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Rolul Ministerului Finanţelor în admi-
nistrarea banilor publici şi suportul Uniunii 
Europene (UE) pentru reformele politicii fi -
nanţelor publice în Moldova a fost subiectul 
unei discuţii interactive purtate de studenţii 
de la Academia de Studii Economice cu mi-

nistrul Finanţelor, Octavian Armaşu şi şeful 
Delegaţiei UE la Chişinău, Peter Michalko. 
Evenimentul a avut loc pe 22 martie și a re-
unit specialişti din domeniul fi nanţelor publi-
ce din ţară şi de peste hotare.

Cei mai activi studenţi au fost pre-

miaţi cu mingi de volei personalizate, cu 
autografele ministrului fi nanţelor şi amba-
sadorului UE la Chişinău, drept simbol al 
eforturilor comune pentru asigurarea ma-
nagementului efi cient al fi nanţelor publice.

Detalii în pag. 9 

SEDINȚA SENATULUI ASEM DIN 28 MARTIE: 
PLANURI, ALEGERI ȘI ONOARE 

Miercuri, pe 28 martie, în cadrul ședinței ordinare a Senatului 
ASEM a fost aprobat ”Planul strategic de dezvoltare al ASEM pen-
tru perioada 2018 – 2022”.

De asemenea,  a avut loc etapa fi nală a concursului pentru ocupa-
rea funcțiilor de conducere a Departamentelor, unor subdiviziuni și al 
Decanilor Facultății Finanțe și TISE (Tehnologii Informaționale și Sta-
tistică Economică). 

Respectiv, Decan al Facultății Finanțe, pentru următori 5 ani a fost 
aleasă Ludmila Cobzari, iar Aureliu Zgureanu – Decan la TISE. 

Departamentele ASEM îi vor avea șefi  pe: Gheorghe Țurcanu 
(Management), Oxana Savciuc (Marketing și Logistică), Elena Turcov 
(Comerț, Turism și Alimentație Publică), Larisa Dodu – Gugea (Busine-
ss Internațional), Dorin Vaculovschi (Resurse Umane, Afaceri Publice 
și Comunicare), Nadejda Botnari (Finanțe și Asigurări), Alexandru Ar-
meanic (Drept), Liliana Lazari (Contabilitate, Audit și Analiză Economi-
că), Oleg Stratulat (Investiții și Activitate B ancară), Anatolie Prisacaru 
(Informatică și Managementul Informației), Aurelia Tomșa (Teorie și 
Politici Economice). 

De asemenea, prin vot unanim, Senatul ASEM a decis conferirea 
titlului onorifi c de Doctor Honoris Causa rectorului Academiei de Studii 
Economice din București, Nicolae Istudor.

La 30 martie curent, 28 de absolvenți ai programului de mas-
terat drept fi nanciar-fi scal și 14 ai programului de masterat drept 
economic (90 p.c.) au participat în cadrul unei manifestări solemne 
de înmânare a diplomelor de master, în rezultatul susținerii cu brio 
a tezelor de master.

Prezent la eveniment, rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a 
menționat: ”Felicitări, stimați masteranzi! Cu siguranță că, pe par-
cursul a celor 1,5 ani de studii, ați avut profesori buni,  care v-au 
inspirat, În CV-ul dvs., nu uitați să bifați că sunteți absolvenți ai 
ASEM, mândriți-vă cu aceasta. În continuare, totul depinde de voi, 
de insistența dvs. Investiți în voi, învățați pe tot parcursul vieții. Fiți 

mândri de voi și de succesele voastre, fi ți cu gândul la cei care au 
contribuit la dezvoltarea dvs.”.

Angela Casian, directorul Școlii Masterale de Excelență în 
Economie și Business, a adăugat:” Nu uitați de Alma Mater. ASEM-
ul e instituția  unde ați creat noi relații, unde ați afl at despre noi 
oportunități și, nu în ultimul rând, unde ați luat cunoștințe noi pentru 
creșterea carierei dvs.”.

Alexandru Armeanic, șef al departamentului Drept al ASEM, în 
mesajul de felicitare, le-a urat, proaspeților absolvenți, baftă și suc-
cese în toate, iar diploma și cunoștințele obținute să le aducă noroc 
și prosperitate.

Absolvenții au primit diplome, fl ori și urări de bine din partea 
tuturor celor prezenți la eveniment.
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Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

ACORDURI DE PARTENERIAT

SECURITATEA 
INFORMAŢIONALĂ  2018

IVAN ILIE 
MOCANU  
100 DE ANI 

DE LA NAȘTERE

LECȚIE CU MINISTRUL:
”FINANȚELE PUBLICE PE ÎNȚELESUL TĂU”

42 de masteranzi ai ȘMEEB 
și-au ridicat diplomele 
de master în drept

Stimați colegi,
Lumina primăverii să V ă pătrundă 

în sufl et,
Bucurându -Vă de minunea Sfi ntei 

Învieri!
Îngerii să Vă binecuvânteze calea, 

iar magia sărbătorii să aducă 
speranţă, credinţă și bunătate în 

inimile Dumneavoastră.
UN PAȘTE FERICIT!
Cu profund respect,

Grigore BELOSTECINIC,
rector al ASEM

Un Paşte fe ricit!
Un Paşte fe ricit!



ACTUAL

RECTORUL ASEM -  DHC 
AL UNIVERSITĂȚII „ȘTEFAN CEL 
MARE” DIN SUCEAVA

Senatul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a hotărât conferi-
rea titlului onorifi c de Doctor Honoris 
Causa rectorului Academiei de Studii 
Economice din Republica Moldova, 
academicianului Grigore Beloste-
cinic. Titlul îi va fi  acordat pentru 
contribuţiile excepţionale aduse în 
domeniul economiei, pentru merite 

deosebite în cercetare şi în activita-
tea didactică şi pentru amplifi carea 
colaborărilor între cele două instituţii. 
Potrivit unui comunicat al USV, co-
munitatea academică suceveană îşi 
exprimă bucuria că această hotărâre 
a Senatului a fost luată în contextul 
aniversării a 100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România.

Pentru înaltă măiestrie profesională în 
promovarea educației de calitate, devota-
ment în cultivarea valorilor general-umane, 
perseverență și contribuție semnifi cativă în 
organizarea și desfășurarea activităților in-
structiv-didactice, de cercetare și educație a 
tineretului studios în cadrul ASEM, inclusiv și 
activitatea în calitate de șef catedră, se acordă 
diplomă de gratitudine și un premiu bănesc în 
mărime de două suplimente lunare la salariu, 

din contul surselor contractuale, pentru înde-
plinirea funcției de șef catedră, după cum ur-
mează:

Raisa Borcoman, dr., conf.univ., Gheor-
ghe Moldovanu, dr.hab., conf.univ., Rodi-
ca Hîncu, dr.hab., prof.univ, Elena Turcov, 
dr.hab., prof.univ., Angela Popovici, dr., conf.
univ., Elina Benea - Popușoi, dr., conf.univ., 
Alexandru Armeanic, dr., conf.univ., Anatolie 
Prisăcaru, dr., conf.univ.

Certifi cate de perfecționare 
în cadrul cursului de  psihope-
dagogie și certifi cate de parti-
cipare la atelierele de lucru din 
cadrul săptămânii de informare 
”Info week-H2020” au ridicat, 
pe 12 martie, profesorii ASEM, 
care au urmat  programele de 
instruire. 

La cea de-a XIV-a ediție, 
absolvenții programului de in-
struire au avut posibilitatea să 
aleagă între șase cursuri tema-
tice: ”Metode inovative de pre-
dare – învăţare în învăţământul 
profesional”; ”Învățarea bazată 
pe probleme”; ”Deontologia și 
efi ciența comunicării didacti-
ce”, ”Psihologie. Dezvoltarea 
personală a cadrului didac-
tic”; ”Aplicarea tehnologiilor 
informaționale de comunicare 
în instruire. Sistemul MOODLE” 
și ”Utilizarea tablei interactive în 

procesul de predare-învățare”. 
Cursurile sunt organizate anu-
al de către ASEM în colabo-
rare cu Centrul de Instruire și 
Consultanță în Afaceri (MACIP)

De asemenea, participanții 
la cea de-a III-a ediție a atelie-
relor din cadrul săptămânii de 
informare ”Info week-H2020, 
organizate în perioada 11-15 
decembrie 2017 au primit cer-
tifi cate de participare din par-
tea organizatorilor: ASEM în 
parteneriat cu Centrul de Pro-
iecte Internaționale al AȘM și 
Rețeaua Punctelor Naționale 
de Contact Orizont 2020.

Cu certifi cate s-au ales și 
mentorii care au ținut cursurile 
în cadrul stagiului de formare-
dezvoltare a cadrelor didactice 
universitare, prin care se auten-
tifi că activitatea sa în calitate de 
formator.

DOVADĂ DE ÎNALTĂ APRECIERE 
PENTRU OPT PROFESORI AI ASEM

CERTIFICATE DE PERFECȚIONARE PENTRU PROFESORII ASEM

În perioada 13 
– 17 martie 2018, 
echipa ASEM, for-
mată din studentele 
grupei TAP 151: Pa-
lamaru Daniela, Ro-
manovici Olga, Vi-
eru Nadejda, Graur 
Livia, coordonată de 
către lectorul univer-
sitar Olga Tabunșcic, 
a obținut premiul" 
BEST SYMPATHY 
TEAM" la cea de-a 
V-a ediție a Concursului Internațional 
Culinar “Wellness & Zero Waste - 
Food & Beverage Contest”, organizat 
în orașul Casargo, Italia. 

Premiul a fost oferit de către pre-
şedintele juriului Luigi Gondola, în me-
moria bucătarului-şef Mino Gondola.

Deplasarea a fost posibilă grație 
partenerilor: SRL Fourchette, Ma-
con SA, MACIP ASEM, Centrul de 
Informare și Promovare a Turismu-
lui, restaurantul ”La Taifas”, Barul 
Fratelli..

Facultatea Business și Ad-
ministrarea Afacerilor, ASEM, 
în persoana Decanului Angela 
Solcan  a luat ”Cristalul Calității” 
la categoria ”Cea mai bună fa-
cultate”, iar Rodica Crudu a 
luat aceeași distincție în semn 
de înaltă apreciere pentru pro-
movarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate 
și profesionalism în activitățile 
de evaluare externă.

Premiile au fost înmânate 
pe 26 martie, în cadrul lan-
sării ofi ciale a ANACEC și a 
ceremoniei de decernare a 
premiilor „Cristalul calității” 
instituțiilor de învățământ și 
persoanelor care au contribuit 
la promovarea culturii calității 
în învățământul din Republica 
Moldova. 

Evenimentul a marcat 

și transferul de la Agenţia 
Națională de Asigurare a 
Calității în Învățământul Pro-
fesional (ANACIP) la Agen-
ţia Națională de Asigurare a 

Calității în Educație și Cerce-
tare (ANACEC) prin absorbția 
Inspectoratului Școlar Național 
și Consiliului Naţional pentru 
Acreditare și Atestare.

ECHIPA ASEM LA CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL CULINAR 
“WELLNESS & ZERO WASTE - 
FOOD & BEVERAGE CONTEST”

CEI MAI BUNI EVALUATORI 
AU PRIMIT ”CRISTALUL CALITĂȚII” 
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COLABORARE

ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI 
ȘI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Banca Națională a Moldovei (BNM) 
a semnat pe 9 februarie 2018, acord de 
parteneriat cu Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova (ASEM). Obiectivul 
prezentului Acord este stabilirea unui par-
teneriat reciproc avantajos între ASEM si 
BNM, reprezentați de Guvernatorul Băncii 
Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea și 
rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. 

