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Senatul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a oferit titlului 
onorifi c de Doctor Honoris Causa 
rectorului Academiei de Studii Eco-
nomice din Republica Moldova, Gri-
gore Belostecinic. S-a întâmplat pe 
11 mai, în cadrul unei ședințe festive 
a Senatului Universității din Suceava.

Titlul a fost acordat pentru con-
tribuţiile excepţionale aduse în do-
meniul economiei, pentru merite de-
osebite în cercetare şi în activitatea 
didactică şi pentru amplifi carea cola-
borărilor între cele două instituţii.

Potrivit unui comunicat al USV, 
comunitatea academică suceveană 
îşi exprimă bucuria că această hotă-
rîre a Senatului a fost luată în con-
textul aniversării a 100 de ani de la 
Unirea Basarabiei cu România.

”Vă mulţumesc pentru atenţia pe 

care aţi acordat-o modestei mele per-
soane şi amabilitatea deosebită cu 
care am fost primit în Universitatea 
D-stră. Vreau să recunosc, că înal-
tul titlu de Doctor Honoris Causa al 
aceste prestigioase instituţii de învă-
ţământ superior, aşa cum este recu-
noscută a fi  Universitatea ”Ștefan cel 
Mare„ din Suceava, este o recunoaş-
tere şi, în egală măsură, o onoare 
atât pentru mine, cât şi pentru între-
gul colectiv de profesori și studenți ai 
instituției noastre.”- a menționat rec-
torul ASEM, DHC al USV.

Academicianul Grigore Beloste-
cinic s-a referit, în discursul său, la 
câteva considerente mai importante, 
care țin de locul și rolul universităților 
în societatea modernă, domeniu 
care, de rând cu altele, îl preocupă 
tot mai mult pe parcursul ultimilor ani.

Zilele Carierei la ASEM 
Studenții și absolvenții ASEM au avut posibilitatea de 

a interacţiona direct cu recrutorii în cadrul celei de-a III-a 
ediții a Zilelor Carierei, care a avut loc, în perioada 22-24 
mai, la ASEM.

Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Market-
ing, Parteneriate și Carieră al ASEM.

În cadrul Zilelor Carierei, organizatorii au pus la dispoziția 
tinerilor interesați: un târg de job-uri, un concurs în IT, pro-
grame educaționale și de internship, ateliere de lucru și trai-
ning-uri,  axate pe dezvoltarea tinerilor specialiști și  vizite la 
companii, cu scopul de a-i informa pe tineri despre ofertele 
de muncă ale angajatorilor, de a le oferi posibilitatea să-şi 
prezinte CV-urile și  să-și găsească un job, întâlnindu-se di-
rect cu angajatorii. La rândul lor, companiile prezente au avut 
ocazia să găsească un personal tânăr, dinamic și efi cient, 
calități pe care le întrunesc studenții academiei.

30 de companii şi-au prezentat ofertele de muncă cu lux 
de amănunte în cadrul târgului de joburi, iar cei interesați au 
făcut cunoștință cu oportunitățile disponibile de a aplica la un 
job și la diferite programe de internship.

Potrivit organizatorilor, Zilele Carierei la ASEM s-au 
desfășurat pe măsura așteptărilor tuturor participanților.

Detalii în pag. 5

Rectorul ASEM, academinianul 
Grigore Belostecinic – 

Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava

Rectorul ASEM, 
Grigore BELOSTECINIC: 
”Este important ca 
pretendenții la studii să 
facă o alegere corectă. 
ASEM poate fi  cea mai 
bună opțiune! Îi așteptăm 
cu mult drag pe toți cei 
care doresc să obțină 
studii superioare de 
licență (ciclul I) și maste-
rat (ciclul II) în domeniul 
economic, tehnologii 
informaționale, drept, 
servicii, administrație 
publică și nu numai. ”
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ACTUAL

Academicianul Grigore Belos-
tecinic a fost votat unanim de către 
membrii prezenți la ședința Consiliu-
lui, care a avut loc vineri, pe 27 apri-
lie curent.

În cadrul ședinței, academicianul 
Grigore Belostecinic a prezentat ra-
portul de activitate pentru ultimii trei 

ani de exercitare a mandatului de 
președinte al Consiliului.

