceava), Compania Safetech Innovati-
ons - singura companie specializată pe piața ro-
mânească, care oferă o gamă largă de servicii 
de securitate cibernetică; și ASSIST Software 
România, specializată în proiecte de dezvoltare 
software de securitate, oferite pe bază de outso-
urcing diverselor domenii cum ar fi  aplicații mobi-
le și web-utilizator business, e-commerce, e-plăți, 
securitatea informațiilor, e-sănătate, divertisment 
și industria jocurilor.

AU ”CAPTURAT” 
DRAPELUL LA CTF – 2017 
ÎN SUCEAVA

În cadrul evenimentului au fost prezentate multiple progra-
me, proiecte de care pot benefi cia studenții pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Organizatori: Centrul de Marketing, 
Parteneriate şi Carieră al ASEM și Asociația Absolvenților 
ASEM. Evenimentul a durat patru zile.

În prima zi, studenții au avut posibilitatea să afl e mai multe 
despre programe de mobilitate, concursuri, granturi, progra-
me de instruire și voluntariat. În ajutor au venit specialiștii din 
domeniu: Inga Gurschii, Serviciul Relații Externe al ASEM, 
Claudia Visan de la AUF (Agence Universitaire de la Fran-
cophonie), Olga Rusu, de la Centrul de Informații Universitare, 
Mircea Nița, vicepreședinte AIESEC Moldova și Maria Coni-
sescu, manager proiect Academia+ și Starnet.

De asemenea, în prima zi de eveniment a fost lansat pro-
iectul BusinessLab, ediția 2017. 

A doua zi a debutata cu sfaturi pentru primii pași în carieră. 
Despre când e cel mai oportun să începi cariera a venit cu o 
prezentare, Andrei Ciobanu, de la Magenta Consulting. Toto-
dată, studenții au avut ocazia să-și împărtășească experiențele  
profesionale. La capitolul carieră, au fost prezenți și câțiva an-
gajatori notorii de la noi: Efes Vitanta Moldova Brewery SA, 
Starnet, ITN Moldova, Metrou Cash & Carry Moldova și Ad-
mInMe.  Studenții au afl at care e oferta companiilor lor pentru 
tinerii specialiști. 

A treia zi de Next Step a început cu o conferință online: 
Cum e să fi i student în Europa? Mai mulți studenți moldoveni 
care învață peste hotare au povestit despre avantajele și riscu-
rile studiilor înafara Moldovei. Despre studii europene au vor-

bit: Adrian Băluțel, masterand la College of Europe, Olga Pos-
tică, masterandă la Universitatea Nice-Sophia Antipolis, Olga 
Stâncă, masterandă la Universitatea Paris Ouest Nanterre le 
Defense, Irina Paladi, masterandă la Universitatea d’Auvergne 
Clemont Ferrand și Alina Silistrari, studentă la BI Norwegian 
Business School.

De asemenea, tinerii au avut posibilitatea să participe la 
Jocul de business Cash Flow, organizat de Centrul Tehnolo-
giilor Bursiere.

Ultima zi, participanții au afl at mai multe despre 
oportunitățile despre voluntariat, la Global Volunteer – desco-
peră lumea făcând voluntariat, organizat de AIESEC Moldova.

 ”NEXT STEP: CE URMEAZĂ DUPĂ FACULTATE?”

Mai mulți studenți ai anului II-IV, specia-
litatea drept, facultatea EGD au fost inițiați 
în jurnalism în cadrul celei de-a II-a ediție 
a workshop-ului ”Inițiere în jurnalism cu as-
pect juridic”.  

Studenții au ticluit la fi nal știre pe margi-
nea evenimentului:

”Încă o activitate a Consiliului studen-
țesc al facultății, în colaborare cu Serviciul 
Relații Publice și Cercul Științifi c "Sub litte-
ras legis" catedra Drept Public a avut loc la 
6 decembrie curent. La a 2-a ediție, acest 
workshop devine o frumoasă tradiție. Cei 19 
participanți, studenții anului II-IV, specialita-
tea drept, facultatea EGD, ASEM s-au fa-
miliarizat cu sistemul mass-media din RM, 
genurile presei, structura unei știri și multi-

media. La partea practică, tinerii au 
fost repartizați în 4 grupe, aceștia au 
avut drept însărcinare să scrie o știre 
pe baza unei spețe juridice. Îndrumați 
de formatorii Liuba Lupașco, Corina 
Morozan și Zinaida Lupașcu, tinerii 
au prezentat știrile, le-au analizat, 
acumulând astfel experiență în "ale 
scrisului". 

Studentul Ion Postovanu a mențio-
nat: "Atelierul de astăzi a fost unul 

foarte productiv, am simțit pe propria piele 
cum e să fi i jurnalist". 

La rândul ei, Ecaterina Popșoi a adău-
gat: "Cu toții ne exprimăm, postând diverse 
informații pe rețelele de socializare, dar nu 
știam cum e corect să  scrii o știre".

La final, moderatoarea evenimen-
tului, Alina Codreanu, a evidențiat: 
"Mă bucur că acest workshop devine o 
tradiție, or se simte necesitatea instruirii 
tinerilor juriști și în domeniul jurnalismu-
lui juridic. Este important ca tinerii să 
deprindă și din arta "scrisului", deoare-
ce a realiza un comunicat de presă, o 
știre, reportaj sau interviu nu este atât 
de simplu la prima vedere".

Despre importanța profesiei de jurist, stat 
de drept, reforma în justiție și politică din RM 
a vorbit unul dintre foștii presedinți ai Curţii 
Constituţionale din RM, în fața studenților 
facultății Economie Generală și Drept, ASEM.

Întâlnirea a avut loc pe 19 octombrie, de 
Ziua profesională a juristului în RM.

Victor Pușcaș le-a povestit studenților 
despre experiența sa în calitate de judecător, 
istorioare din viață, care l-au marcat și l-au 
ajutat pe parcursul întregii sale carieri profe-
sionale, să pășească ferm și corect. 

”Medicii tratează o anumită boală, iar 
juriștii – diferite boli ”, a subliniat oaspetele, 
referindu-se la importanța profesiei de jurist.

Oaspetele s-a referit și la situația politică prin 
care trece Republica Moldova. Invitatul a asociat 
sistemul politic actual cu un ulcior: ”ulciorul când 
se strică, nu lipești cioburile, dar îți iei unul nou".

Victor Pușcaș a îndemnat studenții să se in-
formeze, să fi e insistenți și convingători - calități 
esențiale pentru profesia de jurist.

La rândul lor, viitorii juriști s-au arătat captivați 
de povețele fostului președinte CCRM și și-au 
exprimat convingerea că îndrumările lui Victor 

Pușcaș le-au întărit dorința de a studia și explora 
domeniul juridic.

Notă: Victor Pușcaș este jurist şi a îndepli-
nit funcțiile de ministru pentru relațiile cu Par-
lamentul (1994-1995), președinte al Curții Su-
preme de Justiție (1995-2001), președinte al 
Consiliului Superior al Magistraturii (1998-2001) 
și președinte al Curții Constituționale a Republi-
cii Moldova (2001-2007).

INIȚIERE

ÎN JURNALISM CU ASPECT JURIDIC 
VICTOR PUȘCAȘ, EX-PREȘEDINTE 
AL CCRM, ÎN VIZITĂ LA ASEM 

Pagină realizată de către Alina CODREANU, Catedra Drept Public;

Cornelia MELNIC, studentă, anul IV, EGD
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MOBILITATE

 STUDENTE BAA 
LA UNIVERSITY 
DEBATES ÎN SERBIA

Cristina Ordeanu, Alexandra Zalenscaia și Mi-
haela Popa, studente la BAA au participat, pe 27 
noiembrie, în cadrul unor dezbateri  organizate de 
University Debates, la Belgrad, Serbia.  

Reformele Uniunii Europene, securitatea 
internațională în contextul evenimentelor din Core-
ea de Nord și independența Cataloniei au fost te-
mele dezbaterilor.

University Debates este o platformă adresa-
tă studenților din Europa Centrală, de Sud - Est 
și de Est, care le permite tinerilor să-și facă noi 
cunoștințe și să-și expună părerea asupra unor 
probleme actuale, europene și euro-atlantice. 

Studenţii de la Business 
şi administrare, BAA, care 
studiază programul de studii 
axat pe învăţarea pe bază de 
probleme (PBL), cu predare 
în engleză – română, au par-
ticipat, în perioada 20 - 27 
noiembrie, la un modul de 
instruire ” Project Idea Gene-
ration”. Tinerii au fost instruiți 
de către coordonatorul pro-
iectului, Romeo Turcan, 
profesor la Universitatea Aal-
borg, Danemarca. Activita-
tea s-a desfășurat  în cadrul 
proiectului PBLMD – ”Intro-
ducerea învăţării bazate pe 
probleme în Moldova: Spre 
consolidarea competitivităţii 
și şanselor de angajare ale 
studenţilor", fi nanţat de Uni-
unea Europeană în cadrul 
programului Erasmus+. 

Modulul a constituit un 
mixt de prelegeri, lucru în 
echipă, supervizare, pre-
zentarea proiectelor şi re-
fl ecţii asupra activităţilor 
realizate. 

Fiind ghidaţi de profe-
sor, studenţii au identifi cat 
problemele existente în 
diverse domenii și au dez-
voltat  proiecte proprii, prin-
tre care: “Leadership in the 
restaurant industry”, “Why 
students are not motiva-
ted to learn”, “Image of the 
country on tourism. Case 
study: Republic of Moldo-
va”, „How to improve the 
company’s performance?”.

Pe parcursul activității, 
studenţii au învăţat cum 
să identifi ce şi să argu-
menteze o problemă, să 
selecteze şi să utilizeze 
informaţii calitative şi can-
titative corespunzătoare și 
să determine potenţialele 
soluţii pentru rezolvarea 
problemei. Importantă a 
fost şi experienţa obţinută 
cu privire la organizarea 
lucrului în echipă, precum 

şi cea legată de gestiunea 
corectă a timpului. 

La fi nal, profesorul 
Romeo Turcan a răspuns 
la întrebările studenţilor 
și anume: proiectul de 
semestru şi despre PBL, 
criteriile de selectare a 
participanților la  progra-
mul de mobilitate aca-
demică la Universitatea 
Aalborg, pentru anul uni-
versitar 2018 - 2019. 

În cadrul seminarului, mai 
mulți reprezentanți ai minis-
terelor și organizațiilor de 
resort, dar și ai  companiilor 
internaționale au venit cu 
prezentări despre o comuni-
care mai bună între studenți 
și angajatori, o analiză a pieții 
muncii, responsabilitate so-
cială, proiectele universitare 
și nu doar. 

Scopul evenimentului a fost 
de a pune în discuție relația 
universitate – comunitate, actu-
ala legislație încurajând conso-
lidarea acesteia. De asemenea, 
participanții s-au implicat în dialo-
gul privind realizarea proiectelor 
comune de formare profesională.

În cadrul seminarului au 
fost puse în discuție teme 
precum: viziunea Consiliului 
strategic al AUF cu privire la 
o mai bună colaborare între 

universități și mediul de afa-
ceri; integrarea profesională 
- exemple de succes și pro-
vocări; responsabilitatea so-
cială corporativă și proiectele 

universitare; formarea prin 
alternanță și prezența între-
prinderii în universitate.

Participanții la seminar au 
evidențiat, între altele, faptul că 

încheierea acordurilor de cola-
borare și stabilirea parteneria-
telor între universități și agenți 
economici ar servi premise 
bune pentru îmbunătățirea 
situației pe piața muncii și ar fa-
voriza o mai bună interacțiune 
între Universități și mediul de 
afaceri.

Înaltul Consilier UE în do-
meniul educației, Daniel P. Fu-
neriu, a vorbit în timpul semina-
rului organizat de către Agenția 
Universitară a Francofoniei 
celor peste 40 participanți din 
mediul academic și cel privat 
despre modalitățile de intensi-
fi care a cooperării între aces-
tea, dar și politicile europene 
în acest sens. 