Scopul este de a ajusta procesul 
de formare profesională a specialiștilor 
la necesitățile pieței fi nanciar-banca-
re, în contextul racordării activităților 
educaționale și bancare la standardele 
europene.

Principiile generale de cooperare 
sunt transparență și profesionalism - 
informare reciprocă, se va acționa cu 

Asociația Obștească Junior Achievement Moldova (JA Moldova), re-
prezentată de către președintele Grigore Belostecinic, rector al ASEM 
și Fundația ”Youth Development for Innovation”,  administrată de Aure-
lia Salicov au semnat, pe 23 ianuarie, un acord de parteneriat reciproc 
avantajos.

Documentul prevede promovarea reciprocă a părților prin canalele on-
line și offl ine, precum și desfășurarea activităților și proiectelor comune. 

Reprezentanți ai Ministerului Educației  din Re-
giunea Nizhny Novgorod, Rusia și  de la mai multe 
universități din această regiune au efectuat o vizită 
 de lucru în Republica Moldova. Scopul vizitei a fost 
de a stabili parteneriate cu universitățile de la noi.

Pe 19 decembrie, oaspeții din Rusia  au vizitat 
ASEM și împreună  cu reprezentanți de la mai multe  
universități din RM au participat la o discuție, în ca-
drul căreia au vorbit despre o ulterioară colaborare 
reciproc avantajoasă între universitățile pe care le 
reprezintă.

De partea Rusiei la reuniune  au participat 
delegați ai universităților: Universitatea de Stat ”N. I. 
Lobachevsky”, Universitatea Tehnică de Stat ” R.E. 
Alekseev”, Universitatea Lingvistică de Stat ” N. A. 
Dobrolyubova”, Universitatea Tehnologico - Econo-
mică de Stat din Regiunea Nizhny Novgorod, ș.a. 

Comunitatea universitară a RM a fost reprezen-
tată de Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți, Universi-
tatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Pedagogi-
că de Stat ”I. Creangă”. 

diligența necesară prin valorifi carea 
cunoștințelor și experienței si efi ciență - 
se vor asigura condițiile necesare efec-
tuării unor acțiuni comune.

Grație acordului cu ASEM, BNM 
va organiza stagii de studiu pentru 
studenți și profesori în scopul familiari-
zării acestora cu aspectele practice ale 
activității bancare și a băncii centrale, 
precum implementarea reglementări-
lor Basel III, dezvoltarea noilor servicii 
și produse bancare, prognoza infl ației 
etc.  Totodată, experții băncii centra-
le vor organiza stagii de documentare 
pentru cadrele didactice și doctoranzi și 
vor participa la cercetările științifi ce și 
proiectele acestora.

Reprezentanții ASEM invitați la 
conferințele și evenimente vor fi  publice 
organizate de BNM, în cadrul cărora vor 
avea posibilitatea să participe la discuții 
ș i să prezinte rezultatele propriilor anali-
ze și cercetări.

Acord de colaborare între JA 
Moldova și Youth 4 Innovation

UNIVERSITARI RUȘI ÎN VIZITĂ LA ASEM
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VIDEO - CONFERINŢĂ 

Speakerii - elevi, studenți, 
masteranzi și doctoranzi de la 16 
instituții de învățământ din țară 
și de peste hotare  au ținut să 
atenționeze publicul prezent că 
rețelele de socializare rămân în 
continuare în topul metodelor de 
„phishing” (furt de date cu carac-
ter personal) preferate de hackeri, 
chiar dacă numai rețeaua F ace-
book, spre exemplu, verifi că prin-
tr-un sistem automatizat de con-
trol cca 650 de mii de acțiuni pe 
secundă în scopuri de asigurare a 
securității cibernetice.

Paza bună trece 
primeșdia rea. Regu-
lile simple precum 
schimbarea paro-
lelor de acces cel 
puțin o dată pe lună, 
setarea parolelor 
cât mai complicate 
-  rămân în conti-
nuare vitale, dacă 
vorbim despre cultu-
ra informațională și 
securitatea digitală. 

”Specialiștii în securitate ciber-
netică au nevoie, în medie, de 175 
de zile pentru a detecta un atac 
cibernetic. La nivel mondial, 138 
de atacuri cibernetice se produc 
cu succes în fi ecare săptămână. 
Chiar dacă Moldova nu este o 
țară-țintă a atacurilor cibernetice 
de anvergură, se întâmplă ade-
sea să fi e sursă foarte accesibilă 
pentru a ataca alte state și instituții 
importante, mai ales prin interme-
diul calculatoarelor nelicențiate din 
țara noastră.”, sunt statistici spi-
cuite din lucrările participanților la 
conferință. 

”Tematica prezentărilor și a 
publicațiilor tinerilor cercetători 
conține abordări  variate, printre 
care: suportul juridic al securității 
informaționale pe plan național și 
internațional, sisteme de securita-
te a accesoriilor mobile, sistemul 
de vot electronic - pro și contra… 
și multe altele. 

Toate cele 46 de rapoarte pot 
fi  consultate pe pagina electroni-
că a Laboratorului de Securitate 
Informațională a ASEM – security.
ase.md” – a menționat Serghei 
Ohrimenco, directorul Laboratoru-

”SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ – 2018”
Peste 60  de participanți - experți în securitate ciberne-

tică, reprezentanți ai sectorului public şi privat, ONG-uri și 
reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, 
Ucraina, România, Belarus și Bulgaria au  participat, pe 20 și 
21 martie la cea de-a XIV – a ediție a video-conferinței 
„Securitatea Informațională”, care s-a desfășurat la ASEM.  

lui, organizator al conferinței. 
”Numărul de prezentări la 

această conferință crește de la 
un an la altul și suntem astăzi 
ajunși la cea de-a XIV ediție pen-
tru că suntem cu toții prinși într-un 

circuit tehnologic și informațional 
fără precedent, iar unica șansă 
de a rezista în timp este să dez-
voltăm și măsuri de  securitate 
informațională pe măsură. Asi-
gurarea securității cibernetice a 
cetățenilor Republicii Moldova, 
ca și al oricărui altui stat, care 
se vrea de drept, va fi  de-acum 
încolo legată de protejarea drep-
turilor constituționale” au fost me-
saje spicuite din declarațiile celor 
prezenți la deschiderea eveni-
mentului.

Astăzi este greu să subesti-
măm importanța acestui subiect. 
Crimele cibernetice s-au trans-
format într-o afacere profi tabilă, 
iar numărul amenințărilor și seri-
ozitatea lor cresc cu o viteză ca-
tastrofală. De aceea, securitatea 
cibernetică nu mai este responsa-
bilitatea unei singure instituții, ci a 
noastră, a comunității academice 
și informaționale, care trebuie să 
ofere domeniului specialiști capa-
bili să facă față și un transfer inteli-
gent de cunoștințe. 

Printre subiectele abordate 

la conferință este și relația dintre 
stat și mediul privat în contextul 
procedurii legale de asigurare a 
securității cibernetice. E valabil 
peste tot în lume, potrivit lui Аsen 
Bojicov, de la Academia Econo-
mică D.I. Tenov din Bulgaria, în 
cercetarea  «RANSOMWARE – 
pericole extinse asupra securității 
informaționale a structurilor de bu-
siness”.

”La nivel internațional, lipsesc 
reglementări care să stipuleze clar 
procedura de blocare sau ștergere 

a conținutului ilegal din mediul on-
line. Problema e că la moment, în 
linii mari, totul rămâne la discreția 
sectorului privat (internet provi-
deri, companii responsabile de 
stocarea de date), care nu-și pot 
asuma integral acoperirea tuturor 
resurselor fi nanciare și de perso-
nal, pentru a asigura un mediu on-
line sigur.” – menționează tânărul 
cercetător din Bulgaria.  

Elementar – profi lurile ASEM 
false în rețele de socializare, 
create sau administrate de per-

Studenții TISE 
s-au impus cu cercetări 

pe teme actuale
Facultatea ”Tehnologii Informațio-

nale și Statistică Economică”, ASEM au 
fost prezență la video – conferință prin 
studenții specialităților ”Cibernetică 
și Informatică Economică” și ”Securi-
tate Informațională”, care s-au arătat 
interesați să cerceteze: ”Autenticitatea 
în rețelele sociale” (Lilian Gudumac, gr. 
CIB-151), ”Analiza fraudelor informaţio-
nale si a mijloacelor de protecţie” (Vero-
nica Topala, gr. CIB-151), «Применение 
многофакторной аутентификации 
для повышения надежности иденти-
фикации пользователей» (Александр 
Кешку, SI-141), “About the role of clo-
ud computing data processing and 
blockchain technology for accountants 
and auditors” Адександр Ляховченко, 
докторант), «ROOTKITS УГРОЗА IT 
БЕЗОПАСНОСТИ» (Кирилл Откидач, 
SI-141), «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМА-
ЦИОННЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ» (Александр 
Ротару, SI-141), «БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ANDROID» 
(Карина Татарова, SI-141).

La conferință s-a impus și un elev al 
Colegiului Național de Comerț al ASEM, 
Maxim Ulinici, cu lucrarea ”Protejarea 
proprietății intelectuale și a drepturilor 
de autor.”

soane care nu fac parte din 
administrația ASEM și nu țin cont 
de politica de imagine a instituției 
nu pot fi  anulate la insistența 
conducerii acesteia: ”Ești în 
drept să dispui doar de ceea ce 
îți aparține” – ar fi  mesajul, și 
poți raporta un abuz doar dacă ai 
dovezi clare că unele postări, le-
gate sau asociate cu numele tău, 
dăunează grav integrității fi zice 
sau morale unui public larg. 

L. LUPAȘCO
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INTERVIU

DESPRE ARTĂ  
CU CEI MAI MULȚI 
ADEPȚI DIN LUME 
de la Andrew MILLER, 
UN HOȚ DE ALUAT 
DIN COVATA BUNICII

La cei 21 de ani ai săi, este bucătar-Chef într-un restaurant premium 
class din Moscova, i-a făcut pe chinezi să se îndrăgostească de mâncarea 
tradițională moldovenească, are 16 rețete personale și visează la stelele Mi-
chelin (Oscarul pentru bucătari). Plăcintele din cuptorul bunicii i-au trezit pa-
siunea pentru arta culinară.

Absolvent al Colegiului de Comerț al ASEM, originar din Orhei, Adrian 
Grajdean alias Andrew Miller - numele internațional de Chef crede în profesio-
nalism, buna educație și artă … în farfurie, cu muzica la maxim.

- Când ți-ai dat seama că 
această meserie (de bucătar) 
este a ta?

- Mi-am dat seama că această 
meserie e a mea în anul I de cole-
giu. La început îmi  doream să de-
vin tehnolog, să elaborez fi șe teh-
nologice, controale pe la companii. 
Mai târziu, în anul II de colegiu am 
înțeles că Arta Culinară nu este 
doar o meserie pentru mine, dar 
o Pasiune. Într-o zi am avut temă 
pentru acasă, “Ce înseamnă pen-
tru voi Arta Culinară?” Eu am creat 
o prezentare Powerpoint cu mu-
zică și imagini interesante, video, 
am explicat cu atâta entuziasm și 
la sfârșit profesoara mi-a zis că voi 
deveni un adevărat Chef cu stele 
Michelin și voi fi  renumit în toată 
lumea. Doar ea a observat în mine 
acest talent, după aceea a urmat 
multă muncă.

- Cum ai ajuns să pleci din 
țară și să practici gastronomia?