”În perioada de referință am 
inițiat mai multe dezbateri pe mar-
ginea problemelor și unor situații in-
certe pentru învățământul superior. 
Am invitat ofi ciali de la Ministerul 
Educației și agenții guvernamen-

tale, de la ANACIP, CNAA, AȘM, 
a fost aici și Președintele țării, Igor 
DODON, care a afl at direct care 
este situația învățământului superior 
din RM și a schimbat ulterior retori-
ca mesajelor sale tendențioase în 
privința universităților.

Am intervenit și avizat mai mul-

te Regulamente, cu privire la or-
ganizarea învățământului superior. 
Susținem și participăm la organi-
zarea unor concursuri de burse 
naționale și internaționale pentru 
cei mai buni studenți ai țării, cum 
ar fi  ”Burse de Merit”, ”Burse pen-
tru viitor”, ”Gala studenților originari 

din RM”, competiții sportive interu-
niversitare, etc . Avem o  colaborare 
strânsă cu Consiliul Național al Rec-
torilor din România, inițiind proiecte 
reciproc avantajoase și participând la 
evenimente comune.” – a menționat 
Grigore Belostecinic.

La ședința Consiliului Rectorilor 

din Moldova au participat 18 din cei 
27 de membri. Candidatura recto-
rului ASEM, Grigore Belostecinic, 
a fost propusă pentru încă un man-
dat de majoritatea celor prezenți 
la ședință, (menționând că a fost o 
perioadă activă, cu proiecte bune, 
care merită continuare), iar ulterior a 

Miercuri, pe 25 aprilie, a avut loc ședința 
Senatului ASEM, întrunit într-o componență nouă, 
valabilă pentru durata mandatului actualului rec-
tor, Grigore Belostecinic.

Președintele Comisiei de alegere a Senatului, 
Ghenadie Bejan, a prezentat rezultatele alegerii 
membrilor Senatului: 

”Din totalul de 41 de senatori, 14 (34%) sunt mem-
bri noi. Respectând prevederile Codului Educației, 
24,4% din Senat sunt reprezentanți ai comunității 
studențești.”

Agenda ședinței a inclus prezentări de rapoarte 
și dezbateri la tema: ”Conținutul curriculumului uni-
versitar la specialitatea ”Finanțe” din perspectiva co-
respunderii cerințelor pieței muncii și bunelor practici 

internaționale. Formarea competențelor și abilităților 
fi nanciare ale studenților la toate facultățile ASEM”, 
raportor Ludmila Cobzari, decan Finanțe.

De asemenea, Tatiana Bucos, directorul Cen-
trului de Marketing, Parteneriate și Carieră al 
ASEM a comunicat publicului realizările în vederea 
promovării ofertei ASEM pentru campania de ad-
mitere 2018, în special despre derularea, pentru al 
cincilea an consecutiv, a proiectului ”ASEM vine în 
liceul tău”.

Despre implementarea Proiectului internațional 
ELEVATE, în special posibilitățile de extindere a in-
tegrării ASEM în spațiul european unic al educației și 
cercetării științifi ce a vorbit, publicului,  Olesea Sîrbu, 
prorector pentru relații internaționale și proiecte eu-
ropene.

GRIGORE BELOSTECINIC, UN NOU MANDAT DE PREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI RECTORILOR DIN MOLDOVA
Rectorul Academiei de Studii Economice a fost reales în funcția 
de președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova (CRM).

Noua componență a Senatului ASEM s-a întrunit în prima ședință

fost ales cu vot unanim președinte al 
Consiliului Rectorilor pentru următorii 
trei ani.

La ședință s-a decis, în premieră, 
alegerea unui vicepreședinte al CR, 
care să reprezinte universitățile pri-
vate. Gheorghe Avornic, rectorul US-
PEE (Universitatea de Studii Politice 
și Economice Europene ”Constantin 
Stere”) va fi  porta voce a universităților 
private în cadrul Consiliului.

Rectorii membri ai Consiliului 
au reconfi rmat în funcție membrii 
Comisiei de cenzori ai organizației, 
(președinte Larisa Șavga, rector 
UCCM (Universitatea Cooperatist-
Comercială din RM), dar și membrii 
Biroului permanent.

Președintele CRM a decla-
rat că va promova în continuare 
învățământul de calitate în R. Mol-
dova.