Ofi ciul Național Erasmus+ a mo-
nitorizat joi, 30 noiembrie, proiectele 
de mobilitate academică de care a 
benefi ciat Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei, din 2015 și până 
în prezent.

Evenimentul reprezintă un exercițiu 
al cărui scop este îmbunătățirea calității 
funcționării proiectelor de mobilitate.

În acest context, reprezentanții 
ofi ciului au purtat discuții atât cu 
administrația universității, cât și cu be-
nefi ciarii de burse de la ASEM (studenții 
și profesori) pentru a susține o bună 
funcționare proiectelor în perspectivă.

De asemenea, a mai fost monito-
rizat proiectul Elevating the Interna-
tionalisation of Higher Education in 
Moldova, primul proiect de consoli-
dare a capacităților în învățământul 
superior coordonat de o universitate 
din Republica Moldova, în Programul 
Erasmus+. La eveniment au participat 
reprezentanții tuturor instituțiilor benefi -
ciare din Republica Moldova. Fiind un 
proiect structural, în acest proiect par-
ticipă și Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării.

Proiectul prevede internaționalizarea 
universităților din Republica Moldova 
implicate în proiect prin consolidarea 

ofi ciilor de relații internaționale, spo-
rirea gradului de cunoaștere a limbii 
engleze în rândul cadrelor didactice 

universitare, setarea strategiilor de 
internaționalizare conform specifi cului 
universităților. 

MODUL DE INSTRUIRE PBLMD 
PENTRU STUDENȚII BAA

SEMINAR LA ASEM MARCA AGENȚIEI UNIVERSITARE A FRANCOFONIEI ÎN MOLDOVA 
”ÎNTREPRINDERILE ÎNTÂLNESC UNIVERSITĂȚILE: 
PENTRU O MAI BUNĂ COLABORARE ÎN MOLDOVA”

ZI DE MONITORIZARE LA ASEM: 
MOBILITATEA ACADEMICĂ ERASMUS+ ȘI PROIECTUL ELEVATE
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CALITATE

 ”CELEBRATING EVERYDAY LEADERSHIP” 
CU OCAZIA ZILEI MONDIALE A CALITĂȚII

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

MĂRTURII DIN ”BUCĂTĂRIA” TAP, DIRECT DE LA ABSOLVENȚII SPECIALITĂȚII

Cu prilejul ZILEI MONDIALE A 
CALITĂŢII, în cadrul Facultății Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, pe 
9 noiembrie  s-a desfășurat cea de-a 
V-a ediție a simpozionului științifi c, 
cu genericul ”Celebrating Everyday 
Leadership”. Evenimentul a fost 
organizat de către Catedra Mana-
gement în colaborare cu Catedra 
Merceologie, Comerţ și Alimentație 
Publică, BAA, ASEM. 

Simpozionul și-a propus să asigu-
re un larg schimb de experiență între 
specialiști din domeniul managemen-
tului calități și standardizării, în scopul 
creșterii gradului de conştientizare a 
contribuţiei importante pe care o are 
Calitatea în dezvoltarea durabilă a 
unei organizaţii și a societății în an-
samblu.

Organizaţia Naţiunilor Unite în 
1989, a introdus Ziua Mondiala a Ca-
lităţii, astfel, în fi ecare an, în a doua zi 
de joi a lunii noiembrie, se celebrează 
”Ziua Mondiala a Calităţii”.  Organiza-
ţia Europeana pentru Calitate (EOQ) 
a declarat ”Săptămâna Europeana a 
Calităţii”, în luna noiembrie, în cursul 
săptămânii care include a doua zi de 
joi (Ziua Mondiala a Calităţii).

În 2017, tema acestei zile este 

''Celebrating Everyday Leadership'', 
prin care se arată că astăzi nu se mai 
poate discuta de afaceri profi tabile și 
de succes, de companii solide și cu o 
reputație puternică fără o coordonată 
esențială și anume leadership-ul.

În cadrul ASEM, Ziua Calității se 
organizează al cincilea an consecutiv, 
iar îndemnul din acest an a fost: ”Ce-

lebrating Everyday Leadership”.
În cadrul Simpozionului Științifi c 

au fost provocați la discuție studenții și 
profesorii ASEM, dar și reprezentanți 
ai mediului de afaceri, rolul cărora 
este major în asigurarea calității eco-
nomiei RM.

În deschidere, mesaje de salut au 
adresat:  decanul Facultății Business 
și Administrarea Afacerilor, Angela 
Solcan; șeful catedrei Management, 

auditor SMC, Gheorghe Țurcanu; 
șeful Catedrei Merceologie, Comerţ 
și Alimentație Publică, Mihail Cerna-
vca, care au vorbit despre comple-
xitatea a ceea ce înseamnă calitate, 
au evidențiat contribuția decisivă a 
calității în evoluția societății,  în asigu-
rarea prosperității la nivel național și 
mondial, precum și importanţa calităţii 

spre prosperitate şi creştere econo-
mică.

În cadrul evenimentului, 
participanții au discutat despre 
importanța cunoașterii, realizării și 
implementării calității în obținerea și 
menținerea succesului unei instituții, 
organizații sau afaceri, precum 
importanța leadership-ului în vede-
rea realizării misiunii propuse.

În comunicarea sa,  Aurica Butnari, 
reprezentant al Institutului de Standar-
dizare din RM  a accentul aportul  Insti-
tutului Naţional de Standardizare (INS) 
la dezvoltarea economică naţională, 
la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a 
produselor autohtone, prin punerea la 
dispoziţia tuturor părţilor interesate a 
celor mai bune practici prin intermediul 
standardelor autohtone, europene și 
internaţionale.

La rândul său, Nicolai Olărașu, 
reprezentant al Agenției pentru 
protecția consumatorilor a vorbit des-
pre supravegherea pieței în  sporirea 

calități, referindu-se la necesitatea 
unor eforturi susținute și conjugate 
ale tuturor celor implicați pe traseul 
de la producător la consumator în 
vederea obținerii și menținerii unor 
standarde de calitate înaltă.

Printre alte subiecte discutate 
la simpozion au fost: Metrologia în 
Republica Moldova. Realizări și per-
spective ale Institutului Național de 
Metrologie, comunicarea Alexandrei 
Crudu de la INM; Aspecte în gestiu-
nea companiilor de certifi care sisteme 
de management, raportor  Gheorghe 
Țurcanu, OC ”SIMCert”; Acreditarea 
– furnizor de competență, încrede-
re și recunoaștere – Daniela Zadic, 
MOLDAC și Piața de consultanță din 
RM – competitivitate și oportunități de 
dezvoltare – Angela Frunze, C&I.

În concluzie cei prezenți s-au ară-
tat convinși că succesul depinde de 
calitate, inovație și durabilitate. 

 Zinaida LUPAȘCU

Despre valoarea studiilor la 
facultate, experiență în domeniul 
alimentației publice, planuri de vi-
itor, dar și sfaturi utile pentru vii-
torii specialiști au vorbit, în cadrul 
unei întâlniri cu studenții, două 
absolvente ale primei promoții ale 
specialității Tehnologia Alimentației 
Publice - Tatiana Pisaroglo, 
nutriționist la Centrul de nutriție 
”Theia” și Gabriela Ojog, adminis-
trator la ”Don Cezar Pizza & Grill”.

Specialiste tinere, dar consacrate 
domeniului alimentației publice, au 
povestit studenților despre activitatea 
de zi cu zi în cadrul companiilor în 
care activează și s-au arătat convinse 
că studiile, cursurile culinare, concur-
surile și conferințele la care au partici-
pat în timpul studenției le-au fortifi cat 
cunoștințele, abilitățile și pasiunea 
pentru domeniul ales.

”După mai multe căutări în arta 
de bucătar și experiența de tehnolog-
șef, nu m-am regăsit complet și am 
înțeles că trebuie să fac ceea ce-mi 
place, m-am aventurat în arta nutriției, 
care nu încetează să mă inspire. Atât 
de mult îmi place ceea ce fac, că nu 
observ cum trece timpul la serviciu”, a 

mărturisit Tatiana Pisaroglo.
”Organizarea, controlul, depis-

tarea și soluționarea problemelor 
sunt principalii piloni de rezistență la 
locul de muncă, mai ales într-un do-
meniu atât de sensibil precum este 
alimentația publică”, a accentuat Ga-
briela Ojog.

Absolventele au îndemnat 
studenții să ”absoarbă” la maxim 
cunoștințele pe care le oferă faculta-
tea, pentru a obține job-ul râvnit, dar 
și să fi e atenți la ce consumă, pentru 
că ”ești și ceea ce mănânci”.

Cele două invitate au recomandat 

Universității, în funcție de necesitățile 
pe care le simt acum, să reducă din 
orele de matematică și fi losofi e și să 
includă în programele de studii psi-
hologia și etica profesională, dar și 
informatică, adaptată necesităților 
domeniului.

La fi nalizarea cursului ”Siste-
mul Global de Rezervare Apollo”, 
13 studenți ai programelor de stu-
dii Turism, Servicii hoteliere, Tu-
rism și Agrement, Business și ad-
ministrare, BAA au primit diplome 
de califi care, oferite de compania 
International Travel Network Mol-
dova. 

Totodată, studenții au  obținut 
și două credite suplimentar la pla-
nul de studii, care vor fi  incluse 
în suplimentul la diplomă, dar și 

cunoștințe practice în domeniul re-
zervărilor de bilete avia.

Pe parcursul a cinci zile, 
participanții au benefi ciat gratuit de 
un training în limba engleză, unde 
au făcut cunoștință cu instrumente-
le și soluțiile IT în vederea proce-
sării tranzacţiilor pentru companiile 
aeriene și agențiile de turism.

Experiența acumulată oferă 
studenților și posibilitatea de an-
gajare în cadrul companiei Inter-
national Travel Network Moldova.

DIPLOME DE CALIFICARE PENTRU STUDENȚII 
DE LA BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
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EXPERIENŢE

A fost tema unei mese rotun-
de, organizate , pe 24 noiembrie, la 
ASEM, de către catedrele Finanțe 
si Asigurări, Contabilitate și Analiză 
Economică, Drept Public.

La dezbateri au participat: 
Radu Botezatu, reprezentant al 
Inspectoratului General de Politie; 
Vadim Prisacaru de la Procuratu-
ra municipiului Chișinău, precum 
și reprezentanți ai Ministerului de 
Finanțe; Inspectoratului Fiscal, 
Comisiei Naționale Anticorupție; 
secretarul de stat, responsabil de 
domeniul politici fi scale, vamale, 
contabile si de audit; Iurii Ciciba-
ba, viceministru; Dorel Noroc, șef 
al Direcției politici fi scale și vamale; 

Natalia Tonu, șef adjunct al Direcției 
Reglementarea contabilității și audi-
tului în sectorul corporativ; Dandara 
Viorel, auditor.

Activitatea tuturor celor 

prezenți la dezbateri vizează, 
pe de o parte, instruirea, pe de 
alta – schimbul de practici și 
experiențe referitoare la pre-
venirea, combaterea, investi-

garea, elucidarea infracțiunilor 
financiare.

Dr. Vostricov Denis, conf. 
univ., a vorbit publicului referi-
tor la ”Determinarea fenomenu-
lui delicte fi nanciare”, iar Maria 
Dima, dr., conf. univ., auditor a 
prezentat pe înțelesul tuturor un 
raport la tema: ”Reglementări pri-
vind particularitățile contabilității 
și prezentării informațiilor în 
situațiile fi nanciare. Prevederi 
fi scale de bază. Frauda și eroa-
rea în misiunile de verifi care”.

Evenimentul a continuat cu un 
panel de discuții la temă.

Alina CODREANU

DELICTELE FINANCIARE – 
PERICOL PENTRU SECURITATEA ECONOMICĂ A ȚĂRII

În vederea adaptării programe-
lor de studii la cererea și tendințele 
pieţei muncii, conducerea Facultății 
Cibernetică, Statistică și Informati-
că Economică din cadrul ASEM a 
invitat reprezentanții mai multor 
companii, specializate în domeniu 
IT, la o masă rotundă cu genericul 
”Starea şi perspectivele pregătirii 
de tineri specialişti în Informatică”.