- Prima mea plecare și 
experiență culinară a fost în anul  
II de colegiu. Aveam 18 ani și 
sora m-a invitat să petrec vara în 
Moscova, să lucrez și să-mi fac 
bani de buzunar. Prima săptămâ-
nă am lucrat ca și chelner, după 
- am fost transferat la bucătărie 
în secția cofetărie și patiserie. La 
momentul respectiv, bucătarul-
șef trebuia să plece pe trei luni 
și repejor mi-a explicat ce și cum 
se face. A venit momentul când 
eu am rămas singur într-o secție 
care deservea trei restaurante cu 
deserturi, prăjituri și biscuit. Eu! 
Fără experiență în domeniu! Bine 
c-am avut încredere în mine și 
am reușit să le fac pe toate, chiar 
să schimb meniul și să introduc 
câteva poziții noi.

- Povestește-ne un pic des-
pre experiențele culinare din 
țările în care ai fost?

- Probabil cea mai mare 
experiență am primit-o în Beijing, 
China. Am plecat fi ind student în 
anul IV la colegiu și am petrecut 
în China un an de zile, plin de re-
alizări pe plan profesional. Acolo, 
am deschis cafeneaua de la zero, 
am ales utilajul, am făcut contro-
lul merceologic a produselor, am 
creat meniul și vinoteca cu vin 
moldovenesc. Cafeneaua era de 
tip francez, dar cu bucătărie euro-
peană, moldovenească și cu note 
franceze. 

- Cum arată pentru tine farfu-
ria perfectă?

- Acum, cu părere de rău mulți 
Chefi  distrug această Artă de a 
desena ca Picasso sau ca Da 
Vinci pe farfurie, ei comit o mare 
greșeală. O farfurie trebuie mai în-
tâi de toate să arate bine ca oame-
nii să mănânce cu ochii apoi deja 
să guști. O farfurie perfectă este 
fața bucătarului, prin ea observi 
emoțiile lui la moment. 

- Care sunt bucatele din co-
pilărie de care îți aduci aminte 
cu drag? 

- Nu voi uita niciodată de plă-
cintele bunicii din cuptorul cu lem-
ne, mereu o ajutam la împletirea 
colacilor. Pândeam ca bunica să 
nu mă vadă și furam o bucățică de 
aluat din covata de lemn, pentru 
a-mi împleti un colăcel, porumbel 
sau cum spune bunica, ”hulubaș”, 
iar bunelul mă lăsa să coc această 
mică capodopera fără să știe buni-
ca. Momente de neuitat. Probabil 
de la bunica am luat acest talent. 

”Tatăl Artei Culinare 
este Paul Bocuse, 
iar mama – femeile 
din viața mea: 
mama și bunica”

- Cine te inspiră din Chefi i 
renumiți?

- Tatăl Artei Culinare este Paul 
Bocuse, care din păcate a decedat 
anul acesta. El a fost cel care a cre-
at și a dezvoltat această Artă până 
la extremități. El mă inspiră și îmi dă 
aripi spre stelele Michelin. Mama 
artei culinare este mama mea. Cu 
ea găteam la fi ecare sărbătoare și 
de la ea am învățat foarte multe. De 
asemenea, profesoarele Chef Co-

ralia Babcenco și Chef Taisia Druță, 
dascălii mei care m-au inspirat și con-
tinuă să-mi ofere sfaturi și idei. 

- Ai vreun ritual/tabiet pe care 
îl faci înainte de a prepara ceva?

- Înainte de a începe activita-
tea, eu îmi pornesc muzica la ma-
xim, apoi lucrez cu o dispoziție la 
maxim.

- În domeniul culinar care sunt 
cele mai mari provocări?

- A fi  Chef într-un restaurant din 
străinătate, unde nu cunoști nimic, 
e cea mai mare provocare pentru 
mine. Nu e de-ajuns să cunoști bu-
cătăria lor, trebuie să știi ce preferă 
oamenii în materie de bucate, mof-
turi care se schimbă de la an la an, 
asta e o mare provocare peste care 
am trecut cu brio. 

- Care-s mirodeniile preferate 
pe care le folosești?

- Acasă am foarte multe miro-
denii proaspete și uscate, aduse 
din toate colțurile lumii, de la cele 
exotice până la cele tradiționale. 
Iubesc să experimentez și să în-
cerc să combin condimentele. 
Cea mai preferată mirodenie este 
șofranul. Nu l-aș schimba pentru 
nimic, deoarece e universal, pen-
tru bucate culinare și pentru cele 
de cofetărie și patiserie.

- Ce produse la prima ve-
dere par incompatibilele, dar în 
combinație dau un gust extraor-
dinar?

- Am avut astfel de provocări. 
Acum, în perioada postului unde 
toți preferă totul vegetarian și die-
tetic, am creat un șir de deserturi 
din sfeclă, torturi din pandișpan 
cu spanac, cartofi , morcov, sfeclă. 
Sunt atât de gingașe și fragede la 
gust încât nu îți vine să crezi că 
acolo nu se folosesc lactate. 

- Contează să respecți 
proporțiile  sau…..

- Eu niciodată nu folosesc cân-
tarul, mereu pregătesc ”la ochi”, fac 
o excepție doar atunci când mă im-
plic în cofetărie și patiserie. Acolo 
se cere o exactitate perfectă, deoa-
rece sunt preparate care dacă nu ai 
urmat proporțiile corecte poate să-ți 
strice toată munca depusă. 

- Cum te indentifi ci ca bucă-
tar, ai rețetele tale elaborate?

- Eu mă consider un Chef juni-
or care încă are de învățat extrem 
de mult, care încă nu a simțit cu 
adevărat gustul marilor Chefi . De-
sigur, am rețetele mele, elaborate 
și introduse în două restaurante 
din Moscova și unul din Chișinău. 
Am elaborate 16 rețete persona-
le, dar nu mă opresc aici, continui 
până la cartea proprie. 

- Cum crezi, care trebuie 
să fi e calitățile unui bucătar de 
succes?

- Bucătarul de succes este cel 
care știe să combine sarea cu zahă-
rul pentru a primi echilibrul gustului. 
Să fi e pasionat de Artă și Gastrono-
mie. Să-și expună emoțiile pe farfu-
rie astfel ca să iasă o capodoperă 
culinară. Profesionalismul și buna 
educație mereu va aduce succes. 
Să știe să asculte cu atenție și să 
extragă doar esențialul. De multe 
ori, Chef-ul vorbește ca un fi losof. 
Pentru a ajunge un Chef de succes 
trebuie să lucrezi cu Chefi i mari, 
așa cum fac și eu. 

- Ce recomanzi celor care 
vor să devină Chefi ?

- Recomand să creadă în sine, 
să continue să insiste în domeniu, 
chiar dacă uneori e foarte greu, în-
cât nici nu vrei să auzi de bucate, dar 
sufl etul oricum cere să mergi înainte. 
Dragi viitori bucătari, Chefi , să știți, 
ca să fi i bucătar e o enormă muncă, 
dar și o plăcere, o alinare pentru su-
fl et. E o artă cu cei mai mulți adepți. 

Corina MOROZAN
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INSTRUIRE

METODA PBL (PROBLEM BASED LEARNING) LA ASEM
Evenimentul a fost organizat în cadrul unui 

proiect de familiarizare a studenților și cadrelor 
didactice din Moldova cu metodele de învățare 
bazate pe probleme: "Sporirea competitivității 
și angajabilității studenților". 

Metoda PBL presupune ca studenţii să 
depisteze problemele şi să identifi ce soluţii 
pentru depășirea acestora. Învăţarea activă 
concentrată pe student, de asemenea, încura-
jează participanții să urmeze obiective proprii 
de învăţare.

La eveniment au fost prezenți profesori de 
la Universitatea din Aalborg, Danemarca, Mi-
chael Fast, conferențiar universitar și Romeo 
Țurcan. La workshop au participat studenții de 
la ASEM și de alte două universități din Moldo-
va , implicate în proiect.

În perioada 15-19 ianua-
rie,  Covaș Lilia, conf. Univ., 
la departamentul „Manage-
ment”, a efectuat un stagiu 
de mobilitate la Royal Insti-
tute of Technology (KTH), 
Stockholm, Suedia, grație 
proiectului Introducing 
Problem Based Learning 
in Moldova, Toward Enhan-
cing Students’ Competiti-
veness and Employability 
(PBLMD), din cadrul pro-
gramului european Eras-
mus Plus.

Universitatea KTH este 
recunoscută ca fi ind una 
dintre cele mai vechi, mari 
și prestigioase instituții de 
învățământ superior din Su-
edia.

Fondată în 1827, Royal 
Institute of Technology re-

prezintă unul din centrele 
cheie în inovare și talent 
intelectual din Europa. Cu 
peste 18 mii de studenți și o 
reputație internațională pen-
tru excelență, universitatea 
continuă să se dezvolte cu 
succes, contribuind la mo-
delarea viitorului. 

KTH este o instituţie in-
ternaţională de cercetare, 
care a stabilit schimburi edu-
cationale peste tot în lume, 
în special în Europa, SUA, 
Australia şi Asia de Sud-Est, 
iar sistemele de cooperare 
cu statele baltice şi Rusia 
sunt în creştere. 

Pe parcursul a cinci 
zile de mobilitate au fost 
organizate cursur i  de 
perfecționare, cu  urmă-
toarele subiecte: Utilizarea 
metodelor noi de predare 

PBLMD  -  EXPERIENȚE ACADEMICE SUEDEZE

 Lilia COVAȘ

OPINIE:
”Cursurile constau din prelegeri, 

seminare, lucru în grup, discuții, care 
au sporit înțelegerea  metodelor stu-
diate. 

În acest scop au fost organizate 
un șir de întâlniri cu reprezentanți 
ai facultăților și centrelor din cadrul 
universității, care ne-au împărtășit din 
experiența profesională. 

Un avantaj al stagiului s-a datorat 
lucrului în echipe mixte: profesori din 
RM, Egipt și instructori din Suedia. 
Am observat cum comportamentul 
participanților era infl uențat, într-o oa-
recare măsură și de cultura națională. 

La Royal Institute of Technology, 
în procesul de studii, o atenție deo-
sebită se acordă lucrului în echipă, 
pentru a exclude discriminarea. Pen-
tru a dezvolta toleranța și deprinde-
rea studenților de a lucra în grup, se 
formează echipe neomogene. 

Pentru un mediu prielnic de a lu-
cra în echipă, blocurile de studii de la 
universitatea suedeză, dispun și de 
auditorii mici, cu spațiul amenajat și 
pentru odihna studenților. Auditoriile 
sunt dotate cu tehnică performantă și 
mobilier corespunzător necesităților 
studenților, care completează mul-
titudinea de facilități pentru un 
învățământ de calitate.

Orientarea spre o dezvoltare 
durabilă nu este doar o declarație 
formală, dar se regăsește în orice 
activitate întreprinsă în cadrul KTH. 
Aceasta se observă atât în modul 
cum funcționează instituția, cât și la 
nivel de fi ecare disciplină predată. 
Și anume, fi ecare problemă se ana-
lizează din punct de vedere: econo-
mic, mediu și social, care marchează 
cu desăvârșire specifi cul activității în 
instituția dată.”

(CDIO, PBL); Majorarea nivelului 
de însușire a materialului studiat 
de către studenți; Analiza metode-
lor de predare utilizate în Suedia; 

Conceptul de dezvoltare durabilă; 
Precum și metodele de încadrare 
a acestei abordări în cadrul cursu-
rilor universitare.
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FRANCOFONIE

REPREZENTANTA AUF PENTRU MOLDOVA ȘI UCRAINA 
ÎN VIZITĂ LA ASEM

Reprezentanta Agenției Universita-
re Francofone pentru Moldova și Ucrai-
na, Roxana Țurcanu a efectuat , pe 9 
februarie, o vizită de lucru la ASEM, 
unde a avut întrevederi cu rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belos-
tecinic. Discuțiile s-au axat pe chestiuni 

de interes comun referitoare la activități 
noi în cadrul fi lierei francofone a ASEM. 
Părțile și-au exprimat dorinţa reciprocă 
de a intensifi ca cooperarea între ASEM 
şi AUF. 