"Ne dorim pași mai siguri în in-
tegrarea universităților noastre în 
spațiul european de învățământ și 
cercetare, dar vom promova insis-
tent opțiunea ”Fii student acasă, în 
RM, pentru că și aici poți benefi cia 
de condiții și calitate!”, a adăugat rec-
torul ASEM, făcând referință la cam-
pania de publicitate inițiată de CRM 
acum un an.

Consiliul Rectorilor s-a mai în-
trunit în cadrul unei ședințe comu-
ne cu participarea reprezentanților 
MinEdu, Nadejda Velișco, șef 
Direcție politici în domeniul 
învățământului superior, pe mar-
ginea Regulamentului de Admi-
tere 2018 – 2019, în special în 
vederea determinării perioadei de 
desfășurare a campaniei. De ase-
menea, CRM își propune să elabo-
reze un portal al organizației. 

RECTORUL ASEM, ACADEMINIANUL GRIGORE BELOSTECINIC – 
DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Senatul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a oferit titlului 
onorifi c de Doctor Honoris Cau-
sa rectorului Academiei de Studii 
Economice din Republica Moldova, 
Grigore Belostecinic. S-a întâmplat 

pe 11 mai, în cadrul unei ședințe 
festive a Senatului Universității din 
Suceava.

Titlul a fost acordat pentru 
contribuţiile excepţionale aduse în 
domeniul economiei, pentru merite 

deosebite în cercetare şi în activi-
tatea didactică şi pentru amplifi ca-
rea colaborărilor între cele două 
instituţii.

Potrivit unui comunicat al USV, 
comunitatea academică suceveană 

îşi exprimă bucuria că această hotă-
rîre a Senatului a fost luată în con-
textul aniversării a 100 de ani de la 
Unirea Basarabiei cu România.

”Vă mulţumesc pentru aten-
ţia pe care aţi acordat-o modes-
tei mele persoane şi amabilitatea 
deosebită cu care am fost primit 
în Universitatea D-stră. Vreau să 
recunosc, că înaltul titlu de Doctor 
Honoris Causa al aceste prestigi-
oase instituţii de învăţământ supe-
rior, aşa cum este recunoscută a 
fi  Universitatea ”Ștefan cel Mare„ 
din Suceava, este o recunoaştere 
şi, în egală măsură, o onoare atât 
pentru mine, cât şi pentru întregul 
colectiv de profesori și studenți ai 
instituției noastre.”- a menționat 
rectorul ASEM.

Academicianul Grigore Beloste-
cinic s-a referit, în discursul său, la 
câteva considerente mai importante, 
care țin de locul și rolul universităților 
în societatea modernă, domeniu 
care, de rând cu altele, il preocupă 

tot mai mult pe parcursul ultimilor ani: 
”Este adevărat şi faptul că universi-
tăţile, cel puţin cele care îşi doresc 
un viitor, se reorientează tot mai mult 
spre o formă organizaţional-structu-
rală și funcțională postmodernistă.

Globalizarea reprezintă, de fapt, 
declinul modelului universitar ger-
man, în baza căruia până de curând 
s-au constituit toate universităţile 
naţionale, model în care universita-
tea era percepută drept protector al 
culturii naţionale și care pretinde la 
crearea unor valori necesare pentru 
integrarea socială a naţiunii ca stat. 
Pentru aceasta, educația se perce-
pe ca un sistem bine structurat, iar 
responsabilii de educație deţin pozi-
ţii bine defi nite şi dreptul de a deci-
de ce şi cum trebuie de învățat. În 
condiţiile globalizării rolul, valoarea 
naţiunii-stat se reduce considerabil, 
iar universitatea încetează a mai fi  
un mijloc al identităţii naţional-cultu-
rale.” – a specifi cat noul Doctor Ho-
noris Causa al USV.
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PARTENERIATE

Lecție cu înalți ofi ciali la ASEM

Ambasadorul Franței în RM în vizită la ASEM

Prezent la eveniment, recto-
rul ASEM, Grigore Belostecinic a 
menționat: ”De obicei întreb studenții, 
ori de câte ori am ocazia, dacă sunt 
pro sau contra integrării europene. 
Majoritatea sunt pro-UE. Ceea ce e 

foarte bine. Este o realitate ce nu face 
parte din scenariu. În atingerea aces-
tui scop, un rol important o au tinerii, 
ei sunt benefi ciarii integrării europe-
ne și Voi sunteți cei care trebuie să 
vă implicați în acest proces. Univer-
sitatea este implicată activ în atinge-
rea acestui obiectiv pentru RM. Noi 
suntem membri ai multor convenții și 
avem încheiate acorduri de colabora-
re cu universități și instituții europene, 
în special cu cele din România.”