Întâlnirea a avut loc pe 29 noiem-
brie cu scopul de a identifi ca proble-
mele și lacunele pe care le întâmpină 
angajatorii în procesul de recrutare a 
tinerilor specialiști, ajustarea proce-
sului de învăţământ la realităţile eco-
nomiei şi necesităţile angajatorilor, 
pentru a le oferi absolvenților ASEM 
posibilitatea de a se încadra mai ușor 
pe piața muncii.

Au dat curs invitației: Asociația 
companiilor TIC din Moldova, Institutul 

Dezvoltării Societății Informaționale al 
AȘM, Centrul eGuvernare, Fiscser-
vinform, Banca Națională a Moldo-
vei, Moldova Agroindbank, Centrul 
Informațional Agricol, companiile Enda-
va, MoldData, Trimaran și Wizcontabil.

Printre subiectele discutate în 
cadrul mesei rotunde au fost: pla-
nurile de învățământ la specialitățile 
facultății CSIE, cerințele către tinerii 
specialiști în domeniu, aspecte ac-
tuale privind conținutul cursurilor, o 
eventuală colaborare între ASEM și 
mediu de afaceri, care să presupu-
nă inițierea unui proces de integrare 
continuă, ș.a.

În vederea atingerii acestui 
obiectiv, reprezentanții companiilor 
au studiat conținutul programelor de 
studii ale facultății CSIE și au venit cu 
sugestii de îmbunătățire și adaptare a 
acestora la cererea pieței de muncă.

Ana Ana Chiriţa, Director Execu-

tiv al Asociaţiei Naţionale a Compa-
niilor din Domeniul TIC a menționat 
că lista disciplinelor incluse în planul 
de studii ale facultății, în mare parte, 
arată bine, dar contează conținutul 
acestora și cum se citesc.

Igor Cojocaru, directorul Institutu-
lui de Dezvoltare a Societăţii Informa-
ţionale al AȘM a adăugat că pe lângă 
cursurile de bază, studenții trebuie să 
acumuleze cunoștințe elementare 
de utilizare a tehnicilor de birou, 
aparatul de casă,  a sistemelor de 
plăți și de deservire bancară., dar și 

să dețină o bună pregătire economică. 
La rândul său, Eugen Papuc, ingi-

ner la compania Endava a accentuat 
că, un specialist bun nu este cel care 
studiază doar programare, dar mai 
cunoaște și alt domeniu, cum ar fi  bu-
siness, un avantaj pe care îl are ASEM 
față de alte universități cu facultăți IT.

Invitații au accentuat faptul că, 
pregătirea solidă a specialiștilor și 
creșterea continuă a calității capita-

lului uman este un important avan-
taj competitiv în sectorul IT. În acest 
sens, recomandările specialiștilor 
presupun că facultatea CSIE trebu-
ie să se orienteze pe formarea soft 
skills, project bake, business analy-
tics, business intelligence, interns-
hip - factori diferenţiatori la angaja-
re. Includerea mai multor limbaje de 
programare în curriculă, implicarea 
agenților economici în pregătirea 
studenților, utilizarea cunoștințelor 
și bunelor practici ale companiilor IT 
actuale, lideri pe piață, practica de 

producție și teza de licență să conțină 
o componentă aplicativă obligatorie, 
organizarea și desfășurarea stagiilor 
pentru studenți și profesori în sec-
torul de producție au fost sugestiile 
participanților la masa rotundă.

Rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic a spus că ASEM  
este mereu deschisă spre orice co-
laborare reciproc avantajoasă cu 
agenții economici, în vedea realizării 

unui scop comun.  Iar, recomandările 
expuse în cadrul mesei rotunde sunt 
importante în avansarea calitativă a 
procesului de instruire a studenților, 
viitori specialiști IT.  

”În contextul celor menţionate, 
devine necesară realizarea unui şir 
de măsuri, menite să îmbunătăţeas-
că procesul de instruire în IT, prin 
evoluţia schimbărilor, spre consolida-
rea unui învăţământ superior de cali-
tate”, s-a arătat convins rectorul.

Zinaida LUPAȘCU

Timp de o zi, elevi din clase-
le a XII-a de la liceele Căușeni, 
Hînceșt i  ș i  mun. Chiș inău, 

selectați în baza aplicărilor, s-au 
afl at la ASEM şi au “probat” statu-
tul de student.

MASĂ ROTUNDĂ: 
STAREA ȘI PERSPECTIVELE PREGĂTIRII 
TINERILOR SPECIALIȘTI ÎN INFORMATICĂ

STUDENȚI PENTRU O ZI LA ASEM
După o sesiune de team-buil-

ding (în cadrul căreia tinerii selectați 
au făcut cunoștință), liceenii au avut 
parte de o excursie prin ASEM, 
ghidați de către președintele Sena-
tului Studențesc, vizitând blocurile 
de studii, biblioteca, mediateca, 
Studioul video, Incubatorul de afa-
ceri și Sala multimedia. De ase-
menea, viitorii studenți au asistat 
la o lecție de management și au 
discutat cu decanii facultăților de 
Business și Administrarea Afaceri-
lor și Finanțe.

La amiază, tinerii au luat 
prânzul în cantina ASEM, iar 
într-un fi nal, elevilor li s-a acor-

dat cadouri şi diplome de parti-
cipare.

Evenimentul a fost organizat 
de Senatul Studenț esc al ASEM și 

face parte din suita de evenimen-
te dedicate Zilei Internaționale a 
Studentului, sărbătorită pe 17 no-
iembrie.
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CARIERE

ȘASE PROGRAME DE MASTER ÎN FINANȚE 
VOR FI ÎMBUNĂTĂȚITE GRAȚIE UNUI PROIECT ERASMUS+

Proiectul “Reforming Master Pro-
grammes in Finance in Armenia and 
Moldova” (REFINE) a fost lansat pe 29 
noiembrie la ASEM.

Acesta se derulează în cadrul Pro-

gramului ERASMUS+, cu suportul 
fi nanciar al Comisiei Europene. Par-
tenerii ASEM, membri ai Consorțiului, 
sunt universități din UE, Armenia 
și Republica Moldova, precum și 

reprezentați ai sectorului fi nanciar–
bancar.

Perioada de implementare a Pro-
iectului REFINE este de trei ani și are 
ca obiectiv general reforma a șase pro-

grame de Master în Finanțe în vederea 
îmbunătățirii calității și relevanței aces-
tora. Proiectul vizează Școl i Mastera-
le din Armenia și Republica Moldova 
(ASEM).

Pe 28 noiembrie studenţii de la Finanţe 
au participat la o discuție cu reprezentanții 
Chartered Financial Analyst (CFA) România, 
întâlnire organizată de conducerea facultăţii.

Studenții au afl at din prima sursă care ar 
fi  așteptările angajatorilor referitor la compe-
tenţele şi abilităţile absolvenților, perspective-
le profesiei de analist în domeniul fi nanciar, 
bursele care se pot obţine pentru susţinerea 

examenului CFA ş.a. 
Radu Macrii, student în anul III la Finanțe, 

a vorbit despre experiența sa de participare 
la concursul internaţional Research Challen-
ge, organizat anual de CFA şi a îndemnat co-
legii să participe la competiţie.

Evenimentul a fi nalizat cu o tombolă, 
câștigătorii căreia s-au ales cu cărți cu tema-
tică fi nanciară și dezvoltare personală .

Catedra ”Bănci și Activita-
te Bancară”, ASEM, partener 
ofi cial al companiei Alpari în 
Republica Moldova a organi-
zat, pe 23 noiembrie, o masă 
rotundă cu genericul ”Rolul și 
perspectivele criptomonedelor 
în economia contemporană”.

În cadrul discuțiilor, partici-
panții au vorbit despre cele mai po-
pulare criptovalute, oportunitățile 
reale ale valutei digitale, avanta-
jele și dezavantajele pieței cripto-
valutare, posibilitatea de a investi 
într-o criptovalută și de a obţine 
profi t, dar și despre alte subiecte 
avizate pe ordinea de zi.

Alina CODREANU

AZI STUDENȚI LA FINANȚE, MÂINE - ANGAJAȚI CFA

MASĂ ROTUNDĂ: 
”ROLUL ȘI PERSPECTIVELE CRIPTOMONEDELOR 
ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ”
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PARTENERIAT

Rectorul ASEM, Grigore Belosteci-
nic  și dr. Dawit Haile, decanul Colegiu-
lui de Inginerie și Tehnologii (College of 
Engineering and Technology) au semnat 
joi, pe 19 octombrie, un memorandum de 
colaborare(Memorandum of Understan-
ding) între cele două universități. 

Documentul prevede oportunități pen-
tru activități și programe de studii comune, 
în special de scurtă durată, de cercetare, 
schimburi academice între facultăți, de ma-
teriale publicistice, în vederea unor relații de 
colaborare.

Memorandumul a fost semnat în 
prezența  dr. Ceslav Ciobanu, profesor și 
ex-ambasador al R. Moldova în SUA și unul 
între martorii fondării Academiei de Studii 
Economice.  

Academicianul Grigore Belostecinic  
și-a exprimat satisfacția față de inițierea 
cooperării academice și de cercetare 
între instituția pe care o reprezintă  și 

una între cele mai cunoscute universități 
americane. 

Dl. Dawit Haile a transmis cele mai calde 
salutări din partea rectorului Virginia State 
University, în persoana dlui  dr. Makola M. 
Abdulah, care a delegat înalții oaspeți să 
defi nitiveze semnarea acordului cu ASEM  
și să inițieze cooperarea inter-universitară. 

Profesori din cadrul Virginia State Uni-
versity, Dr. Dawit Haile, după o vizită în ca-
drul ASEM,  a povestit studenților despre 
programele derulate de Colegiul de Ingi-
nerie și Tehnologii din cadrul Virginia Sta-
te University, de care ar putea benefi cia și 
cei prezenți. Acesta a menționat, că partea 
americană este interesată de talentele tine-
rilor noștri, care vor putea să fi e implicați în 
proiecte academice comune, cu benefi cii 
reciproce. Dr. Dawit Haile s-a lăsat convins 
că această experiență le-ar putea aduce 
viitorilor specialiști speranța unor  locuri de 
muncă în economia globală. 

Vineri, pe 3 noiembrie, la 
ASEM, rectorul instituției, Grigore 
Belostecinic și  Lilia Colin, senior 
manager în cadrul Departamen-
tului Audit  al Companiei  Ernst & 
Young  S.R.L.  au avut o întreve-
dere, care a fi nalizat cu semnarea 
unui  Protocol de Colaborare între 
cele două instituții.

Ernst & Young  S.R.L s-a 
oferit să susțină  cursuri pentru 
studenții din anii de studii II și 
III în domeniul auditului fi nan-
ciar; să ofere stagii de practica 
pentru studenți; să participe la 
consultări privind curricula pro-
gramelor de studii, respectiv 
oferta educațională; să sprijine 
sesiunile  de comunicări ştiinţifi ce 
studenţeşti prin participare la juri-
zare si oferire de premii. 

De cealaltă parte, rectorul 
ASEM, Academicianul Grigore 
Belostecinic și-a exprimat convin-
gerea că această colaborare va fi  
una reală și de bun augur pentru 

ambele părți: ”ASEM va contri-
bui la desfăşurarea de seminarii 
şi cursuri în domeniul științelor 
economice cu participarea Com-
paniei; la promovarea în rândul 
studenţilor a ofertei de premii 
lansate; la promovarea în rândul 

studenților a posibilităților de an-
gajare și de internship-uri oferite 
de Ernst & Young. ASEM va încu-
raja și va recunoaște stagiile de 
practică efectuate de studenții  la 
sediul sau la punctele de lucru ale 
Companiei și va asigura spațiile 

necesare desfășurării proiectelor 
comune, respectiv interviuri  cu 
studenți / candidați pentru burse / 
practică, cu respectarea normelor 
și procedurilor interne.” 