Reprezentanta AUF pentru Moldo-
va și Ucraina a apreciat colaborarea 
prestigioasă între instituţii. Oaspetele 
s-a arătat interesat de evenimentele cu 
tematică francofonă, organizate siste-
matic la ASEM, deosebit de apreciate 
de studenți.

De asemenea, la întrevedere s-a 
discutat și despre proiectul pilot lansat 
de către Agenția universitară a Fran-
cofoniei, în colaborare cu Ambasa-

da Franței din Republica Moldova și 
Alianța Franceză din Moldova pentru 
consolidarea formărilor francofone din 
cadrul a trei instituții de învățământ 
profesional din țară, de care va bene-
fi cia și Colegiul Național de Comerț al 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova. 

Roxana Țurcanu a menționat că 
prin intermediul acestui proiect, par-
tenerii își propun să faciliteze inserția 
profesională a absolvenților instituțiilor 
de învățământ profesional tehnic din 
Moldova, care prevede ca la absolvirea 
studiilor liceale, fi ecare elev să cunoas-

că două limbi străine. 
”Faza pilot a proiectului se va 

desfășura pe parcursul anului 2018. 
Acesta va fi  unul complex, cu diverse 
activități. Profesorii de limba franceză 
și discipline non-lingvistice vor bene-
fi cia de formări pentru consolidarea 
competențelor și capacităților în fran-

ceza de specialitate. Vor fi  organizate 
mobilități de formare pentru profesori 
în Franța și experți din Franța și alte 
țări francofone, se vor organiza se-
minare de formare la Chișinău. Cei 
mai buni studenți din cele 3 instituții 
de învățământ profesional tehnic vor 
benefi cia de burse de stagii profesio-
nale. Proiectul prevede de asemenea 
dotarea pedagogică și cu echipament 
a celor trei instituții de învățământ pro-
fesional tehnic.

Realizarea proiectului va contribui la 
sporirea atractivității învățământului pro-
fesional tehnic din Republica Moldova, 
la crearea de parteneriate între instituțiile 
de învățământ profesional tehnic din 
Moldova și cele din Franța, la consoli-
darea dialogului între învățământul pro-
fesional tehnic, cel universitar și agenți 
economici, precum și la integrarea 
reușită a absolvenților din instituțiile de 
învățământ profesional tehnic pe piața 

muncii din Republica Moldova”, a speci-
fi cat reprezentanta AUF.

Rectorul ASEM, Grigore Beloste-
cinic, s-a arătat mulțumit de suportul 
pe care îl oferă AUF doritorilor de a 
cunoaște limba și cultura franceză și 
și-a exprimat deschiderea ASEM pen-
tru bune practici și colaborare reciproc 
avantajoasă.

La eveniment a mai participat Lari-
sa Dodu-Gugea, responsabilă de Filie-
ra Francofonă, ASEM. 

Menționăm, că Agenția Universita-
ră a Francofoniei (AUF) este o instituție 
cu dublu statut: asociație ce reunește 
peste 800 de universități de pe 5 con-
tinente și, în același timp, operator 
al Francofoniei instituționale pentru 
învățământul superior și cercetare.

Încă din 1961, AUF pune în prac-
tică acțiuni în benefi ciul instituțiilor de 
învățământ superior care oferă studii 
de limbă franceză sau în limba fran-

ceză : programe de burse, proiecte de 
cooperare, cercetare și guvernanță, 
susținerea manifestărilor științifi ce, spri-
jin pentru inserția profesională a tineri-
lor, intervenții în vederea reconstrucției 
sistemelor de învățământ în țările unde 
acest lucru este necesar. Răspun-
zând nevoilor defi nite de membrii săi, 
acțiunile AUF acoperă în prezent 104  
țări.

Pentru Europa centrală și de est, 
activitatea Agenției este coordonată de 
către Direcția regională de la București 
(DRECO), care a fost inaugurată în 
1994. Această direcție cuprinde o 
rețea de 109 universități membre pro-
venind din 24 de țări. DRECO numără 
7 reprezentanțe în 6 țări ale regiunii, 
Reprezentanța de la Chișinău coordo-
nând acțiunile AUF în Republica Mol-
dova și Ucraina.

Zinaida LUPAȘCU

În prima zi de primăvară, vice-
președintele Asociaţiei  Sommeli-
erilor Europeni, Brigitte LELOUP 
a venit la ASEM pentru a ține un 
Masterclass studenților de la spe-
cialitatea Tehnologia și Manage-
mentul Alimentației Publice și altor 
pasionați de oenologie.

Renumitul specialist în domeniul oe-
nologiei și gastronomiei a prezentat  trei 
vinuri autohtone cu indicație geografi că și 
a vorbit tinerilor despre meseria de som-
melier, valoarea acestei profesii în resta-
urantele care se respectă, dar și despre 
arta de a vinde vinuri. Studenţii au fost ini-
ţiaţi în arta şi cultura servirii, degustării şi 

aprecierii nuanţelor gustative ale vinurilor 
de calitate.. 

„Aveți un potențial enorm în domeniul 
vinului și a turismului etno-gastronomic, 
vinuri extraordinare, locuri extraordinare, 
bucate gustoase și oameni ospitalieri. Tre-
buie să valorifi cați acest potențial vinicol, 
gastronomic și turistic. S-a întâmplat să 
merg în restaurantele de aici și să rămân 
surprinsă să văd în cartea vinurilor în cap 
de listă vinuri străine. Vindeți ce aveți mai 
bun”, a spus Brigitte Leloup.

Profesia, care abia prinde contur în 
Moldova, este demult răspândită în țările 
cu tradiție. Sommelierul este maestrul în 
degustarea vinurilor pentru restaurantele 
cu renume. Este omul care are grijă ca 

fi ecare masă să fi e deservită cu cel mai 
potrivit vin. 

Acest master class a oferit studenților 
de la ASEM șansa de a deprinde meserie 
de la profesioniști. Scopul a fost de a trezi 
interesul pentru vinurile de calitate produ-
se în țara noastră, care pot concura cu 
cele mai bune vinuri de pe piața vinicolă 
internațional.

Masterclassul a fost organizat de că-
tre Şcoala de Sommelieri din Moldova, 
Asociaţia Sommelierilor Europeni (ASE) şi 
Ofi ciul Naţional al Viei şi Vinului, în cadrul 
Proiectului de competitivitate din Moldova, 
fi nanţat de către USAID, SUA, şi Suedia.

Corina MOROZAN

OPORTUNITĂȚI PENTRU 
STUDENȚII ASEM ÎN CADRUL 
LAFARGE MOLDOVA

Despre stagii, carieră, oportunități de dezvoltare personală, 
mobilitate internațională, condiții de muncă în cadrul Companiei 
Lafarge Moldova le-a vorbit studenților francofoni de la ASEM, Ina 
Sandu, director Organizare și Resurse Umane, Lafarge Moldova. 
Întâlnirea a avut loc, pe 16 martie, la inițiativa Larisei Dodu-Gugea, 
responsabilă de  Filiera Francofonă, ASEM.

Directoarea pe resurse Umane, Lafarge Moldova, Ina Sandu 
le-a adus la cunoștință studenților că Lafarge Moldova - mem-
bru al grupului LafargeHolcim este cel mai mare producător de 
ciment din țară, care oferă produse de înaltă calitate, tehnologii 
noi și soluții inovative. Potrivit oaspetelui, Lafarge Moldova ofe-

ră angajaților săi o carieră impresionantă și un scop comun: con-
struirea viitorului. La baza organizației stau oamenii și procesele: 
”Oamenii trebuie să fi e inima organizației”, s-a arătat convinsă re-
prezentanta companiei.

În acest sens, Ina Sandu a precizat că, în calitate de lider al in-
dustriei materialelor de construcție, Lafarge Moldova oferă condiții 
excelente de lucru, inclusiv: un mediu de lucru sănătos și sigur; 
atragerea celor mai bune talente; un loc de muncă motivant, gri-
juliu și plăcut; oportunități de creștere până la potențialul maxim; 
recunoașterea contribuțiilor; pachet social și salariu atractiv și 
opțiuni de mobilitate internațională.

Invitata i-a îndemnat pe studenți să îndrăznească și să aplice 
la locurile vacante, care îi reprezintă, pentru a deveni membru fa-
miliei Lafarge Moldova. La ziua de azi, constituie 192 de angajați. 

Prezentă în Moldova din 1999, din momentul achiziționării uzi-
nei de ciment din Rezina. 

Alina CODREANU

MASTERCLASS ÎN ARTA VINULUI 
DE LA UN SOMMELIER FRANCEZ
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TRAINING

ȘCOALA DE IARNĂ JEAN MONNET LA ASEM

Cea de-a doua ediție a Școlii de Iarnă 
Jean Monnet de Studii Europene a mar-
cat începutul acestui an la ASEM, în cadrul 
proiectului Jean Monnet Chair in EU Poli-
cies towards Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship / EU2INNO, coordonat 
de  Rodica CRUDU, dr., conf. univ., profe-
sor Jean Monnet și  co-fi nanțat de Progra-
mul Erasmus+ al Uniunii Europene.  

Instruirea a avut loc în cadrul a două 
module: “Managementul Inovațional al 
UE” (24-26 Ianuarie 2018) și “Inovații, 
Creativitate și Antreprenoriat” (31 Ianu-
arie - 2 Februarie 2018).

În cadrul modulului “Managemen-
tul Inovațional al UE”  (24-26 Ianuarie 
2018), cei 44 de participanți s-au familia-
rizat cu: Strategia de dezvoltare a UE “Eu-
ropa 2020” și rolul inovației în realizarea 
obiectivelor acestei strategii; Guvernanța 
activității de inovare la nivel European; As-
pecte conceptuale și metodice cu privire la 
managementul inovațional și dezvoltarea 
de produse inovaționale integrate; Sur-
se ale inovării; strategii de management 
inovațional. 

De asemenea, au fost discutate dome-
niile de interes actual al politicii în materie 
de inovare a UE (inovații sociale, inovații 
orientate către design, inovații în sectorul 
public, inovații la locul de muncă, politici 
inovaționale orientate către cerere, achiziții 
publice de produse inovaționale). 

Reprezentanții MiLab, UNDP, Moldova 
- Mariana Gurghis și Irina Frunză au vorbit 
despre rolul laboratoarelor în promovarea 
inovațiilor sociale în sectorul public, pu-
nând accent pe acele proiecte pe care Mi-
Lab le-a dezvoltat deja în Moldova și cele 
care urmează a fi  implementate.

Andrei Moisei, speaker invitat de 
la secția instruire a AGEPI, a vorbit 
participanților despre protecția proprietății 
intelectuale în UE și Moldova. La rândul 
lor Lidia VÎRŢAN de la Centrul Proiecte 
Internaţionale și Diana GROZAV, repre-
zentant PNC Orizont 2020 s-au referit la 

analiza instrumentelor, programele suport 
și fi nanțare ale Uniunii Europene pentru 
activitatea de cercetare și inovare, precum 
și oportunităţile de fi nanţare a IMM-urilor 
inovaționale prin Programul Orizont 2020. 

Participanții au mai discutat pe mar-
ginea următoarelor subiecte: Ecosisteme 
start-up și fonduri de risc - căi de pro-
movare a afacerilor inovaționale în UE; 

Performanța inovațională a companiilor 
Europene; Rețele și comunități ale inova-
torilor în UE etc. În context,  Mihaela Radu, 
de la  Dreamups a vorbit despre ecosiste-
mul antreprenorial inovativ în Moldova, iar 
Liudmila STIHI, șef secție ODIMM, a pre-
zentat  programe și proiecte care sprijină 
tinerii antreprenori.