Prim-ministrul RM, Pavel Filip a 
îndemnat studenții să revină în Mol-
dova după absolvirea facultăților 
peste hotare. ”Lucrăm la o nouă vi-
ziune în educație pentru că ne dorim 
să facem aici, acasă, studii de cali-
tate. Profi tați de programele de mo-
bilitate academică și schimburile de 
experiență susținute de UE, reveniți 

în țară, pentru a ne ajuta să construim 
un sistem de educație bazat pe valori 
europene, care să răspundă nevoilor 
pieței, să genereze profesioniști și 

personalități", a declarat prim-ministrul 
RM, Pavel Filip.

Totodată, premierul Filip a precizat 
că RM nu are altă opțiune. Modelul pe 
care l-a ales Republica Moldova este 
cel European. ”RM nu a avut un par-
tener mai bun decât Uniunea Euro-
peană. Viitorul RM poate fi  regăsit în 
industrii cu valoare adăugată foarte 

înaltă. La baza acestor industrii stă 
capitalul uman. De aceea, educația 
este o o temă separată și absolut  pri-
oritară.”

Pe 11 mai, în incinta Academiei de Studii 
Economice din Moldova  s-a desfășurat primul 
summit academic în Moldova: World Blockchain 
and Cryptocurency Summit (WBCSummit).  Este 
primul summit academic de acest gen. La sum-
mit au participat formatori publici profesioniști din 
Republica Moldova, Italia, Nigeria, Suedia, Anglia, 
Israel, Țările de Jos, India, Pakistan, Ungaria și 
Rusia, care au împărtășit cunoștințele despre lu-
mea cripto-valutei și a tehnologiei blockchain. 

Evenimentul a  întrunit experți internaționali 
din domeniu, ofi ciali de stat, reprezentanți ai me-
diului de afaceri și academic.  și care a presupus 
prezentări din partea experților, discuții în grup 
și ateliere de lucru pe marginea unor subiecte 
specifi ce. 

Scopul WBCSummit a fost de a modela 

agendele digitale globale și de a face schimbări 
pozitive în sfera Blockchain și criptocurrency, 
în contextul inovării considerabile în serviciile 
fi nanciare și recunoașterii oportunităților, la fel 
de mari, pe care le oferă aceste tehnologii în 
domenii precum energia, transportul, îngrijirea 
sănătății și chiar artele.

La deschidere, în cadrul ședinței plenare, 
mesaj de salut au adresat: Rodica CRUDU, 
PhD., associate professor, Jean Monnet Pro-

fessor, Academy of Economic Studies of Mol-
dova, Director of DTMA; Yuliya KHRENOVA, 
International Decentralized Association of Cryp-
tocurrency and Blockchain; Vitalie TARLEV, 
State Secretary for Information Technology and 
Communications at the Ministry of Economy and 
Infrastructure; Henrik VON SCHEEL, the mas-

termind of the 4th Industrial Revolution și Vadim 
CEBAN, First Deputy Chairman of the Executive 
Committee of Gagauzia. 

Sesiunile din cadrul summit-ului au fost dedi-
cate cadrului de reglementare al cripto-valutei și 
interacțiunii sale cu statul.

Participanții la conferință au discutat des-
pre problemele actuale ale economiei digitale, 
despre impactul monedei crypto, care sunt per-
spectivele și modul în care se utilizează tehno-
logia blockchain, precum și problemele legate 
de introducerea acestor tehnologii în structurile 
de stat. Experții au vorbit și despre  introducerea 
acestui subiect în instituțiile de învățământ, cum 
de investit cu competență, de stocat și de făcut 
schimb de cripto-valute. 

De asemenea, participanții s-au axat și pe 
traducerea rezultatelor cercetării în documente 
de politici care vor stimula dezvoltarea tehnolo-

gilor blockchain, la nivel național, precum și lan-
sarea unor proiecte de produse şi servicii inova-
toare, care pot stimula competitivitatea Republicii 
Moldova la nivel internațional. 