”Este o onoare pentru noi să ne 
bucurăm de atenția și susținerea 

unor astfel de Companii cu renu-
me mondial. Studenții și profeso-
rii vor avea doar de câștigat din 
acest parteneriat - experiențe, 
aptitudini dar și plus valoare pen-
tru portofoliul profesional. ” – a 
menționat Lilia Grigoroi, prezentă 
la eveniment. 

Decanul Facultății Contabi-
litate a mai menționat, că unele 
subiecte actuale și sensibile pre-
cum  ”Evoluția tehnologică și IT 
în contextul auditului”, ”Stabilirea 
strategiei de audit”, ”Probe de 
audit”, ”Fraude și responsabilita-
tea auditorului față de acestea”, 
”Responsabilitatea sporita a au-
ditorului în contextul macroeco-
nomic actual” etc., abordate cu 
studenții și profesorii Facultății 
împreună cu reprezentanți ai  
Companiei Ernst & Young  S.R.L 
vor spori interesul pentru cursuri 
în rândul studenților, dar și pre-
stigiul Facultății și al profesiei 
contabile.  

ASEM și Compania 
SRL ACF Global au sem-
nat un acord de colabo-
rare, care să ofi cializeze 
intenția ultimilor de a se 
implica activ în susținerea 
evenimentelor, proiec-
telor orientate spre dez-
voltarea profesională a 
studenților și absolvenților 
ASEM. Atât studenții, cât 
și absolvenții vor avea 
acces gratuit la diverse 
trening-uri, elaborate de 
companie pentru dezvol-
tarea competențelor ma-
nageriale și de leadership. 

ACORD DE COLABORARE ÎNTRE ASEM ȘI SRL ACF GLOBAL

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE ASEM 
ȘI ERNST & YOUNG  S.R.L

MEMORANDUM DE COLABORARE ÎNTRE 
VIRGINIA STATE UNIVERSITY DIN SUA ȘI ASEM
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SONDAJ

 PENTRU A AVEA SUCCES, ESTE NECESAR 
DE MUNCĂ ASIDUĂ ȘI DE IMPLICARE ACTIVĂ

La 19 octombrie, anual, în Republica 

Moldova este serbată Ziua profesiona-

lă a juristului. Cu această ocazie, am 

decis să realizăm un sondaj de opinie cu 

studenții specialității Drept, facultatea 

”Economie Generală și Drept”(EGD) a 

ASEM, juriști în devenire. Am fost curioși 

să-i întrebăm de ce au ales să studieze 

”dreptul” la ASEM și ce fac, în afara stu-

diilor, pentru a-și atinge scopul propus. 

Expunem mai jos câteva păreri.

Cornelia Melnic, anul IV: Am ales speciali-

tatea “drept”, la ASEM, deoarece aici, în paralel cu 

disciplinele juridice, sunt studiate și cele economice, 

or economia este un domeniu cu perspective pen-

tru viitor. Întru atingerea scopurilor propuse, pe lân-

gă studii, mai particip la diferite conferințe științifi ce, 

mese rotunde, dezbateri publice pe diferite teme, 

organizate de ASEM, dar și de alte instituții de pro-

fi l. De asemenea, fac și voluntariat în timpul liber. 

Sunt membru al corului de tineret ”Cantabile” și 

președinte al Consiliului Studențesc al facultății EGD, 

astfel contribuind la promovarea imaginii facultății și a ASEM în general. La ediția 

din 2017, am fost implicată la concursul de procese simulate, organizate de Cur-

tea Constituțională a Republicii Moldova.

Eugenia Avram, anul IV: ”Dreptul” și anume la ASEM 
mi-a fost recomandat de colegii mai mari, întrucât ASEM este o 
instituție angajată în viitor, cu cadre didactice competente, care 
îmbină teoria cu activitățile pe care le desfășoară în materie prac-
tică. Astăzi, fi ind studentă în anul IV, sunt conștientă de faptul că 
am făcut alegerea corectă. Cunoștințele dobândite pe parcursul 
anilor de studii mi-au argumentat că sunt pregătită în a face față 
provocărilor din câmpul muncii, în domeniul juridic. Pe lângă im-
plicarea activă în cadrul orelor, pentru a-mi atinge scopul, mai 
particip la evenimentele organizate anual atât în ASEM, cât și 
în cadrul altor instituții, precum: IȘPCA, USEFS, IRIM, ULIM, 
USEM. Totodată sunt implicată într-o serie de activități de volun-
tariat în cadrul A.O. Concordia, A.O. Altruism, A.O. Diaconia.

Ecaterina Popșoi, anul III: De ce dreptul la 
ASEM? Deoarece aici am cunoscut un personal didactic 
bine pregătit. Sunt o fi re energică și am o activitate extra-
curriculară amplă, particip la mobilități Erasmus+, în aprilie 
curent, am fost selectată pentru o mobilitate în Georgia. La 
fel, desfășor o vastă activitate științifi că, cea mai semnifi -
cativă fi ind Simpozionul Tinerilor Cercetători, ediţia a XV-a, 
organizat de ASEM, unde am obţinut diplomă de gradul I. 
Fac voluntariat la ONG Viitorul Tineretului și ONG Creato-
rii, participând la acțiuni de salubrizare a mediului, campa-
nii de caritate pentru copii. Din septembrie curent reprezint 
studenții facultății EGD, în Senatul ASEM. Actualmente mă 
număr printre cei 12 bursieri ai organizației Konrad Adenauer 
Stiftung, reprezentanța R. Moldova. Toate acestea mă ajută 
să mă dezvolt și să îmi ating scopurile propuse.

Ana Oaserele, anul III: În faptul de a studia ”dreptul” 

la ASEM am văzut posibilitatea de a-mi pune o bază bună atât 

în domeniul juridic, cât și în cel economic. Consider că un jurist 

temerar trebuie să aibă capacitatea de a îmbina aceste științe 

pentru a obține succes în ceea ce face. Pentru a avansa pro-

fesional, consider că este indispensabilă studierea teoriei din 

cadrul orelor. Pe lângă aceasta, obțin plăcere din a mă implica 

în activități extracurriculare, de la care acumulez o experiență 

unică. Deseori particip la întâlniri cu personalități din domeniu, 

care sunt adevărate exemple pentru mine. Una dintre acești 

profesioniști, pe care am cunoscut-o recent, în cadrul unui eve-

niment cu genericul “Femeile în avocatura de afaceri: provocări 

și perspective”, a fost avocata Viorica Bejan, care m-a impresi-

onat mult.

Alexandrina Ciobanu, anul 

IV: ASEM este una dintre cele mai 

bune universități din țară, pentru că 

este o instituție ce te sprijină, iar acest 

lucru o știu de la prietenii mai mari care 

au învățat aici. Când am aplicat la 

ASEM, am fost îndrumată de studenții 

pe atunci, actualmente absolvenți. Am 

venit cu încredere la ”drept”, la ASEM, 

deoarece sunt convinsă că anume 

aici voi obține cunoștințele necesare. Pe lângă 

faptul că învăț, am practicat voluntariatul în cadrul biroului 

executorului judecătoresc Natalia Ganța-Cupcea, acumu-

lând cunoștințe practice necesare în sfera respectivă. La mo-

ment, sunt atrasă de domeniul avocaturii, astfel că desfășor 

activități în cadrul unui cabinet de avocați din capitală. Totuși 

nu ezit să particip și la alte activități extraacademice, în spe-

cial la cele cu caracter științifi c.

Gabriel Tcaci, anul IV: 
Studenții care vin să studieze 
”dreptul”, la ASEM, își doresc 
să acumuleze cunoștințe pro-
funde în domeniul dreptului, 
un mediu pozitiv și profesori 
înțelegători. Aceasta mă caracteri-

zează și pe mine. Îmi place să studiez materialul pre-

dat, să caut informație suplimentară, să mă implic în 

diferite activități precum simpozioane științifi ce, mese 

rotunde, în care abordez diferite subiecte din domeniul 

dreptului. Sunt de părere că trebuie de atras o atenție 

sporită și la studierea limbilor străine, care, în zilele 

noastre, a devenit o necesitate pentru afi rmarea pe 

plan profesional. Acest lucru este benefi c și unui jurist, 

iar, la ASEM, sunt toate condițiile necesare. La fel, am 

absolvit cursurile de pregătire militară ceea ce consti-

tuie, cred eu, un avantaj în viitoarea mea carieră.

Alina Lavric, 
anul III: Am decis pen-
tru ”drept” la ASEM, de-
oarece după absolvire 
voi benefi cia de un spec-
tru mai larg de opțiuni 
de a profesa, posedând 
cunoștințe și din dome-
niul contabilității, mana-
gementului, fi nanțe. Îmi 
place să particip activ 
în ”viața” ASEM-ului, im-
plicându-mă în multiple 
evenimente culturale și 
științifi ce, fac voluntariat 
în cadrul Senatului ASEM și a Consiliului Studențesc 
al facultății EGD. Recent, am luat parte la concursul 
”Miss ASEM – viitoarea femeie de afaceri”, ediția 2017, 
de unde am luat o experiență enormă. Totodată, parti-
cip activ în cadrul evenimentelor științifi ce studențești, 
toate acestea contribuind la creșterea mea personală 
și profesională.

Nicolae Dorogan, anul 
III: Venind la specialitatea 
„drept”, la ASEM, mi-am dorit să 
acumulez noi cunoștințe teore-
tice, să am o cooperare fructu-
oasă cu colegii și cu profesorii, 
înțelegere, mai multă libertate 
și deschidere. ASEM îmi oferă 
anumite facilităţi în procesul de 
instruire, iar orele sunt interacti-
ve. Pentru ”creștere și dezvolta-

re”, mă implic în diverse activități extracurriculare, pro-
iecte, particip la diverse evenimente organizate atât de 
ASEM, cât şi de alte entităţi ce au tangenţă cu studierea 
dreptului. Deseori sunt prezent în cadrul ședințelor pu-
blice de judecată unde pot să apreciez mersul practic 
al lucrurilor. La fel încerc să mă implic, să analizez şi să 
ofer opinii argumentate pe marginea diverselor situaţii, 
în special ce au legătură cu protecția drepturilor omului. 
În această ordine de idei, încerc să acumulez și un alt tip 
de experienţă, fi ind, la moment, asistent al unui avocat.

Nadejda Bondarenco, 
anul III: Sunt mândră de alege-
rea făcută de a studia la speci-
alitatea drept, anume la ASEM, 
aceasta întrucât, pe lângă ma-
teriile de profi l juridic, învățăm 
și discipline din domeniul eco-
nomiei, de exemplu contabili-
tate, economie generală ș.a. În 
același timp, nu mă dedic doar 
studiilor, dar sunt o fi re activă, 
participantă în diverse activități: 
conferințe științifi ce studențești, 
unde îmi dezvolt abilitățile de scriere a unui articol, dar și ex-

primarea în fața publicului, traininguri, ce mă formează mul-

tilateral. De asemenea practic activități de voluntariat ceea 

ce mă face să fi u mai comunicabilă, acumulând experiență 

în ceea ce privește lucrul în echipă. În acest context, nu aș 

putea să nu menționez implicarea mea și în cadrul corului 

”Cantabile” al ASEM, alături de care particip la diferite con-

certe, iar plăcerea ce o primesc este una deosebită.

Diana Brăducean, 
anul III: ”Dreptul” la ASEM, 
deoarece această instituție su-
perioară de învățământ oferă 
un spectru larg de pregătire a 
tinerilor specialiști în diferite ra-
muri ale economiei naționale și 
a jurisprudenței. O pregătire ju-
ridică sănătoasă este un mare 
avantaj pentru toate specialitățile, mai cu seamă pen-
tru noi, viitori specialiști în domeniul dreptului. ASEM 
dispune de cadre didactice competente, resurse teh-
nologice, biblioteci dotate, literatură juridică sufi cientă, 
astfel că ne simțim cu adevărat parte a marii familii a 
aceastei instituții. Prin participarea la activitățile extra-
curriculare precum conferințe studențești, workshopuri 
tematice, cursuri de perfecționare a limbilor străine, 
seminare informative pe diverse teme: business, lea-
dership, sănătate, mă autodezvolt continuu.