Modulul a mai cuprins un atelier de lucru 
aplicativ, în care participanții au încercat să-
și  materializeze ideile în modele de afaceri 
sociale sustenabile, dar și discuții pe  mar-
ginea performanței inovaționale ale Uniunii 
Europene și sistematizarea lacunelor, dar și 
a direcțiilor prioritare de dezvoltare. 

Modulul II al Școlii de Iarnă Jean Mon-
net, “Inovații, Creativitate și Antrepreno-
riat” a fost organizat în perioada 31 Ianua-
rie – 2 Februarie 2018 în sala 203, blocul 
de studii F al ASEM.

Potrivit  Dnei Rodica Crudu, coordo-
natoare a  Proiect EU2INNO: ”Termenii 
creativitate, inovare și spirit antrepreno-
rial au devenit fraze de captură în seco-
lul XXI. Scopul acestui modul este de a 
examina aceste concepte. Cursul este 
obligatoriu pentru cei interesați de inova-
re, creativitate, piețe noi și antrepreno-
riat. Participanții au fost sensibilizați cu 
privire la valoarea culturii și creativității, 
precum și la elementele economiei crea-
tive,  cum ar fi  antreprenoriatul, toleranța 
la eșec, gândirea creativă, metodele de 

proiectare, curiozitatea, abilitatea de a 
face față incertitudinilor etc.”

În cadrul acestui modul au fost organi-
zate și o serie de ateliere de lucru practice 
și prezentări realizate de reprezentanți ai 
mediului de afaceri:

- “Inovația și creativitatea: resurse vita-
le la etapa de lansare a afacerii”, atelier de 
lucru moderat de către: Tatiana BUCOS, 
Dierctorul Centrului de Marketing, Carieră 
și Parteneriat a ASEM;

- “Competențele  viitorului: noi provo-
cări pentru consolidarea capacităților crea-
tive și a inovației”, atelier de lucru moderat 
de către Dr. Valentina PRIȚCAN, Universi-
tatea de Stat Alecu Russo din Bălți;

- Imagination Gym, atelier organzat și 
moderat de către Prof. Clive HOLTHAM, 
City, London University, UK; 

- Design Thinking/ Gandirea bazată pe 
design, atelier organizat de către coordo-
natorul acestui eveniment în cooperare cu 
Misha Turcanu, fondator Locals.md, Co-fon-
dator și manager de program a Creative Hub 
Cor, Manager Cultural a  @1090.studio;

- “Harnic, Hâtru, Hotărât; câteva 
refl ecții despre creativitate, succes și feri-
cire”, cu Eugen BOICO, fondator și director 
Publicis Moldova;

- „Economiile creative și fi rmele”, cu 
Serge ZĂNOAGĂ,  fondator și director cre-
ativ a Umbrela Studio.

Participarea speakerilor Misha TUR-
CANU, Eugen BOICO și Serge ZĂNOAGĂ 
a fost posibilă datorită suportului oferit de 
către COR – Asociația Companiilor Creati-
ve din Moldova.

Școala de iarnă Jean Monnet 
“Inovații, Creativitate și Antreprenoriat” 
s-a încheiat cu prezentări în domeniului 
antreprenoriatului la nivel European și 
local. Invitata Olga Melniciuc, co-fonda-
tor și membru de onoare a bordului de 
directori a AFAM (Asociația Femeilor de 
Afaceri din Moldova), a vorbit despre fe-
meile în afaceri – ca sursă de creativitate 
și despre importanța mentorului pentru 
femeile antreprenoare.

Un alt invitat al școlii de iarnă, Ion 
LUCA, Carpe Diem Wines, a vorbit des-

pre rolul creativității în 
succesul afacerii sale, 
inspirand participanții 
cu un discurs motiva-
tional de excepție. 

Participanții au 
primit certifi cate de 
participare și au fost 
îndemnați să se impli-
ce cât mai activ  și în 
următoare evenimen-
te organizate în cadrul 
proiectului EU2INNO.

Dosar EU2INNO: 
Școala Jean Monnet de Studii Euro-
pene are două sesiuni pe an (iarna 
și primăvara). Cei interesați sunt 
invitați să urmărească parcursul 
activităților pe pagina web a proiec-
tului: http://ase.md/ro/eu2inno.html 
sau pe pagina Facebook a proiectu-
lui EU2INNO.
De asemenea, puteți contacta co-
ordonatul proiectului Jean Monnet, 
Rodica CRUDU, la una din adrese-
le de e-mail: rodikakrudu@gmail.
com.

OPINII: 
Participanții la școala de iarnă au 

fost îndemnati să scrie, pe pagina 
de Facebook a proietului EU2INNO, 
impresiile lor cu privire la eveniment, 
experiența și cunoștințele obținute. 
Iată câteva dintre comentariile 
participanților:

- “De fi ecare dată primesc o place-
re deosebită la fi ecare Școală pe care 
o organizezi, invitații sunt persoane 
deosebite de la care permanent învăț 
ceva nou! 

Aștept cu nerăbdare alte eveni-
mente! spune Nadejda Gagea, psiho-
log, lector, ULIM.

- „Mulțumesc mult pentru oportuni-
tatea de a afl a ceva nou. INSPIRAȚIE 
și PUTERE de muncă!.” – spune Ali-
ona Pîslaru, studentă la EGD, ASEM.

- “ A fost ceva esențial, diferit și 
important. Ai reusit sa mă uimes-
ti cu simplitate dar și diplomație, știi 
sa alegi grâul din neghină. Acest lu-
cru lipsește chiar și unor specialiști 
de talie înaltă!”, - Viorelia Lungu, 
conferențiar universitar, Universitatea 
din Tiraspol. 

-“ Bravo! Acest eveniment a fost 
deosebit, datorita invitatilor remar-
cabili care au reușit să ne motiveze 
să ne implicam activ pe parcursul 
activităților!” – scrie Larisa Dodu-Gu-
gea, conferențiar universitar, ASEM. 

-“Vă mulțumesc din sufl et, Sti-
mată Doamnă Rodica Crudu pentru 
oportunitățile remarcabile pe care 
ni le oferiți ca să devenim viitori 
specialiști de succes! În cadrul Școlii 
de Iarnă am avut deosebita plăcere 
să particip la diferite workshop-uri, 
să fac cunoștință cu experți din di-
ferite domenii, care și-au împărtășit 
experiențele sale și au contribuit 
esențial la lărgirea orizontului meu 
cognitiv.”, a scris studenta Nicoleta 
TOFAN, ASEM.
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COMUNICARE

Rolul Ministerului Finanţelor 
în administrarea banilor publici şi 
suportul Uniunii Europene (UE) 
pentru reformele politicii fi nanţelor 
publice în Moldova a fost subiec-
tul unei discuţii interactive pur-
tate de studenţii de la Academia 
de Studii Economice cu ministrul 
Finanţelor, Octavian Armaşu şi 
şeful Delegaţiei UE la Chişinău, 
Peter Michalko. Evenimentul a 
reunit şi specialişti din domeniul 
fi nanţelor publice din ţară şi de 
peste hotare.

„Finanţele publice nu este un 
lucru atât de complicat pe cât de 
complex, se acumulează într-un 
mod echitabil şi sunt cheltuite 
efi cient în interesul dumnea-
voastră”, a declarat Octavian 
Armaşu.

Ofi cialul susţine că sporirea 
transparenţei şi a efi cienţei în 
gestionarea fondurilor publice 
este unul dintre obiectivele pri-
oritare în activitatea Ministerului 
Finanţelor.

 „Toate proiectele ce sunt fi -
nanţate din bugetul de stat se 
planifi că din timp începând cu 
formarea cadrului bugetar pe ter-
men mediu şi pas cu pas până se 
ajunge ca acestea să fi e materia-
lizate în bugetul de stat unde sa 
fi e alocate resurse”, a menţionat 
Armaşu.

„Reformele ce le sprijinim 
se fac pentru un viitor mai bun 
al Moldovei, pentru o viaţă mai 
prosperă a cetăţenilor şi acest 
viitor este în primul rând în mâi-
nile tinerilor. Finanțele sunt sân-
gele care alimentează econo-
mia, inima statului. Ar trebui să 
fi ţi informaţi despre cum şi pe ce 
cheltuieşte statul banii publici, 
cum să faceţi ca autorităţile să-
şi asume răspunderea pentru 
utilizarea banilor publici. Pentru 
asta e important să fi ţi o gene-

raţie activă”, a precizat şeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în 
Moldova, Peter Michalko.  

"Republica Moldova a avut şi 
are o faimă foarte bună în ges-
tionarea banilor publici la nivel 
central. Acest sprijin este destul 
de efi cient, el de fapt este oferit 
numai după ce se face evaluarea 
progresului în reformele care sunt 
cerute în comun acord", a afi rmat 
ofi cialul european.

Cei mai activi studenţi au fost 
premiaţi cu mingi de volei perso-
nalizate, cu autografele ministru-
lui fi nanţelor şi ambasadorului UE 
la Chişinău, drept simbol al efor-
turilor comune pentru asigurarea 

managementului efi cient al fi nan-
ţelor publice.

Tinerii au luat în serios pro-
punerea ministrului Armaşu de a 
veni la MinFin după absolvire. 

Or, "Plătim un număr mai mic 
de oameni, dar le dăm nişte sa-
larii mai atractive. Nu îmi e ruşi-
ne să mă uit în ochii oamenilor, 
eu când le dau de lucru şi spun 
hai munciţi, mai veniţi şi  sâm-
băta dacă trebuieşte, dar poate 

mergeţi mai târziu seara acasă, 
cel puţin acum oamenii lucrea-
ză cu mai multă dedicaţie", a 
menționat  ministrul Finanţelor, 
Octavian Armaşu.

Și Veaceslav Untilă, preșe-
dintele Curții de Conturi, prezent la 
întâlnire, a încercat să momească 
studenții ASEM să vină la instituția 
pe care o reprezintă, unde salarii-
le, la fel sunt bune, dar implică și o 
responsabilitate enormă. 

Anul trecut, Moldova a fost in-
clusă, în premieră, în clasamentul 
mondial de transparenţă bugetară. 
Ţării noastre i-au fost acordate 58 
de puncte, cu 16 mai mult decât 
media globală.

Ce este o monedă, care sunt 
elementele de protecție, cum au 
evoluat monedele moldovenești 
și alte informații utile, pe înțelesul 
studenților, de la Corneliu Melnic, 
șef direcție operațiuni cu numerar 
din cadrul BNM.

Responsabilul a susținut o lecție 
publică studenților ASEM, în cadrul 
campaniei de informare cu privire la 
moneda publică.

 Evenimentul a fost organizat de 
facultatea Finanțe în colaborare cu 
Banca Națională a Moldovei.

ISTORIA ȘI PREZENTUL MONEDELOR MOLDOVENEȘTI

LECȚIE CU MINISTRUL:
”FINANȚELE PUBLICE PE ÎNȚELESUL TĂU”

”Am rămas fascinat de 
curiozitatea și entuziasmul 
enorm al tinerilor care-și 
fac studiile la ASEM. Le-am 
vorbit cum este construit 
și cum funcționează meca-
nismul de management al 
banilor publici, iar ei nu au 
întârziat să mă asalteze cu 
întrebări, pe alocuri chiar 
provocatoare, pe acest su-
biect. A fost un eveniment 
extraordinar, cu o puterni-
că încărcătură emoțională! 
Pentru că am văzut în 
fi ința lor o doză mare de 
potențial, în viitor, îmi do-
resc ca unii dintre aceștia 
să facă parte din echipa Mi-
nisterului Finanțelor și să 
aducă aici multă energie și 
abordări noi.