În context,  a fost organizat un seminar 
"Crearea viitorului Moldovei" susţinut de Henrik 
von Scheel, cunoscut pentru participarea sa la 
dezvoltarea strategiei de dezvoltare digitală în 
Germania, cu denumirea Digital Agenda. Princi-
palele teme de discuție ale seminarului au fost: 
revizuirea strategiilor și a competitivității din dife-
rite țări; viitorul producției și creșterii economice 
în Moldova; crearea unei imagini a viitorului ex-
porturilor și comerțului în Moldova.

Potrivit organizatorilor, va fi  creată o platfor-
mă pentru schimbul de cunoștințe, experiență și 
succes în domeniul tehnologiei blockchain. 

Zinaida LUPAȘCU

Prim-ministrul Republicii 
Moldova, Pavel Filip, alături 
de Comisarul European pen-
tru politica regională, Corina 
Crețu, au susținut o lecție pu-
blică pentru studenții Acade-
miei de Studii Economice din 
Moldova.

PRIMUL SUMMIT ACADEMIC ÎN MOLDOVA: 

WORLD BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURENCY SUMMIT (WBCSUMMIT)

Ambasadorul Franței în RM, Pascal 
Le Deunff a efectuat, pe 24 aprilie, o vi-
zită la ASEM - universitate membră a 
Agenției Universitare Francofone.

Excelența Sa a avut o întrevedere cu 
rectorul ASEM, academicianul Grigore Be-
lostecinic, în cadrul căreia părțile au men-

ţionat importanţa dezvoltării şi consolidării 
relaţiilor de colaborare moldo-franceze, în 
deosebi, în domeniul educaţiei şi cercetării.

Rectorul ASEM a menționat că instituția 
pe care o reprezintă este printre primele 
universități din RM care a devenit membră 
a AUF cu cei mai mulți studenți francofoni și 
ASEM are încheiate acorduri de colaborare 
cu multe instituții francofone din  UE. Totoda-
tă, s-a arătat mulțumit de suportul pe care îl 
oferă AUF studenților pentru a cunoaște lim-
ba și cultura franceză. Rectorul și-a expri-
mat deschiderea ASEM pentru bune practici 
și colaborare reciproc avantajoasă.

La rândul său, Excelența Sa, Pascal Le 
Deunff a apreciat bunele relații între ASEM 
și AUF și și-a exprimat convingerea că fran-
cofonia va fi  o șansă în plus pentru studenți.

La întrevedere au mai participat: repre-

zentanta Agenției Universitare Francofone 
pentru Moldova și Ucraina, Roxana Țurcanu-
Tolomey; Larisa Dodu-Gugea, responsabilă 
de Filiera Francofonă, ASEM; Corneliu Guțu, 
prorector pentru cercetare și parteneriate, ș.a.

În fi nal, ambasadorul a efectuat o excur-
sie prin ASEM, vizitând Laboratorul de Teh-

nologii Alimentare, Incubatorul de Afaceri, 
Studioul TV și sala Multimedia, ASEM, după 
care a participat la Conferința „Comunitățile 
de tineri care bulversează antreprenoriatul 
în orașe la nivel național și global”, organi-
zată în cadrul celei de-a II-a ediții a Festiva-
lului Științelor Francofone.

Comisarul European pentru politi-
ca regională, Corina Crețu a sugerat 
că e nevoie să îmbunătățim prezentul, 
dar cel mai bine e să ne gândim la vi-
itorul generațiilor noastre și la viitorul 
țării.

”Fără cei tineri, nu cred că e posi-
bilă o integrare europeană. Voi sunteți 
partea esențială a relațiilor și a Parte-
neriatului Estic. Am avut onoarea să 
semnez pentru aprobarea Acordului 
de Asociere dintre UE și RM. S-au înre-
gistrat rezultate foarte bune de atunci. 
UE este cea mai importantă sursă de 
investiții în RM şi cel mai mare furnizor 
de asistență pentru Moldova. Progra-
mul Erasmus+ e unul din cele mai po-
pulare. Peste 800 de studenți moldo-
veni au benefi ciat de acest program, 
iar 2300 de tineri au făcut parte a pro-
gramului Erasmus + în perioada 2015-
2017. Dragi tineri, vreau să apreciați 
ceea ce aveți, cum ar fi  un regim li-
beralizat de vize! Pe vremea mea era 
foarte greu să călătorești. Înainte de 
1989, era imposibil să treci granița. Vă 
doresc mult succes, sunteți la început, 
nu ratați oportunitățile pe care le aveți! 
Trăim în vremuri în care nu știm ce se 
va întâmpla”, a mai spus înaltul Comi-
sarul European.