Sondaj realizat de Alina CODREANU
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CERCETARE

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ STUDENȚEASCĂ 
„PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI”

ȘI TU POȚI DEVENI O PERSOANĂ DE SUCCES

La 22 noiembrie 2017, în cadrul 
ASEM a avut loc Video Conferința 
Științifi că Internațională Studențească 
cu genericul „Provocările contabilității în 
viziunea tinerilor cercetători”. Conferința 
video a fost organizată de facultatea 
Contabilitate, ASEM  în parteneriat cu 
Facultatea „Finanțe și Economie”  de la 
Universitatea de Stat din Poloțk, Belo-

rusia și Facultatea „Științe Economice 
și Administrație Publică”, Universitatea 
de Stat Ștefan cel Mare din Suceava, 
România. De fapt a fost o propune-
re parvenită de la partenerii și colegii 
noștri de la Universitatea din Poloțk, pe 
care am acceptat-o și am implemen-
tat-o împreună cu colegii din Suceava. 
Conform agendei, la conferință au fost 
înscrise 79 de comunicări științifi ce din 
cadrul celor trei universități participante. 
Participanții conferinței au fost studenții 
celor trei cicluri de studii: Licență, Mas-
terat și Doctorat.

În deschiderea lucrărilor 
conferinței , conf. univ., dr., Lilia Gri-
goroi, decanul facultății de Contabi-
litate, ASEM, a adresat tuturor celor 
prezenți un călduros salut din partea 

facultății, exprimându-și încrederea în 
succesul acestui eveniment important 
în viața studenților. Ea a menționat că 
între facultatea Contabilitate, ASEM și 
facultățile partenere la acest eveniment 
au fost întotdeauna relații foarte bune, 
încercăm să schimbăm experiențe, să 
ne ajutăm unii pe alții și să învățăm ce 
este bun la fi ecare dintre noi.  În conti-

nuare a vorbit conf. univ., dr., Ana La-
vrinenco, decanul facultății de econo-
mie și fi nanțe a Universității de stat din 
Poloțk și prof. univ. dr., Elena Hlaciuc, 
șeful departamentului de contabilitate 
de la Universitatea din Suceava. 

Moderatori ai evenimentului au 
fost dna dr., conf. univ. Ludmila Gra-
barovschi, ASEM, dna dr., conf. univ., 
Ludmila Masiko,. USP, Belorusia și dna 
dr., conf. univ. Veronica Grosu, USV, 
România care, au contribuit substanțial 
la atragerea și implicarea studenților în 
cercetarea științifi că, organizarea,  de-
rularea și moderarea evenimentului.   
Dintre cadrele didactice de la ASEM 
prezenți la conferință au fost  Dna dr., 
conf. univ., șef-catedră „Contabilitate 
și Analiză Economică”, Liliana Lazari, 

„Să formezi o echipă este doar începutul,
Să rămâi împreună este doar progresul,
Să lucrezi împreună este succesul”

Henry Ford

Pe 5 octombrie 2017, la ASEM a avut 
loc întrunirea Cercului studențesc al ca-
tedrei ,,Contabilitate și Analiză Economi-
că” în colaborare cu Centrul de Market-
ing și Ghidare în Carieră, cu genericul 
„Și tu poți deveni o persoană de succes”. 

Evenimentul a avut scopul de a analiza 
teme actuale, precum: motivarea studenților 
în vederea depășirii greutăților cu care se 
confruntă la facultate și a avut drept scop 
familiarizarea celor care sunt curioși să 
afl e unde au ajuns absolvenții ASEM și ce 
așteaptă de la ei viitorii angajatori;  demon-
strarea faptului că dezvoltarea profesională 
și performanța unui student pe care le poate 
atinge după absolvirea universității depind, 
în mare măsură, de ambiția și modul în care 
abordezi ceea ce îți oferă azi facultatea. Cu 
siguranță, baza teoretică este elementul in-
dispensabil pentru a avea succes în orice 
profesie, cu atât mai mult, în cea de con-
tabil.

La întrunire au fost prezenți decanul 
Facultății „Contabilitate”, conf. univ., dr., Li-
lia Grigoroi; șefa Catedrei ,,Contabilitate și 
Analiză economică”, conf. univ., dr., Liliana 
Lazari; invitați de onoare, precum și alți pro-
fesori, de la ASEM. 

Ședința a fost deschisă de Svetlana 
Mihaila, conf. univ., dr., ASEM, conducăto-
rul Cercului studențesc al catedrei ,,Con-
tabilitate și Analiză Economică”, ulterior de 
Oxana Barbăneagră,  consilier în carieră din 

cadrul Centrului de Marketing și Ghidare în 
Carieră.

Invitați de onoare au fost: Ecaterina 
Cechina, fostă absolventă a facultății „Con-
tabilitate” ASEM,  director – fi nanciar SA 
„Bucuria” și Denis Roșca,  fost absolvent la 
specialitatea „Finanțe și Contabilitatea Fir-
mei” ASEM, autorul lucrării  „Cartea de Aur a 
Basarabiei și a Republicii Moldova”.  

În discuții cu Ecaterina Cechina, tinerii 
studenții au afl at, din prima sursă, despre 
importanța valorifi cării studiilor comunității 
academice în domeniul contabilității, corela-
rea competențelor profesionale ale tinerilor 
specialiști cu cerințele angajatorilor, per-
spectivele de angajare și posibilitățile de 

dezvoltare profesională oferite de facultatea 
,,Contabilitate”, ASEM.

Denis Roșca, a vorbit despre lucrarea 
 „Cartea de Aur a Basarabiei și a Republicii 
Moldova”, în care a cules peste 1800 de bi-
ografi i a unor personalități ilustre din toată 
lumea, originari de pe meleagurile noastre, 
care au realizat succese extraordinare în 
domeniile științei, artei, culturii, sportului ș.a. 

Inițiativa de a prezenta acest volum 
studenților de la ASEM, a pornit de la ide-
ea de a aduce la cunoștința studenților, și 
de ce nu a colaboratorilor, informații noi și 
interesante în ce privește existența unor 
personalități excepționale printre rândurile 
băștinașilor noștri, dintre care, o bună par-

te, au emigrat, la rândul lor, realizându-se 
peste hotarele țării. De asemenea, identi-
fi carea originilor noastre cu personalități 
ilustre din lumea întreagă, precum și pro-
movarea unei imagini a Republicii Moldova 
în lume. În această carte se accentuează 
aportul enorm adus de feciorii săi progre-
sului, dezvoltării artei, culturii, economi-
ei mondiale în vederea sporiri nivelul de 
cunoaștere a țării noastre.

„Cartea de Aur a Basarabiei și a Repu-
blicii Moldova” a fost desemnată ca cea mai 
bună cercetare științifi că în cadrul concursu-
lui Science Slam 2016, iar Denis Roșca au-
torul cărții - Omul Anului 2016, la categoria 
știință și cercetare de către TVM.

Evenimentul a avut un impact deose-
bit asupra participanților, contribuind la 
îmbogățirea cunoștințelor și opiniei vizavi 
de ,,cum poți deveni o persoană de suc-
ces”, deoarece a permis crearea unei plat-
forme de discuții și dialog între studenți și 
invitați.

Considerăm că a fost o întrunire pe po-
triva așteptărilor, care a condus la realizarea 
cu succes a obiectivelor stabilite. 

Evenimentul va avea continuare și dorim 
celor interesați participare activă. 

Pentru coordonare efi cientă, aducem 
mulțumiri celor implicați în organizarea și 
desfășurarea evenimentului, și nu în ultimul 
rând, invitaților de onoare.

Galina BĂDICU

dna  dr., conf. univ., șef-catedră „Con-
tabilitate și audit” Angela Popovici, 
coordonatorii științifi ci și alte cadre di-
dactice care au manifestat interes față 
de acest eveniment organizat de facul-
tatea „Contabilitate”, ASEM. 

Conferința a avut ca scop  încura-
jarea și implicarea studenților, maste-
ranzilor și doctoranzilor în „universul 
științifi c al contabilității”, astfel contri-
buind la dezvoltarea competențelor și 
abilităților în cercetare.   

În cadrul conferinței au fost dez-
bătute subiecte legate de evoluția 
contabilității în Republica Moldova, Ro-
mânia și Belarus din perspectiva armo-
nizării cu Directivele UE; dezvoltarea 
și provocările profesiei contabile în Re-
publica Moldova, România și Republi-

ca Belarus; problemele contabilității în 
condițiile corelării legislației autohtone cu 
practicile internaționale;  perspectivele și 
problemele raportării fi nanciare în con-
textul integrării în spațiul european; etc.

Participanții celor trei universități 
au prezentat interes deosebit față de 
subiectele puse în discuție, iar dezba-
terile apărute după fi ecare comunicare 
au demonstrat diversitatea problemelor 
din domeniile contabilității, analizei eco-
nomice și auditului apărute în Republica 
Moldova, Belorusia și România.

În fi nal, aducem mulțumiri tuturor 
celor care s-au implicat activ în orga-
nizarea și desfășurarea lucrărilor aces-
tei Conferințe Științifi ce Internaționale 
Studențești, și aici avem în vedere, 
organizatorii, moderatorii, tehnicienii, 
coordonatorii, și nu în ultimul rând 
studenților, pentru ținuta academică și 
efortul depus în elaborarea prezentări-
lor și ulterior al articolelor științifi ce.  

În viitor, ne propunem să mai or-
ganizăm astfel de evenimente,  prin 
intermediul cărora să stimulăm și să 
dezvoltăm la studenți schimbul de idei, 
vom avea posibilitatea să ne creștem 

competențele de a promova una dintre 
nobilele profesii – profesia contabilă. 
Pentru noi, cea mai importantă dole-
anţă o constituie deschiderea drumului 
afi rmării profesiei contabile la adevărata 
sa valoare. Mediul de afaceri, utilizatorii 
informaţiilor furnizate de situațiile fi nan-
ciare devin din ce în ce mai conştienţi 
de rolul contabilului pentru entitate şi 
economie. Contabilitatea nu trebuie 
confundată doar cu întocmirea şi clasa-
rea de documente şi ţinerea evidenţei 
acestora, contabilului îi sunt încredin-
ţate spre dirijare şi armonizare cifrele 
privind mişcarea bunurilor economice 
şi surselor de fi nanțare a acestora, care 
ordonate pe anumite categorii, după o 
schemă bine stabilită, pot descifra de 
moment situaţia reală a unei entități, 
oricât de complexă ar fi  ea.

Lilia GRIGOROI, dr., conf. 

univ., decan la facultatea 

„Contabilitate”

Maia BAJAN, dr., conf. univ., 

prodecan la facultatea 

„Contabilitate”
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COMUNICARE

Tinerii – sursă de creativitate și inovații în Europa
MASĂ ROTUNDĂ

MASĂ ROTUNDĂ

MASĂ ROTUNDĂ

Studenții ASEM  au participat la o masă 
rotundă cu genericul ”Tinerii – sursă de cre-
ativitate și inovații în Europa”. Activitatea s-a 
desfășurat,  pe 2 noiembrie, în cadrul pro-
iectului ”Jean Monnet Chair in EU Policies 
Towards Innovation, Creativity and Entre-
preneurship”/EU2INNO.

Organizatoarele și coordonatoarele 
evenimentului,   Rodica Crudu și Marina 

Catedra Drept Privat, EGD 
a organizat, pe 28 noiembrie, 
conferința științifi că cu genericul 
,,Compatibilitatea legislației UE cu 
privire la Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului”. La conferință 
au participat studenții anului III și 
IV de la EGD. Participanții s-au im-
plicat activ și au abordat o serie de 
tematici din domeniul instituțional 
al Uniunii Europene.

Conferința științifi că a fost mo-
nitorizată de către Ilie Demerji, 
conf. univ. doctor în drept și Ma-
ria Demerji, conf. univ. doctor în 
drept, de la Catedra Drept Privat.

În cadrul conferinței, tinerii 
juriști au încercat să analizeze, 
comparativ, legislația Republicii 
Moldova și  a statelor membre UE, 
exprimându-și opiniile și recoman-

dările de îmbunătățire a reglemen-
tărilor actuale în domeniu.