Un mulțumesc deosebit 
exprim șefului Delegației 
UE în RM, Peter Michalko, 
care a participat, de aseme-
nea, la această întâlnire și 
le-a vorbit studenților des-
pre sprijinul și asistența UE 
în desfășurarea reformei 
fi nanțelor publice”, a de-
clarat ministrul Finanțelor pe 
pagina sa de facebook.

OPINII:
„Este o platformă foarte 

interesantă. Am descoperit 
că bugetul nostru este trans-
parent, gestionat efi cient şi 
sperăm că UE ne va ajuta în 
continuare”, a spus Anastasia 
Buga, studentă.  

„Este o problemă că oame-
nii nu sunt informaţi. Am afl at 
despre legăturile Băncii Naţio-
nale a Moldovei cu Ministerul 
Finanţelor, cum cooperează cu 
Curtea de Conturi. Cred că po-
sibil după absolvire să depun 
actele la o instituţie fi nancia-
ră de stat. Aş vrea să rămân 
acasă, poate noi tineretul vom 
putea schimba ceva”, susţine 
Vadim Racu, student.

L. LUPAȘCO 
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PERFORMANŢĂ

Potrivit deciziei Senatului ASEM, vor benefi cia de Bursa “Paul Bran” următorii studenți:
Mihail Bejan, Facultatea „Finanţe”, anul III;
Cornelia Melnic, Facultatea „Economie Generală şi Drept”, anul IV;
Olga Savcenco, Facultatea „Contabilitate”, anul II;
Adrian Tutunaru, Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, anul II;
Tatiana Costin, Facultatea “Business şi Administrarea Afacerilor”, anul II;
Irina Usatîi, Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, anul II;
Ilie Ianachevici, anul I, Masterat;
Cătălina Furmuzachi, anul IV, CNC. 

Studenții de la ASEM au afl at 
care este cheia succesului de 
la Rania Anderson din SUA, ex-
pert în avansarea profesională 
a femeilor, speaker cu renume 
internațional. 

Rania Anderson, autoarea 
cărții ”Neclintite: Cele Șase De-
prinderi de Succes ale Femeilor 
din Economiile Emergente”, a 
venit cu un discurs despre pașii 
ce trebuie urmați pentru a face 
tranziția de la universitate la locul 
de muncă.  Câteva din lecțiile Ra-
niei Anderson sunt: Fă ce-ți place, 
dar fă-o bine, vezi dacă munca ta 

este necesară celorlalți, cre ea-
ză contacte, fă-te vizibil, caută 
mentori și învață de la ei, inspiră 
pe alții, citește mult și joacă-te în 
”trafi c”, toate susținute cu exem-
ple din viață.

Studenții, la rândul lor i-au 
adresat întrebări despre cărțile 
preferate, cel mai greu moment în 
carieră, etc.

Organizatori :  Ambasada 
SUA în parteneriat cu Entitatea 
Națiunilor Unite pentru egalitatea 
de gen și abilitarea femeilor (UN 
Women) și Academia de Studii 
Economice a Moldovei.

Echipa “SMART – Foste-
ring university-enterprise and 
entrepreneurship of students 
via SMART Caffes” și Olesea 
Sîrbu, Prorector pentru Relații 
Internaționale, ASEM, au partici-
pat la lansarea proiectului Eras-
mus+, care a avut loc, în perioada 
12-16 februarie, la Alexander Te-
chnological Educațional Institute 
of Thessaloniki. 

Pe parcursul a două zile, mem-
brii celor 15 instituții partenere ai 
proiectului au discutat  următoarele 
subiecte:

 Implementarea și managemen-
tul proiectului; Diseminarea corectă 
a rezultatelor proiectului;  Aspectele 
fi nanciare; Sarcinile și obligațiile fi e-

cărui partener; Mijloace de comuni-
care între parteneri.

Proiectul Erasmus+ “SMART – 
Fostering university-enterprise and 
entrepreneurship of students via 
SMART Caffes”, este cofi nanțat 
de Comisia Europeana prin Pro-
gramul Erasmus+ KA2 – Capacity 
Building in the Field of Higher Edu-
cation, începând cu 15 octombrie 
2017 pe o perioada de 3 ani.

Obiectivul proiectului SMART 
este de a crește potențialul de an-
gajare a absolvenților și de a spori 
inovativitatea companiilor prin pro-
movarea antreprenoriatului printre 
studenți, crearea start-up-urilor și 
abordare inovativa în colaborarea 
dintre universități și antreprenori.

În perioada 23-24 februa-
rie, membrii echipei de proiect 
Jean Monnet Network ”ENAC-
TED – European Union and its 
neighbourhood. Network for 
enhancing EU’s actorness in the 
eastern borderlands”, Olesea 
Sîrbu, prorector pentru Relații 
Internaționale, ASEM și conf. 

univ. Rodica CRUDU, au par-
ticipat la ședința de lucru a 
proiectului, care a avut loc la 
Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din Iași. În cadrul întâl-
nirilor au participat membrii 
celor 12 instituțiilor partenere 
a proiectului. 

Printre subiectele discu-
tate au fost:  Aspectele fi nan-
ciare; Activități de cercetare 

și predare; Evenimente; Outputs 
și outcomes.

Obiectivul general al proiectu-
lui ENACTED este consolidarea 
și promovarea excelenței în cer-
cetare și predare a studiilor euro-
pene, prin integrarea partenerilor 
rețelei, precum și prin creșterea 
rolului lor în societate.

BENEFICIARII BURSEI SENATULUI 
„PAUL BRAN” 
în anul de studii 2017-2018

REȚETA SUCCESULUI 
DE LA RANIA ANDERSON. 
DRUMUL DE LA UNIVERSITATE 
CĂTRE JOB-UL MULT DORIT

 Lansarea ofi cială a proiectului Erasmus+ SMART

 Întrunire a membrilor ENACTED la Iași
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MEMORIALIS 

Ivan Ilie MOCAN 
ani de la naștere

Dis-de-dimineață, mai mulți dis-
cipoli, colegi, prieteni și descendenți 
a lui Ivan I. Mocan au depus fl ori la 
mormântul profesorului, amplasat la 
cimitirul central din Chișinău. Aici, a 
fost improvizat și un scurt miting de 
comemorare, în cadrul căruia au vorbit 
Oleg Stratulat, Tudor Tuhari, Vladimir 
Voznesenschi și alții. 

Suita de acțiuni a continuat la 
Academia de Studii Economice din 
Moldova. Sala de lectură a Bibliotecii 
ASEM  a găzduit  aproape o sută de 
participanți la eveniment, unde s-au 
desfășurat mai multe acțiuni, moderate 
de către academicianul Grigore Belos-
tecinic, rector al ASEM., 

Manifestarea a început cu Prele-
gerea de Recunoștință „Ivan Mocan 
– destin mirabil”. Într-un mod intere-
sant, ilustrativ și dinamic, o echipă 
formată din foști studenți și ulterior, 
colegi de catedră a celebrului peda-

gog, în persoana prof. univ. dr. hab. 
Cobzari Ludmila, prof. univ. dr. Stra-
tulat Oleg, Grigore Furtună și conf. 
univ. dr. Suhovici Ana, au expus epi-
zoade biografi ce din viața și activita-
tea profesorului universitar, doctoru-
lui habilitat Mocan Ivan, evocând, în 
mod special, personalitatea pedago-
gului și omului de știință. 

A urmat lansarea cărții „Ivan Mo-
can – decanul economiștilor”. Cartea a 
fost prezentată publicului de către prof. 
univ. dr. Oleg Stratulat, coordonator al 
lucrării, care reprezintă o culegere de 
articole, publicate în diferite perioade și 
care îl au ca protagonist pe Ivan Mocan 
în cele mai diverse ipostaze – student, 
militar, luptător al mișcării de rezistență 
antifasciste belgiene, funcționar ban-

100
A trecut un secol de la nașterea ilustrului organizator al 
învățământului economic, cercetător eminent al domeniului mo-
nedei și creditului, persoană remarcabilă a vieții publice, pedagog 
pasionat și educator dedicat prof. univ. dr. hab. Mocan Ivan Ilie. 

În acest context, Facultatea Finanțe, pe 23 februarie, a organizat 
un eveniment cu genericul – MEMORIALIS 100 ani de la nașterea 
lui Ivan Ilie Mocan.

Acesta a inclus o suită de acțiuni speciale.

car, cadru didactic, cercetător științifi c, 
manager în învățământul economic, 
personalitate publică. 

Locul central în lucrare revine po-
vestirii documentare „Decanul legen-
dar”, semnate de prof. univ. dr. Oleg 

Stratulat, fi ind o lucrare inedită, care 
reprezintă și o dezvoltare a genului 
literaturii documentariste. Pe lângă 
reproducțiile multor documente, surse 
ale citatelor și fotografi i, în lucrare sunt 
integrate organic mai multe casete, în 
care autorul conturează evenimentele 
istorice la care a participat și s-a ma-
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MEMORIALIS 

nifestat protagonistul. Cartea cuprinde 
și materiale, apărute în ultimii ani, care 
se înscriu în compartimentul cu generi-
cul In memoriam.

Printre cei prezenți, care au făcut 
cunoștință cu cartea, au fost: prof. 
univ. dr. Caun Victor și conf. univ. 
dr. Dicov Irina, care au muncit, cot 
la cot, cu prof. univ. dr. hab. Mocan 
Ivan, în diferite perioade și în diferite 
ipostaze, au apreciat, la justa valoa-
re, importanța și conținutul lucrării, 
stilul și modul de expunere a mate-
rialului, exactitatea faptelor și docu-
mentarea evenimentelor. Potrivit ora-
torilor, lucrarea este  de o importanță 
instituțională și națională.  

Au  urmat  discursuri ale celor care 
l-au cunoscut pe  prof. univ. dr. hab. 
Mocan I. I., au fost studenți ai reputa-
tului pedagog, au efectuat cercetări îm-

preună cu recunoscutul învățat, au stat 
la conducerea facultății, umăr la umăr, 
cu apreciatul manager. Printre vorbitori 
au fost: ex-primministrul al Republicii 
Moldova Muravschi Valeriu, prof. univ. 
dr. hab. Tudor Tuhari, prim-vice guver-
natorul al Băncii Naționale a Moldovei 
Munteanu Vladimir, președintele băncii 
„Fincombank” S.A. Hvorostovschi Victor, 
colonelul în rezervă Voznesenschi Vla-
dimir, prof. univ. dr. hab. Larisa Bugaian. 

În pledoariile sale, vorbitorii au 
evidențiat personalitatea prof. univ. 
dr. hab. Mocan Ivan, calitățile uma-
ne ale acestuia, atitudinile față de 
oameni și evenimente, dar și utilita-
tea sprijinului pe acest exemplu de 
faptă civică în educarea generațiilor 
noi de studenți. Aparte a fost lansa-
tă ideea, care rezidă din necesitatea 
imortalizării numelui  prof. univ. dr. 

hab. Mocan Ivan în cadrul ASEM și 
nu numai.

Cu vădite emoții a vorbit Igor Mo-
can, conferențiar universitar, doctor în 
științe tehnice, fi ul prof. univ. dr. hab. 
Mocan Ivan. Publicul a recepționat cu 
deosebită căldură mesajul acestuia.

Cu prilejul evenimentului, rectorul 
ASEM, prof. univ. dr. hab., academi-
cian al AȘM Belostecinic Grigore, a 
instituit o mențiune specială –. Pen-
tru promovarea excelenței  profe-

sionale, cultivării valorilor morale, 
dezvoltarea tradițiilor alma mater, 
rectorul ASEM a decernat unui nu-
măr de o sută de persoane - Diplo-
ma jubiliară 100 ani de la nașterea 
lui Ivan Ilie Mocan.  