Astfel, în comunicările prezenta-
te, studenții au analizat importanța 
cetățeniei UE pentru cetățenii Re-
publici i  Moldova,  sistemul 
de învățământ, medicină și mediu în 
aspect internațional. De asemenea, 
ca tematici au fost corupția, azilul po-
litic, terorismul și securitatea O.N.U. 

,,Corupția continuă să fi e o 
provocare pentru Europa. Este 
un fenomen care afectează toate 
statele membre ale UE și costă 
economia europeană aproximativ 
120 milioane de  euro anual”,  a 
menționat Ecaterina Crețu.

Ecaterina Ursu a vorbit des-
pre problema terorismului în UE, 
menționând că: ”Războiul împotri-
va terorismului este unul cu mul-

te fațade. Se impune necesitatea 
de a utiliza orice instrument dis-
ponibil pentru a neutraliza acest 
război: diplomația, fi nanțele, 
informațiile, legea și forțele milita-

re. Totodată, trebuie de dezvoltat 
noi instrumente”. 

Participanții la conferință au 
fost apreciați cu diplome de par-
ticipare. Studenții au rămas cu 

impresii pozitive și cu dorința de 
a cerceta mai aprofundat diverse 
aspecte ale Uniunii Europene.

Alina LAVRIC 

 anul III, EGD 

Pe 25 octombrie 2017, în in-
cinta sălii de lectură “Paul Bran” 
a BȘ, ASEM s-a desfășurat masa 
rotundă, cu genericul “Sois libre! 
Les trafi quants vendent des 
rêves!”. Evenimentul a fost de-
dicat Zilei Internaționale Antitrafi c 
(18 octombrie).

Șefa catedrei “Limbi Moder-
ne Aplicate”, profesoară de limbă 
franceză, Djulieta Rusu i-a provo-
cat pe studenții de la EGD  să par-
ticipe la dezbateri și  să identifi ce 
cauzele și metodele de comba-
tere a problemelor globale legate 
de  trafi c.

Participanți la masa rotundă au 
amenajat sala cu postere  temati-
ce. În cadrul activității, studenților 
le-a fost prezentat un fi lmuleț vi-
deo despre istoriile mai multor vic-
time ale trafi cului.  

În cadrul mesei rotunde, 
studenții au prezentat comunicări 

tematice și au participat la o sesiu-
ne de întrebări-răspunsuri.  

Activitatea a fost moderată de 
către studentele Mihaela Bulat și 
Nina Bodean, gr. D-171.

Comunicări au prezentat: Di-
ana Ceban, Maria Roşioru, gr. 
EG-171; Antonela Sandu, Andreia 
Manea, Cristina Florea, Mihae-

la Popescu, Vitalie Vicol, Sergiu 
Cojocaru, Cristina Barbăneagră, 
gr. D-171; Parascovia Raileanu, 
Maria Roşca, gr. MRU-171; Vale-
ria Propoşcic, Corina Grosu, gr. 
D-172.

 La fi nal, organizatorii au 
mulțumit participanților pentru im-
plicare. 

Popa au reușit să adune alături cei mai buni 
studenți de la facultatea REI. Cristian Bou-
negru și Cristian Catan, absolvenți ai REI 
au inspirat prin discursurile lor și au moti-
vat tinerii prezenți să muncească mult și să 
nu renunțe să aspire spre succes. Tematica 

prezentărilor expuse a variat de la progra-
mele de mobilitate academică și potențialul 
creativ al generației Z până la ce de-a pa-
tra Revoluție Industrială – toate menite să 
promoveze implicarea continuă a tinerilor și 
valorifi carea potențialului lor.

Compatibilitatea legislației UE cu privire la Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului 

Sois libre! Les trafi quants vendent des rêves!
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DEZBATERI

Transformările comple-
xe traversate de societatea și 
economia Republicii Moldova 
în perioada recentă induc pro-
vocări majore pentru disciplina 
”analiza economico-fi nanciară”, 
care este profund infl uențată de 
dinamismul mediului de afaceri. 
Realitățile economice impun 
adaptarea periodică a discipli-
nelor la necesitățile mediului de 
afaceri.

În acest sens, Cercul Ştiințifi c 
Studențesc “Analiza Economi-
co – Financiară a Entităților” al 
catedrei “Contabilitate și Anali-
ză Economică”, Facultatea de 
Contabilitate, ASEM, în colabo-

rare cu Î.M. Efes Vitanta Mol-
dova Brewery S.A. a organizat 
cea de-a V-a întâlnire a Cercului 
Ştiințifi c Studențesc cu generi-
cul: „Investigarea metodologiei 
și practicii de analiză a stabilității 
fi nanciare la nivel de ramură”. 

Scopul evenimentul a fost 
de a dezvolta cunoștințe în do-
meniul analizei economico-fi -
nanciare și a contabilității, prin 
dezbateri şi schimb de opinii 
între cadre didactice, studenți 
şi practicieni din domeniul fi -
nanciar. 

Cinci echipe de studenți au 
avut sarcina de a analiza com-
parativ stabilitatea fi nanciară, la 

nivel național și internațional a 
entității Î.M. Efes Vitanta Moldo-

va Brewery S.A., pentru o peri-
oadă de 3-5 ani. 

Studiul le-a oferit studenților 
posibilitatea de a-și aprofunda 
cunoștințele din domeniul ana-
lizei economico-fi nanciare și a 
contabilității, să inițieze lucru în 
echipă, să exploreze mediul EX-
CEL-ului, dar și să-și stimuleze 
capacitățile creative în activita-
tea de cercetare.

Pentru a vedea dacă vec-
torul de cercetare al cercului 
științifi c are o direcție corectă 
au fost invitați cadre didactice 
și specialiști în domeniu din RM 
și România: Lilia Grigoroi, dr., 
conf.univ., Decan, Facultatea 

de Contabilitate, ASEM; Artur 
Vîrtosu, deținător al certifi catului 
ACCA, elaborator al proiectului 
noii Legi a contabilității, director 
fi nanciar al entității și Serghei 
Baziuc, director resurse uma-
ne și administrație al entității, 
de la Î.M. Efes Vitanta Moldova 
Brewery S.A.; Ciprian Apostol, 
dr., conf.univ., UAIC, Iași, Ro-
mânia; Irina Litra, senior ma-
nager, Deloitte & Touche SRL;  
Balanuță Vladimir, dr., conf. 
univ., ASEM.

La fi nal, juriul a desemnat trei 
echipe câștigătoare. Deținătorii 
locului I, II, II I au primit diplome 
de participare și cadouri din par-
tea invitaților.

În context, studenții s-au 
arătat convinși că manifestări-
le organizate în cadrul Cercu-
lui Științifi c Studențesc au un 
impact pozitiv asupra creșterii 
profesionalismului și afi rmării 
creativității studențești și care 
stimulează efi ciența reușitei 
academice.

N. MUNTEAN, 

dr., conf. univ.,

D. CĂLUGĂREANU,

 lect. univ.

Cercului Ştiințifi c Studențesc

 „Investigarea metodologiei și practicii de analiză 
a stabilității fi nanciare la nivel de ramură”

Pe 20 noiembrie 2017, 
studenții facultății Contabilita-
te au organizat un târg de ca-
ritate, cu genericul: FII ȘI TU 
STUDENT ASEM! Târgul a 
avut drept obiectiv principal -  
DE A SCHIMBA LUMEA PRIN 
EDUCAȚIE. De a oferi un aju-
tor material (achitarea contrac-
tului pentru primul an de studii) 
Sandei Miron, elevă în clasa 
12-a a Liceului Teoretic „Mihai 
Eminescu” din Strășeni, să devi-
nă studentă ASEM. Sanda este 

o elevă sârguincioasă, harnică, 
care crește doar cu mama. Sala-
riul mamei abia ajunge de a face 
față necesităților zilnice și de a 
procura medicamente pentru bu-
nica imobilizată la pat. La eveni-
ment au putut fi  procurate unele 
din bunătățile Toamnei și creațiile 
handmade ale studenților.

Banii obținuți (în sumă de 
10500 lei) vor fi  utilizați pentru 
a făuri un destin mai luminos, 
de a o ajuta pe Sanda Miron să 
devină studentă ASEM! 

Concurs economic pentru elevi  
”Innovation Camp-Bioenergia” și-a 
desemnat câștigătorii! În cadrul Pro-
gramului ”Susținerea educației antre-
prenoriale în Europa de EST” fi nanțat 
de către Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID) și 
implementat în Republica Moldova de 
către Junior Achievement Moldova a 
fost organizat evenimentul economic 
,,Innovation Camp” , în perioada 11-12 
noiembrie 2017.

La concurs au participat 142 elevi, cu 
vârsta între 15-19 ani din 26 unități admi-
nistrativ-teritoriale, inclusiv din partea stân-
gă a Nistrului și 24 de profesori din cadrul 
instituțiilor de învățământ preuniversitar.  

La deschiderea ofi cială a concursului, 
printre invitați au fost:  Lungu Corina, Consul-
tant superior, Direcția învățământ preuniver-
sitar, Ministerul Educației, Culturii și Cercetă-
rii, Alexandru Ciudin, Director Agenția pentru 
Efi ciență Energetică, Dogotaru Svetlana, Di-
rector Executiv Fundația Sturza, Petronela 
Evelina Bălu, Junior Achievement Romania, 
precum și 14 voluntari-consultanți din partea 
sectorului Bioenergiei de la următoarele com-
panii: GIZ Moldova, Tasotilex, Responsible 
Business Generation, Metro Cash & Carry 
Moldova, SC BAZA VIITORULUI SRL, pre-
cum și experți indepenedenți din domeniu.

Evenimentul s-a desfășurat pe par-
cursul a două zile în cadrul programului 
„Susținerea educaţiei antreprenoriale în 
Europa de Est” fi nanțat de USAID. Elevii, 
grupați în 18 echipe, au lucrat împreună cu 
experţi independenţi şi consultanţi voluntari 
din mediul de afaceri pentru a identifi ca noi 
surse posibile de obţinere a bioenergiei sau 
a altor produse bio, pornind de la încerca-
rea de reducere a fenomenului de ardere 
a frunzelor uscate din Moldova în perioada 
toamnei. 

În cadrul activității, elevii au avut  po-
sibilitatea de a-şi consolida abilităţile inter-
personale, de a-şi dezvolta competenţe 
necesare pentru rezolvarea efi cientă a 
problemelor şi abilităţile de a lucra în ter-
mini foarte restrânşi. Juriul, format din șapte 
membri din comunitatea de afaceri, repre-
zentanţi USAID şi JA România, a evaluat 
echipele şi a decis care sunt cele mai feza-
bile trei  idei de afaceri. 

Echipele câştigătoare: Locul 3 – Block 
of Leaves (utilizarea frunzelor uscate pentru 
producerea îngrășămintelor naturale, atât în 
stare lichidă, cât și în stare solidă, sub formă 
de cuburi).

Locul 2 - Banii de sub tălpi (utilizarea 
resturilor vegetale pentru obținerea biome-
tanului).

Locul 1 – E-color (utilizarea frunzelor 
pentru obținerea vopselii ecologice, realiza-
rea de peleți pentru furnizarea agentului ter-
mic și producerea îngrășămintelor naturale).

La eveniment a participat: Lungu Cori-
na, Consultant superior, Direcția învățământ 
preuniversitar, Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării, Alexandru Ciudin, Direc-
tor Agenția pentru Efi ciență Energetică, 
Dogotaru Svetlana, Director Executiv 
Fundația Sturza, Petronela Evelina Bălu, 
Junior Achievement Romania, precum și 14 
voluntari-consultanți din partea sectorului 
Bioenergiei de la următoarele companii: GIZ 
Moldova, Tasotilex, Responsible Business 
Generation, Metro Cash & Carry Moldova, 
SC BAZA VIITORULUI SRL, precum și 
experți indepenedenți din domeniu.

TÂRG DE CARITATE

SCHIMBĂ LUMEA 
PRIN EDUCAȚIE! 

INNOVATION CAMP ,,BioEnergia”
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Conferință Științifi că Interdisciplinară la CNC

,,Dreptatea, adevărul și credința, întruchipate 
cu noblețe în științe”

De Ziua Națională a Juristului în Repu-
blica Moldova, noi, profesorii și elevii de la 
Colegiul Național de Comerț al ASEM, ne-
am angajat să căutăm interferențe, legături, 
cercetări, analize, informații utile, abordări 
transcurriculare ale subiectului de cercetare 
,,Dreptatea, adevărul și credința, întruchipa-
te cu noblețe în științe”.

Dreptatea este cârma tuturor lucrurilor 
care merg după Lege și în rânduială. A vorbi 
despre dreptate înseamnă a vorbi despre 
perfecțiune. Dreptatea este o virtute care 
ține de inima și conștiința omului.

Obiectivul conferinței științifi ce este de 
consolidare a competențelor la elevi de gân-
dire științifi că și critică, pentru a realiza cu 
ușurință în practică cunoștințele acumulate 
în cadrul orelor de curs. Accentul e pe nece-
sitatea cunoașterii drepturilor și îndatoririlor 
fundamentale ale omului, respectarea legi-
lor statului, etc.

Într-o școală modernă este nevoie de 
stimularea creativității, competitivității și 
acest lucru este posibil numai prin promova-
rea interdisciplinarității.

Interdisciplinaritatea se referă la tran-
sferul conceptelor și metodologiilor de la o 
disciplină la alta, fi ind o formă de cooperare  
între ele.

Culegerile de date oferă elevilor posi-
bilitatea să înțeleagă legătura dinte lege și 
viața lor, schimbările ce au loc în societa-
te,  îi pregătește să se comporte ca cetățeni 
conștienți, refl exivi și activi în condițiile con-
crete ale societății în RM.

Astfel, lucrările date au un conținut ac-
tual, expun poziții metodologice, anumi-
te generalizări, păreri, analize, cercetări, 
etc.,conținutul este foarte variat, ceea ce 
ține de dezvoltarea științei juridice naționale.

Autorii acestor culegeri științifi ce au, ca 
și Goethe, încrederea că, tratându-i pe oa-
meni (și cu atât mai mult pe tineri) nu așa 
cum sunt, ci așa cum pot și ar trebui să fi e, 
ei au toate șansele să devină astfel.

De aceia, realizarea dreptului consti-
tuie un proces de mare complexitate, care 
se desfășoară în funcție de o serie de fac-
tori: tipul sistemului social, natura relațiilor 
politice, a organizării statale, tipul de relații 
economice, gradul de civilizație și cultură, 

conștiința juridică a societății.Un rol impor-
tant în realizarea dreptului îl au organele 
de stat competente să asigure respectarea 
normelor juridice, precum și alte organe pu-
blice\nestatale\ ce contribuie la atingerea 
acestui scop.

Treptat, de la o disciplină la alta, elevii 
vor înțelege că siguranța în acțiuni îți dă în-
deplinirea întocmai a legii: ,,Pentru a fi  liber, 
trebuie să respecți legile” (Cicero).

Așa a fost în antichitate și așa ramîne 
valabil și în zilele noastre. Valorifi când 
acest adevăr istoric, elevii vor învăța să se 
descurce cu demnitate în orice situație din 
viață. Astfel vor putea evita erorile, își vor 
asigura succesul și se vor încadra cu brio și 
mai reușit în societatea din care face parte.

La Conferință au participat elevi din 
diverse grupe, ani de studii, profi luri.

Secțiunea ,,Discipline de specialitate, 
științe juridice”

Subiectul: Cum să ajutăm copiii abuzați 
sexual? (disciplina dreptul penal)

Autori: Calugher Ana, Druță Carolina, gr. 
CON-174 

Conducător științifi c: Salcuțan Aliona 
Subiectul: Violența în familie (discipli-

na dreptul familiei)

Autor: Ursu Cristian, gr. CON-173   
Conducător științifi c: Salcuțan Aliona
Subiectul: Monitorizarea muncii copiilor 

minori (disciplina  dreptul muncii)
Autori: Fiștic Vitalina, Corcodel Marius, 

gr. CON-172
Conducător științifi c: Salcuțan Aliona
Subiectul: Cauzele suicidului în rându-

rile minorilor (disciplina bazele legislației)
Autori: Oltu Sorina,Vasilache Valeria, 

gr.CON-171
Conducător științifi c: Salcuțan Aliona
Subiectul: Viața - adevăr fi losofi c (dis-

ciplina fi losofi e)
Autor: Stratan Alexandrina, gr.TAP-142
Conducător științifi c: Dicusar Alina
Subiectul: Cumpăna dreptății ,ca vir-

tute care ține de inima omului (disciplina 
educație civică)   

Autor: Cojocari Valeria, gr CON-152
Conducător științifi c: Dicusar Alina 

Secțiunea: Economie, Turism, Servi-
cii. 

Subiectul: Autocunoașterea perso-
nală întruchipează dreptatea, adevărul și 
credința  (disciplina psihologie)

Autori: Brîhuneț Mihaela, Boaghe Elena, 
gr. CON-162

Conducător științifi c: Beșliu Aurica
Subiectul: Hiv\Sida, stigmatizarea și 

discriminarea (disciplina educație civică)
Autor: Cosovan Victoria, gr TUR-163
Conducător științifi c: Gonța Aliona
Subiectul: Protecția consumatorului din 

perspectiva relațiilor de afaceri (disciplina 
economie)

Autor: Melinti Anișoara, gr. TUR-141
Conducător științifi c: Antoci Ana

Secțiunea: Marketing
Subiectul: Importanța studierii drepturi-

lor de autor în domeniul marketingului (dis-
ciplina marketing)

Autor: Luchianov Cezara, gr.TUR-141
Conducător științifi c: Nistor Lazăr
Subiectul: Copywriting-ul în marketing 

(disciplina marketing)
Autor: Frolov vladislav,gr.COM-142
Conducător științifi c: Nistor Lazăr
Subiectul: Copyrighting și drepturile de 

autor (disciplina marketing)
Aurori: Lupușor Constantin, Romașco 

Constanța, gr.COM-142
Conducător științifi c: Nistor Lazăr

Secțiunea: Științe reale
Subiectul: Adevărul  în aritmetică (dis-

ciplina matematica)
Autor: Țîbuleac Agnesa, gr.CON-172
Conducător științifi c: Tîbuleac Mariana

În urma relatării lucrărilor, elevii au 
dat dovadă de creativitate, ingeniozita-
te, cunoștințe în domeniu, originalitate, 
competență, interdisciplinaritate și buna 
dispoziție.

Elevii participanți la conferință au 
fost menționați cu diplome de merit și 
premii. Echipa juraților: Herghelegiu 
Rodica,Toma Gheorghe,  Raiețchi Irina, 
Iovu-Carauș Marina, Caracicovsci Lilia, 
Țîbuleac Mariana.

,,Dreptatea se leagă de sufl etul omului 
prin cuvânt și se pierde prin faptă”

Aliona SALCUȚAN,

Profesoară de științe juridice, 

Magistru în drept, grad didactic I  

Cu prilejul Zilei Justiției Civi-
le în RM, pe 25 octombrie,  am 
organizat un ghidaj la Curtea Su-
premă de Justiție grupelor CON-
172, TAP-161.

”Justiția fără forță este nepu-
tincioasă, forța fără justiție este 
tiranică. Justiția fără forță este 
contrazisă, deoarece există tot-
deauna oameni răi, forța fără 
justiție este acuzată. Deci,  trebu-
ie puse împreună justiția și forța 
și pentru aceasta trebuie făcut 
ca ceia ce-i just să fi e puternic, 
iar ceea ce-i puternic să fi e just” 
(Blaise Pascal)

Obiectivul primordial al ghida-
jului este cunoașterea  sistemu-
lui  judiciar al RM și în special al 
Curții Supreme de Justiție. 

Colaboratorii Curții Supreme 
de Justiție ne-au familiarizat cu 
noile strategii de asigurare a unei 
justiții democratice și efi ciente, 

despre reforma sistemului judici-
ar, cu atribuțiile Curții Supreme de 
Justiție, etc. Astfel, sistemul actu-
al de organizare judecătorească 
cuprinde instanțele de fond (jude-
cătoriile), curțile de apel și Curtea 
Supremă de Justiție.

Reformarea justiției are, 
după cum e și normal, un ca-
racter continuu, acesta fi ind 
în concordanță cu evoluția 
societății în ansamblu.

Elevii cu deosebită plăcere 
au mers prin sălile de judeca-

tă, prin camerele de delibe-
rări, prin birourile avocaților, 
prin sala mass-media și sala 
de consiliere juridică, au fă-
cut cunoștință cu simbolurile 
judecătorești, cu vestimentația 
judecătorilor.

În timpul discuției  cu Con-
silierul Plenului Civil, elevii s-au 
implicat activ în discuție, răs-
punzănd la diverse  întrebări 
propuse, totodată acordau  și 
ei întrebări provocătoare. Pe 
parcursul discuției elevii au dat 
dovadă de cunoștințe acumula-
te la disciplinele de drept , de 
competențe,  de responsabilita-
te și punctualitate.

”Dreptatea  se leagă de su-
fl etul omului prin cuvânt - și se 
pierde prin faptă, dreptatea este 
o virtute care ține de inima și 
conștiința omului, a vorbi despre 
dreptate înseamnă a vorbi des-
pre perfecțiune”

Aliona SALCUȚAN,

Profesoară de științe 

juridice,

Magistru în drept, 

grad didactic I

Studenții CNC în vizită la Curtea Supremă de Justiție

Curierul Economic14 nr. 9-10 (291-292), decembrie 2017



Carpe Diem

Cercetarea ştiinţifi că în cadrul 
instituţiilor de învăţământ este 
considerată drept o misiune priori-
tară.  Strategia cercetării ştiinţifi ce 
urmăreşte dezvoltarea componen-
tei de cercetare în strânsă legătură 
cu procesul educaţional, pentru a 
răspunde dezideratelor de inova-
re şi noutate cerute de procesul 
cunoaşterii, prin implicarea activă 
a cadrelor didactice  şi a elevilor 
în obţinerea de performanţe în 
activitatea de cercetare ştiinţifi că, 
iniţierea şi dezvoltarea de relaţii cu 
partenerii interni şi internaţionali în 
domeniul cercetării.

Activitatea ştiinţifi că cuprinde, 
prioritar, cercetarea fundamenta-
lă, aplicativă, îmbinată cu activităţi 
de consultant, expertiză şi este 
recunoscută ca parte integrantă 
a educaţiei elevilor şi a viitoarei 
generaţii. Activitatea ştiinţifi că se 
desfăşoară în colective de cerce-
tare, care funcţionează în cadrul 
catedrelor de profi l, coordonată 
de Consiliul metodico-știinţifi c al 
instituţiei şi s-a dovedit a fi  esenţi-
ală pentru elevi, nu doar pentru cei 
care aspiră la o carieră ştiinţifi că. 
Luând parte activă în activităţi de 
cercetare, elevii pot să-şi dezvolte 
spiritul critic şi să gândească 
independent, să-şi descopere şi 
dezvolte talente, să înţeleagă na-
tura cercetării ştiinţifi ce şi să apre-
cieze importanţa acesteia pentru 
prosperitatea economică a ţării, 
chiar dacă se realizează la un ni-
vel mai simplist reuşeşte să pună 
fundamentele unei atitudini corec-
te ale elevilor faţă de activitatea 
ştiinţifi că şi de cercetare continuă, 
pe tot parcursul vieţii.

Instituţia şi cadrele didactice 
trebuie să recunoască importanţa 
cercetării ca parte integrantă a 
actului educaţional şi să furnizeze 
curricula, infrastructura şi mediul 
prin care elevii se pot dezvolta 
profesional şi personal. Chiar dacă 
implicarea în cercetare a elevilor  
necesită timp şi efort din partea 
cadrelor didactice, care oferă 
proiectul de cercetare şi super-
vizarea necesară ca acestea să 
ducă la rezultate, motivarea aces-
tora pentru a impulsiona elevii este 
extrem de necesară şi constituie o 
preocupare continuă a managerilor 

instituţiilor. O cultură a cercetării 
într-o instituţie de învăţământ 
trebuie dezvoltată şi cultivată prin 
activităţi de cercetare pe unităţi 
de curs, interdisciplinare, în cadrul 
orelor de laborator sau prin or-
ganizarea de conferinţe ştiinţifi ce 
cu tematici specifi ce în care elevii 
ar putea să se regăsească.