Programul de comemorare s-a fi na-
lizat cu dialoguri neformale, în cadrul 
cărora, participanții, colegi și prieteni 
și-au amintit de anii de studenție, au 
accentuat rolul pe care la avut prof. 
univ. dr. hab. Mocan Ivan în viața fi e-
căruia. 

Organizatorii au mulțumit tuturor 
pentru participare, implicare și aport 
la desfășurarea manifestării, în speci-
al bibliotecii ASEM, în frunte cu conf. 
univ. dr. Silvia Ghinculov, în buna orga-
nizare și desfășurare a evenimentului, 
inclusiv întocmirea listei publicațiilor 
prof. univ. dr. hab. Mocan Ivan, efec-
tuată de Silvia Hăbășescu și Svetlana 
Studzinschi, expoziția lucrărilor sem-
nate de acesta. 

Ivan Ilie MOCAN 
ani de la naștere100

Manifestația a fost organizată cu 
suportul fi nanciar al „Fincombank” S.A. 
și BC „Moldova-AgroindbanK” S.A.

Atmosfera caldă, atitudinea pri-
etenoasă, bunăvoința nerezervată, 
substanța evenimentului, au creat un 
mediu deosebit și au lăsat o amprentă 
de neuitat al manifestării. 

Ana CÂRLAN,

  conf. univ dr.
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DEZVOLTARE

Pe 15 martie 2018, la  Academia de Studii 
Economice a Moldovei s-a desfășurat Confe-
rința Științifi că Internațională Studențească cu 
genericul ,,Provocările contabilității în viziu-
nea tinerilor cercetători”.

Conferința Șt i inț i f ică Internaț iona-
lă Studențească ,,Provocările contabilității 
în viziunea tinerilor cercetători” a avut drept 
scop atragerea și implicarea  studenților din 
cadrul Academiei de Studii Economice a Mol-
dovei, Universității Ștefan cel Mare din Sucea-
va, România, Universității Naționale de Eco-
nomie din Odessa, Ucraina și Universității de 
Vest din Timișoara, România în vederea dez-
voltării competențelor de cercetare științifică 
în domeniul contabilității, analizei economice 
și auditului.

Evenimentul a fost organizat de către De-
partamentul ,,Contabilitate, audit și analiză 
economică”, Facultatea Contabilitate, ASEM în 
colaborare cu Facultatea „Științe Economice și 
Administrație Publică”, Universitatea Ștefan cel 
Mare din Suceava, România, Facultatea „Conta-
bilitate și Economie”, Universitatea Națională de 
Economie, Odessa, Ucraina, Facultatea „Econo-
mie și Administrarea Afacerilor”, Universitatea de 
Vest din Timișoara, România.

Conferința ș tiințifi că a avut următoarele 
direcții de cercetare:

• Evoluția contabilității în Republica Moldova, 
România și Ucraina din perspectiva armonizării 
cu Directivele UE;

• Dezvoltarea și provocările profesiei conta-
bile în Republica Moldova, România și Ucraina;

• Probleme ale contabilității în condițiile 
corelării legislației autohtone cu practicile 
internaționale;

• Raportarea fi nanciară: perspective și pro-
bleme ale integrării în spațiul european;

• Auditul și Analiza Economică în contextul 
integrării europene: progrese și așteptări.

La conferință au participat Decanul Facultății 
Contabilitate, ASEM, Lilia GRIGOROI, conf. 
univ., dr., Directorul de Departament „Contabili-
tate, Audit și Finanțe” a Universității Stefan cel 

Mare din Suceava, România - Elena HLACIUC, 
prof. univ., dr., Șeful de Departament ,,Contabili-
tate, Audit și Analiză Economică”, ASEM - Lilia-
na LAZARI, conf. univ., dr., Profesorul universitar 
Viorel ȚURCANU, ASEM, Profesorul universitar 
Veronica GROSU, Suceava, România, precum 
și alți profesori și studenți de la instituțiile enu-
merate. 

Ședința a fost deschisă de moderatorul 
Svetlana MIHAILA, conf. univ., dr., ASEM, 
cu o prezentare despre necesitatea implicării 
studenților în dezvoltarea competențelor de cer-
cetare în domeniile contabilității, analizei econo-
mice și auditului. În acest context, s-a accentuat 
faptul privind posibilitatea de a spori potențialul, 
promova una dintre cele mai frumoase profesii 
- profesia contabilă și de a instrui un spirit critic 
creativ și participativ al studenților.

Mesaje de salut au adresat: Decanul 
Facultății Contabilitate, ASEM, Lilia GRIGO-
ROI, conf. univ., dr.; Prorectorul pentru cerce-
tare și parteneriate cu agenții economici,  doc-
tor în economice, conferențiar cercetător al 
ASEM, Corneliu GUȚU; Prorectorul cu baza 
materială şi probleme studenţeşti al Universității 
Stefan cel Mare din Suceava, Gabriela PRE-
LIPCEAN, prof. univ., dr.; Directorul de Depar-
tament „Contabilitate, Audit și Finanțe”, Româ-
nia, Elena HLACIUC, prof. univ., dr., care au 
remarcat relevanța contabilității în desfășurarea 
unei afaceri și rolul consolidării relațiilor dintre 
universitățile participante. Totodată, i-au în-
curajat pe studenți, masteranzi și doctoranzi, 
menționând importanța cercetării și activismului 
studențesc în dezvoltarea economiei naționale. 

Participanții s-au arătat interesați de subiec-
tele puse în discuție, iar dezbaterile, din cadrul 
conferinței, demonstrează multitudinea proble-
melor din domeniile contabilității, analizei econo-
mice și auditului, precum și exigența organizării 
unor astfel de video-conferințe. 

Evenimentul a fost pe potriva așteptărilor, în 
cadrul căruia, obiectivele stabilite s-au realizat cu 
succes  cu succes a obiectivelor stabilite. Pentru 
coordonare efi cientă, s-au adus mulțumiri celor 
implicați în organizarea și desfășurarea lucrărilor 
conferinței. 

Galina BĂDICU

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ STUDENȚEASCĂ

Direcții de îmbunătățire a pro-
cesului de elaborare a tezelor de 
licență și de masterat,  reguli pri-
vind utilizarea metodelor de pre-
zentare corectă a datelor statistice 
și de analiză statistică a seriilor 
cronologice în analizele econo-
mice realizate în cadrul tezelor 
de licență și de masterat și reguli 
pentru prezentarea referinţelor bi-
bliografi ce şi citarea resurselor de 
informare au fost temele dezbătu-
te în cadrul  masei rotunde  „Teza 
de fi nalizare a studiilor: calitate și 
originalitate”.

Evenimentul s-a desfășurat, 
pe 8 februarie, la inițiativa  De-
partamentelor  „Investiții și Acti-
vitate Bancară” și  „Econometrie 
și Statistică Economică”, în cola-
borare cu  Biblioteca Științifi că a 
ASEM. La discuții au fost antrenați 
specialiști din cadrul BȘ, cadre 

didactice, studenți și masteranzi 
ASEM.

Pentru a susține teza de Licență 
sau Masterat, cu brio, studenții 
ASEM au fost inițiați în procesul de 
elaborare, redactare și prezentare 
a rapoartelor, de către: prof.univ., 
dr. Oleg Stratulat, șef al departa-
mentului „Investiții și Activitate Ban-
cară”; prof.univ., dr. Ion Pârțachi,  
șef al departamentului „Econome-

trie și Statistică Economică” și șefa 
secţiei “Asistenţă informaţională”, 
BȘ a ASEM, Silvia Habașescu. 

Scopul evenimentului a fost de 
a spori calitatea tezelor de fi naliza-
re a studiilor de licență și masterat 
în cadrul ASEM.

Evenimentul se înscrie în 
acțiunile de îndeplinire a obiecti-
velor strategice ale ASEM pentru 
anul universitar 2017-2018.

Reprezentanți din mediul finan-
ciar – bancar de la noi și din Ro-
mânia și-au dat întâlnire, pe 13 de-
cembrie, în cadrul mesei rotunde, cu 
genericul  ”Perspectivele sistemului 
financiar în contextul implementării 
Acordului de Asociere între Uniunea 

Europeană și Republica Moldova”. 
Activitatea s-a desfășurat la ASEM 
și a fost organizată de către Centrul 
de Studii Financiare și Monetare în 
colaborare cu Institutul de Cerce-
tări Economice și Studii Europene, 
ASEM. 

La discuții au participat repre-
zentanți ai Comisiei Naționale a Pieței 
Financiare,  de la Banca Națională a 
Moldovei, de la Institutul de Econo-
mie Mondială, Academia Română, 

precum și cadre didactice din dome-
niu de la ASEM.

Printre subiectele discutate au 
fost: Sistemul fi nanciar din Republi-
ca Moldova sub impactul valorilor și 
standardelor comunitare; Acordul de 
Asociere RM – UE pentru piața fi -

nanciară nebancară: realizări și per-
spective; Perspectivele sistemului 
fi nanciar în contextul implementării 
Acordului de Asociere între RM – UE; 
Reforma procesului de supraveghere 
bancară din RM conform noului cadru 
legislativ; Sectorul bancar di Româ-
nia – evoluții recente și perspective și 
Benchmarking – ul sistemelor bancare 
ale țărilor semnatare ale Acordului de 
Asociere cu UE prin prisma rezultate-
lor implementării lor. 

PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI, 
ediția a II-a

MASĂ ROTUNDĂ MASĂ ROTUNDĂ:
TEZA DE FINALIZARE A STUDIILOR: 
CALITATE ȘI ORIGINALITATE

”PERSPECTIVELE SISTEMULUI FINANCIAR 
ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII ACORDULUI 
DE ASOCIERE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ 
ȘI REPUBLICA MOLDOVA”
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Carpe Diem

Concursul “CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI”
Planuri de afaceri ingenioase au prezentat ele-

vii CNC în cadrul concursului «Cel mai bun plan 
de afaceri», desfășurat pe 27 februarie. 

Câștigătorii concursului: 
Locul I au obținut: Anastasia Stratulat, Silvia Gol-

ban și  Constantin Lupușor. Locul II a mers la Valeria 

Calugheri și Livia Mariaș.  Locul III a luat Gheorghe 
Movileanu. Cu mențiuni s-au ales Valeria Prepeliță, 
Adrian Eni, Luminița Sîmboteanu, Valeria Cojocari și 
Mădălina Cigodari. 

Concursul a fost organizat de către: Elena Mo-
vileanu, Marina Iovu-Carauș și Cristina Budurin-
Furculiță. 

Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ în 
colaborare cu Biblioteca Ştiinţifi că a ASEM  au 
organizat în cadrul Zilelor Culturii şi aniversării a 
168 ani de la naşterea marelui poet Mihai Emi-
nescu, un Medalion literar cu genericul „Recitim 
Eminescu”. 

În cadrul evenimentului a fost vernisată 
expoziţia „Când privesc spre Eminescu…” și 
participanții au vizionat un scurt-metraj despre 
locurile de baştină ale poetului şi rolul acestuia 
la dezvoltarea culturii naționale. Manifestarea a 
culminat cu un recital din opera lui Eminescu. 

CONFERINȚĂ

MEDALION LITERAR 

ASPECTE METODOLOGICE 
ÎN FORMAREA ȘI EVALUAREA 
COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE ALE ELEVILOR

Pe 1 martie, în incinta Colegiu-
lui Național de Comerț al ASEM, a 
avut loc Conferința Științifi co - Prac-
tică la nivel republican cu genericul 
"Aspecte metodologice în formarea 
şi evaluarea competențelor profesi-
onale ale elevilor".

În cadrul conferinței, partici-
panții s-au axat  pe schimbul de 
experiență a cadrelor didactice în 
aspect metodic şi didactic. Au fost 
abordate subiecte ce țin de elabo-
rarea curriculei strategico-didactice 
de formare a competențelor pro-
fesionale ale elevilor, metode de 
evaluare, precum: studiul de caz, 
portofoliul şi lu crul individual.

DECADA CATEDREI ,,COMERȚ, MERCEOLOGIE, 
TEHNOLOGIA ALIMENTAȚIEI PUBLICE”

 Tradițional, în perioada fe-
bruarie-martie, la CNC, s-a 
desfășurat  decada catedrei 
,,Comerț, Merceologie, Tehno-
logie”.

Pe parcursul a două luni, ele-
vii anilor III și IV au fost prezentat 
specialitățile Comerț, Merceologie, 
Tehnologia Alimentației Publice, 
prin expunerea unei game largi de 
mărfuri și preparate culinare.

Exponatele elevilor au demon-
strat abilitățile practice acumulate 
pe parcursul anilor de studiu.

La eveniment au fost prezenți 
elevii anilor I, II și III. 

Să susțină participanții au venit 
reprezentanții administrației CNC: 
profesorii Ina Țurcanu, Elena Mo-

vileanu, Natalia Lazarev și profe-
sorii catedrei: Rodica Herghelegiu, 

Violeta Nechiforov, Mariana Bul-
gac, Aliona Spivac și Taisia Druță.

„RECITIM EMINESCU”
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VARIA

FRANCOFONIA ÎN ASEM

  Frumoasa tradiție de a sărbă-
tori Ziua Internațională a Francofo-
niei a fost respectată dintotdeauna 
de către Departamentul „Limbi 
Moderne” din cadrul ASEM. Prin 
Francofonie, Moldova devine mai 
democratică, mai tolerantă, având 
o uşă suplimentară deschisă spre 
Europa, încă o cale pe care poate 
s-o valorifi ce din plin, reafi rmându-
și ataşamentul faţă de valorile la 
care a aderat şi pe care le declară 
de la cele mai înalte tribune. 

Cu ocazia acestui eveniment 
tradițional şi din dorința de a re-
aduce în atenția celor prezenți 
apartenența Moldovei la comuni-
tatea țărilor francofone, secțiunea 
de limbă franceză din cadrul De-
partamentului „Limbi Moderne” a 
organizat, pe 15 martie, concursul 
eseurilor cu genericul ‚,Mon idée 
pour le français’’, iar pe 22 martie - 
manifestarea culturală „Mosaïque 

francophone”. În acest demers, 
profesorii de limba franceză i-au 
încurajat, mobilizat, susținut și mo-
tivat pe cei mai activi, ingenioşi şi 
creativi studenţi francofoni și fran-
cofi li de la ASEM.

 La realizarea acestor activităţi 
au participat studenţi de la facul-
tăţile „Contabilitate”, „Finanţe” şi „ 
Economie Generală şi Drept”, care 
au demonstrat că sunt adevărați 
iubitori de limbă franceză, fapt 
apreciat și de invitaţii la acest eve-
niment.

Pentru început, Djulieta Rusu, 
şef-Departament „Limbi Moderne”, 
a adresat sincere felicitări cu prile-
jul sărbătorii tuturor celor care au 
în comun limba franceză şi valorile 
francofoniei, dorindu-le realizări 
frumoase, noi performanțe, o do-
rinţă cât mai mare pentru cunoaş-
tere, inclusiv a mai multor limbi 
străine, pentru dezvoltare perso-

Lotul Academiei de Studii Economice 
a Moldovei la tenis de masă feminin și 
masculin s-a clasat pe locul III în cadrul 
ediției curente a Campionatului Național 
Universitar. 

Câștigătoarele medaliilor de  bronz a 
echipei ASEM, la tenis de masă feminin, 
sunt:  Radu Mihaela, DV-171;  Troian Ana, 
Con-155; Ceban Alina, Com-171; Garbur 
Mirela, Tur-161. Antrenorul echipei este 

Feraru Valentina, maestru în sport,  lector 
superior. 

În cadrul concursului la tenis de masă 
feminin au concurat 6 echipe de la mai 
multe universități de la noi. Competiția s-a 
desfășurat în perioada 13-14 martie.

Competiția la tenis de masă masculin 
s-a desfășurat în perioada 15-16 martie, 
la care concurat 9 echipe. Echipa Aca-
demiei de Studii Economice din Moldova 

s-a clasat pe locul III. Antrenorul echipei 
masculine este maestru în sport, Gheor-
ghe Litovcenco.

De premiu s-au bucurat ASEM-știi: Par-
fene Marin, DPV-171; Silvestru  Igor,  MM-
172; Ciorap Dan, BA-162.

Campionatul Național Universitar a 
fost reluat după o întrerupere de doi ani. 
Participanții au concurat în cadrul celor 20 
de discipline sportive propuse la campionat.

nală şi profesională.
A urmat prezentarea rezultate-

lor eseurilor, celor 21 studenți din 
grupele FB-171, D-171, D-172, 
EG-171, MRU-171, Con-172, par-
ticipante la concurs. Lucrările au 
fost bine structurate și argumen-

tate, concise, relevante, perso-
nalizate și originale. Studenții au 
elogiat Franța, Francofonia, limbile 
străine, în special, limba franceză 
și importanța studierii acestora. 

Câștigătorilor concursului li 
s-au oferit diplome din partea 
Centrului de Informare a Uniunii 
Europene a BȘ a ASEM, după 
cum urmează: locul I – Andoni Iuli-
ana, FB-171; locul II – Zagorodnîi 
Laurențiu, FB-171; locul III – Tata-
roi Nicolae, FB-171.

Eseul studentei Boldișor 
Constanța din grupa MRU-171 a 
fost considerat drept Cel mai ori-
ginal. 

 În desfăşurarea activității cul-
turale „Mosaïque francophone” 
s-au implicat cu mult entuziasm 
studenții din grupele CON-171 şi 
FB-171, coordonați de profesoara 
Irina Corduneanu, șefa secțiunii 
de limbă franceză. Moderatorii: 

Avram Valeria, Rotaru Dan, Tar-
novschi Mihaela şi Sandu Ana, 
pe parcursul activităţii, au creat o 
atmosferă plăcută. Programul a 
inclus scenete haioase despre via-
ţa studenţească și dragoste; mo-
mente artistice și jocuri distractive 
etc. Prin intermediul posterelor, 
fotografi ilor expuse la eveniment, 
studenții și-au reprezentat viziu-
nea despre francofonie.  

Organizatorii și invitaţii la eve-
niment, au mulțumit participanților 
pentru munca realizată, implicare, 
creativitate, pentru pasiunea faţă 
de limba franceză şi promovarea 
solidarităţii şi cooperării dintre sta-

tele francofone, dar și personalului 
Bibliotecii Ştiinţifi ce a ASEM, pen-
tru sprijin și ambianță prielnică.   

D.RUSU, conf. univ., dr.

I.CORDUNEANU, 

lect. sup univ.

Studenții ASEM 
au dresat roboței!

Tineri de la Business Internațional și Tehnologii 
Informaționale (ASEM) au făcut echipe pentru a încer-
ca să programeze roboței de la calculator. Studenții au 
rămas impresionați de roboței și de felul în care îi poți 
manevra. Deși astfel de lecții, în occident, sunt la or-
dinea zilei, pentru studenții noștri, prezentarea a adus 
informație nouă. 

Studenții au fost ghidați de colegi de-ai lor, care stu-
diază ingineria la Universitatea de Științe Aplicate din 
Danemarca. Marius Tricolici este student în anul IV la 
această universitate și a venit în Moldova pentru a-și ajuta 
colegii să-și aleagă specializarea. ”Încercăm să-i ghidăm 
și să-i îndrumăm într-un domeniu atât de solicitant peste 
hotare, dar atât de  puțin cunoscut la noi.” 

Scopul proiectului este de a susține aplicarea 
cunoștințelor teoretice în practică, a stimula creativita-
tea, inovațiile și folosirea limbajului tehnic.

Evenimentul a fost organizat de ASEM în colabora-
re cu Universitatea de Studii Aplicate din Danemarca.

CAMPIONATUL NAȚIONAL UNIVERSITAR 

TENIS DE MASĂ
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EconomicCurierul

Înscriindu-se în cadrul celebrării 
Zilelor Francofoniei în Republica Mol-
dova, cea de-a XVI-a ediție a Festiva-
lului-concurs al cântecului francofon 
”Chantons amis !” a avut loc la 24 mar-
tie curent în incinta Academiei de Studii 
Economice.

Orchestrat cu pasiune de fonda-
toarea Svetlana MANUIL și Asociația 
Profesorilor de Franceză din Moldova, 
Festivalul a fost susținut de numeroși 
parteneri, precum: Alianța Franceză 
din Moldova și Ambasada Franței în 
Republica Moldova, cât și diferite în-
treprinderi franceze sau francofone 
prezente în țară. Juriul, prezidat de 
compozitorul, Constantin RUSNAC, a 
evaluat prestațiile a circa cincizeci de 
participanți talentați veniți din întreaga 
țară, dar și din Ucraina. 

Astfel, juriul a desemnat:

La categoria ”Copii”, Marele Premiu 
a fost câștigat de Liviu SPATARU origi-
nar din Drochia.

La categoria ”Tineret”, Marele 
Premiu a fost câștigat de Alina SA-
MANATI din Șoldănești. Aceasta a 
primit o călătorie în Franța oferită de 
Alianța Franceză din Moldova și Am-
basada Franței. 

În cele din urmă la categoria ”Pro-
fesori de franceză”, Nadejda GURI-
TENCO din Dubăsari, care a câștigat 
simpatia juriului, va pleca în Franța în 
cadrul unui parteneriat dintre Alianța 
Franceză din Moldova, Ambasada 
Franței și Solidarité Laïque.

Publicul a fost delectat cu piese  din 
repertoriul lui Edith PIAF, Céline DION, 
Lara FABIAN, Dalida, ZAZ, Mireille 
MATHIEU, Marie MYRIAM, Kendji GI-
RAC și Patricia KAAS.

ANUNT

Se declară pierdut carnetul de 
student, eliberat pe numele Gu-
sin Svetlana, studentă în grupa 
BA-163, facultatea BAA.

Se declară pierdut carnetul de 
student, eliberat pe numele Har-
ghel Ion, student în grupa BA-
163, facultatea BAA. 

FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL 
AL CÂNTECULUI FRANCOFON 
”Chantons, amis!” 
la cea de-a XVI-a ediție

Studenții ASEM și-au 
încercat norocul în cadrul 
unui concurs internaţional de 
eseuri pe tema: "Contribu-
ţia mea la realizarea obiec-
tivelor ONU de dezvoltare 
durabilă și sustenabilitate 
până în anul 2030", inițiat de 
Academia Economică ”D. A. 
Tsenov” din or. Svishtov, Bul-
garia.

Eseurile studenților Olga 
Caminschi, Daniel Spinei 
și Ana Hîrbu au fost apre-
ciate și selectate pentru a 
fi  publicate 
într-o culege-
re științifi că 
pe această 
temă.

”Este ono-
rabil faptul că 
studenţii de la 
Academia de 
Studii Econo-
mice din Mol-
dova, alături 
de colegi de 

la 30 de universități din 19 
țări ale lumii au luat parte la 
competiţia internaţională de 
eseuri studenţeşti. Prin astfel 
de manifestări,studenții își 
dezvoltă creativitatea, exer-
sează abilitățile lingvistice, 
pragmatice şi socio-econo-
mice, alăturându-se reţelei 
internaţionale de cercetare 
întru implementarea obiecti-
velor globale de dezvoltare 
durabilă”, a menționat Stela 
Hîrbu, coordonatoare de pro-
iect în cadrul ASEM. 

Studenți ai ASEM 
preocupați de problemele 
sociale globale
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