Tradiţia organizării de confe-
rinţe în cadrul Colegiului Naţional 
de Comerţ al ASEM este una cu 
experienţă şi se realizează prin cir-

ca 10 conferinţe ştiinţifi ce anuale, 
practice sau de abordare teoretică 
la nivel de catedre sau de colegiu, 
ce au drept scop abordarea diferi-
tă a formării profesionale a elevi-
lor, crearea unor abilităţi şi compe-
tenţe ce au un orizont mai larg de 
formare decât cel din cadrul orelor 
de curs. 

În acest context, pe  17 
noiembrie a avut loc Conferința 
științifi co - practică a elevilor 
cu genericul ,,Practici și tendințe 
ale businessului autohton” or-

ganizată de Catedra ,,Economie, 
Turism, Servicii”. 

La conferinţă au fost prezentate 
23 de lucrări ale elevilor de la toate 
specialităţile şi toţi anii de studii dor-
nici de a se implica şi demonstra 
cunoștințele teoretice acumulate 
la orele de curs şi de a-şi dezvolta 
abilităţile de cercetare, analiză, 
prognoză, comparare şi identifi care 
de soluţii noi şi creative.

Lucrările prezentate au abor-
dat  tematici ce au avut tangenţă 

directă cu tema generală a 
conferinţei, ce au vizat: economia 
Republicii Moldova; descrierea 
activităţii unor agenţi economici 
concreţi; compararea activităţii 
agenţilor economici între ei; com-
pararea Republicii Moldova cu 
alte ţări din perspectiva busines-
sului; modalităţi de fi nanţare a 
businessului autohton; cercetări 
asupra evoluţiei businessului şi 
tendinţe de dezvoltare; indicatori 
macroeconomici ce infl uenţează 
activitatea economică a Republicii 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE - 
O ALTĂ ABORDARE  A FORMĂRII COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

“Ni se cere să facem ştiinţă productivă şi producţie ştiinţifi că.
Ar fi  bine dacă am reuşi să facem ştiinţă ştiinţifi că şi producţie productivă”

Moldova; modifi cări legislative ce 
împiedică sau impulsionează busi-
nessul autohton, etc.

Conferinţa s-a desfăşurat cu su-
portul partenerilor “Magenta Consul-
ting”, “Promotion Group”, “Comsa-
les Group” şi “Bizz.md” care au 
oferit locuri de practică celor mai 
buni elevi, suport didactic, de pro-
movare şi de publicare a lucrărilor.

Drept urmare a jurizării lucrărilor 
prezentate Premiul Mare a fost ob-
ţinut de eleva grupei Ser-141, Guțu 
Laura cu lucrarea ,,Brand-uri autoh-
tone. Dincolo de identitate vizuală”, 
coordonator  ştiinţifi c - Cazac Dia-

na. Locul I i-a revenit elevelor Cal-
dari Olga, grupa Mer-142, Coroian 
Felicia, grupa Com-152 cu lucrarea 
,,Marketingul netradițional - instru-
ment promovator al afacerii de suc-
ces”, conducător științifi c - Lazarev 
Natalia. Locul II a fost oferit pentru 
2 lucrări: ,,Investiţiile-factor de dez-
voltare a businessului autohton”, 
eleva Franţuz Daniela, grupa Tur-
153, conducător științifi c - Movilea-
nu Elena şi lucrarea ,,Importanța 
chatbot-urilor în Businessul au-
tohton. Oportunitate sau pericol”, 

eleva Ionascu Cătălina, grupa Tur-
143, coordonator  ştiinţifi c - Cazac 
Diana. Locul III a fost acordat 
pentru 3: ,,Desfășurarea activității 
antreprenoriale în comuna Vadul-
Rașcov, raionul Șoldănești", eleva 
Prepeliță Valeria, grupa Con-163, 
conducător științifi c - Enachi Olga; 
,,Nevoi, comportamente, elemente 
cheie în afacerea de succes (ana-
liza comparativă Bostovan și  Puri-
cari)”, elevele Corja Elena, Tomac 
Anisia, grupa Mer-142, conducător 
științifi c - Lazarev Natalia; ,,Nece-
sitatea apariției serviciilor de inci-
nerare, tendințe ale businessului 
autohton funerar”, eleva Gureanu 
Ana, grupa Ser-141, coordonator  
ştiinţifi c - Cazac Diana. 

Prin oferirea posibilităţii elevilor 
de a participa la astfel de conferinţe 
impulsionăm tânăra generaţie să 
cerceteze, cu perspective de a par-
ticipa la Simpozioane Ştiinţifi ce or-
ganizate de ASEM sau alte instituţii 
de învăţământ. Important este de 
a cultiva dragostea faţă de carte, 
atitudini faţă de domeniul ştiinţei şi 
implicare maximă în dezvoltarea 
personală şi profesională a tiner-
ilor. Venim cu un îndemn faţă de toți 
elevii dornici de cunoaşte mai mult 
decât li se oferă la orele de curs, 
de a se implica în activităţi extra-
curriculare şi a persevera spre noi 
culmi ale cunoaşterii pentru a se 
forma ca specialişti competenţi şi 
competitivi pe piaţa muncii.

Cristina BUDURIN-

FURCULIŢĂ, 

şef catedră “Economie, 

Turism,  Servicii”

 CNC al ASEM, 

grad didactic superior
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EconomicCurierul

Centrul de Informaţii Universitare 
ANUNŢĂ CONCURSUL 

Burse de Merit 2017 – 
PENTRU CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII,

ediţia XXII, organizat sub egida 
Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, 

cu suportul fi nanciar al BC 
Moldova Agroindbank SA şi al Orange Moldova.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 
12000 MDL, după cum urmează:

• până la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul 
an de studii superioare de licenţă;

• până la 15 burse – pentru studenţii de la primul an 
de studii superioare de master.

Criterii de eligibilitate:
Pentru participarea în concurs candidaţii trebuie să în-

deplinească următoarele cerinţ e:
• să fi e cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu 

vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
• să fi e studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu 

frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă 
(anul absolvirii 2018), în una din instituţiile de învă-
ţământ superior din RM (excepţie: fi lialele universi-
tăţilor străine cu sediul pe teritoriul RM); 

sau
să fi e studenţi înmatriculaţi în primul an de studii, cu 

frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master 
(care şi-au continuat studiile de master imediat după 
absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile 
de învăţământ superior din RM (excepţie: fi lialele 
universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

• să dea dovada unei reuşite academice, având me-
dia notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 
9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – dome-
niile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 
8 – în cazul studenţilor cu dezabilităţi şi/sau orfani.

• să demonstreze participarea în activităţi curriculare 
şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

Data limită de prezentare a dosarelor este 25 ianuarie 
2018, ora 1700

Pentru informații suplimentare, formulare de aplicare și 
regulamentul programului vă rugăm să ne contactați la: 

tel/fax: (022)221167, (022)221172, 068220072 
sau pe http://www.eac.md/ro/

Concursul 
Burse de Merit – 2017

Bugetarii din Republica Moldova vor avea 
parte de două săptămâni (14 zile) de odihnă, pe 
lângă cele de weekend în anul 2018. Aceste zile 
au fost stabilite de către deputați ca fi ind sărbă-
tori naționale sau religioase.

11 sărbători ofi ciale le revin zilelor lucrătoare, 
iar trei zile semnate cu roșu în calendar vor fi  în 
weekend. 

Astfel, ne vom odihni în zilele următoare:
 Anul Nou: - 1 ianuarie, lun i
 Crăciun în calendarul vechi: - 7 ianuarie, 

duminică, 8 ianuarie, luni
 Ziua Internațională a Femeii: - 8 martie, joi
 Paște: - 8 aprilie, duminică,  - 9 aprilie, luni
 Ziua comemorării: - 15 aprilie, duminică, 16 

aprilie, luni
 Ziua Muncii: - 1 mai, marți
 Ziua victoriei asupra fascismului, Ziua Eu-

ropei: - 9 mai, miercuri

 Ziua internațională a copiilor: - 1 iunie, vi-
neri
 Ziua Independenței Republicii Moldova: - 

27 august, luni
 Ziua limbii: - 31 august, luni
 Crăciun potrivit noului calendar: - 25 de-

cembrie, marți

Zilele libere în care bugetarii 
vor sta acasă în 2018

 Ca să ai noroc, sănătate, fe-
ricire şi bani în noul an, trebuie 
să pui în practică mici trucuri şi 
superstiţii care te vor ajuta să 
crezi cu adevărat că vei avea 
toate acestea. Se poate spune 
de fapt că este un efect place-
bo - crezi că le vei avea şi chiar 
se va întâmpla! Iată ce să faci:

ALUNGĂ 
SPIRITELE RELE

Tradiţia populară spune că 
spiritele rele se sperie de lumi-
nă şi de zgomotele puternice. 
De aceea, pe vremuri şi chiar 
în prezent, în unele locuri, se 
trosneşte din bici pentru a 
alunga spiritele malefi ce din 
anul care vine. E mult mai sim-
plu în prezent, pentru că poţi 
folosi petardele, pocnitorile şi 
artifi ciile.

BANI ÎN BUZUNAR

Numărătoarea inversă pen-
tru noul an trebuie să te prindă 
obligatoriu cu bani în buzunar. 
Astfel te vei bucura de câştiguri 
şi bunăstare tot anul viitor.

MĂNÂNCĂ PEȘTE

O altă superstiţie spune că 
trebuie să mănânci peşte în 

noaptea de Revelion ca să te 
poţi strecura printre probleme 
şi obstacole în noul an, cu agi-
litatea unui peşte în apă.

FĂRĂ DATORII

Nu intra în noul an cu da-
torii! Încearcă să scapi de ele 
cât mai repede cu putinţă, altfel 
vei avea probleme cu banii tot 
anul.

De asemenea, nu este bine 
să împrumuţi bani în prima zi 
din an.

NOROC ȘI PROTECȚIE

Pe 1 ianuarie, tradiţia spune 
că prima persoană care îţi intră 
în casă trebuie să fi e un băr-
bat, ca să te bucuri de protecţie 
şi noroc în anul care tocmai a 
început.

POARTĂ CEVA NOU 
ȘI CEVA ROȘU

Tot de Revelion trebuie să 
porţi o haină nouă, care sim-
bolizează schimbarea şi pros-
peţimea. De asemenea, ţine 
ceva roşu asupra ta. Te apără 
de spiritele rele şi privirile ma-
lefi ce, exact aşa cum se spune 
că îi apără pe bebeluşi de de-
oechi.

MĂNÂNCĂ STRUGURI
SAU STAFIDE

Se spune că trebuie să mă-
nânci struguri sau stafi de în 
noaptea de Anul Nou ca să ai 
mulţi bani în anul care vine. 

O DORINȚĂ

Nu uita să-ţi pui o dorinţa 
chiar la cumpăna dintre ani. Se 
spune că dorinţa pusă în noap-
tea dintre ani se împlineşte, cu 
condiţia să nu spui nimănui ce-
ţi doreşti.

APRINDE 
O LUMÂNARE

Pentru ca anul care vine să 
fi e luminos, aprinde o lumâna-
re sau o candelă în seara de 
Revelion şi las-o aprinsă până 
dimineaţa.

DESCHIDE 
FERESTRELE

Imediat ce ai intrat în noul 
an, deschide larg pentru câ-
teva minute toate uşile şi fe-
restrele. Astfel spiritele rele şi 
tot ceea ce este negativ va fi  
alungat din casa ta, care va fi  
purifi cată.

10 superstiţii şi tradiţii de Revelion, 
ca să-ţi meargă bine tot anul

purifi cată.
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