La eveniment, au fost prezenți 
studenți și profesori ai ASEM, dar și 
de la alte universități din țară.

Corina MOROZAN

Curierul Economic 3nr. 5-6 (297-298), iunie 2018



INTERVIU  

- Domnule Zgureanu, felicitări 
pentru noua funcţie plină de res-
ponsabilitate, decan la TISE, ce 
vreţi să schimbaţi, în primul rând, 
la această facultate?

- Vă mulțumesc mult și aveți per-
fectă dreptate – este o funcție care 
implică multă responsabilitate, pasiu-
ne, răbdare și sper să le am pe toate 
pentru ca împreună cu colegii de la 
facultate să putem face față provocă-
rilor zilei de azi. Trăim într-o perioadă 
în care potențialii studenți sunt bine 
informați și de cele mai dese ori știu ce 
își doresc când aplică la o universitate, 
iar în acest sens trebuie să oferim studii 
competitive de calitate, care să le per-
mită viitorilor specialiști să se integreze 
cu succes în câmpul muncii. Pentru 
aceasta este necesar să ne adaptăm 
planurile de învățământ la necesitățile 
și cerințele pieței, să conlucrăm armo-
nios cu mediul de afaceri, să utilizăm 
metodologiile și tehnicile moderne de 
predare, să participăm în diverse pro-
iecte didactice, științifi ce, practice și, 
nu în ultimul rând, să tratăm studenții 
noștri ca pe niște benefi ciari ai servici-
ilor oferite de ASEM și de facultate în 
particular. Să nu se înțeleagă aici că 
până a deveni eu decan al facultății 
TISE aceste lucruri nu se realizau – ar 
fi  o afi rmație eronată. Diferența este 
că în ultima perioada cerințele pieței și 
tehnologiile moderne se modifi că într-u 
ritm mult mai rapid și este nevoie de o 
fl exibilitate și adaptabilitate sporită pen-
tru a rămâne o instituție competitivă. 

- Suntem în pragul admiterii, 
i-aţi îndemna pe copii Dvs să ur-
meze una din specialităţile TISE 
anume la ASEM? De ce?

- Am un fi u care activează deja 
în domeniul IT și din acest punct de 
vedere sunt la curent cu multe din re-
alizările, dar și problemele din acest 
domeniu. La momentul în care el a 
decis să-și facă studiile de licență eu 
aveam o impresie, de altfel ca și mulți 
alții cred, că studiile la specialitățile 
din domeniul IT la ASEM nu sunt 
cele mai performante. Astăzi, acti-
vând aici deja de 4 ani și privind din 
interior lucrurile, pot afi rma cu certi-
tudine că dacă aș mai avea un copil 
care să dorească să își facă studiile 
la una din specialitățile pe care le 
oferă facultatea TISE – sfatul meu ar 
fi  să opteze pentru ASEM. În primul 
rând la facultate activează profesori 
cu experiență și renume în diverse 
domenii, care pot oferi studentului tot 
ceea de ce are el nevoie în procesul 
de studii, iar în al doilea rând – doar la 
ASEM sunt îmbinate armonios disci-
plinele de specialitate cu disciplinele 
economice conexe businessului, iar 
acest fapt este un super avantaj în 
obținerea unui job.   

- Ce v-a determinat personal să 
vă îndreptaţi către ştiinţe exacte?

- Acum pot doar să presupun că 
în urmă cu 30 de ani am luat această 
decizie pentru că disciplinele uma-
nistice nu mi-au plăcut prea mult, pe 
când în științelor exacte se conturau 
algoritmii, logica, deducția. Așa că 
am ales acest domeniu involuntar la 
acel moment, ca să constat pe par-
curs că am luat o decizie corectă. Nu 
poţi şti exact ce vrei la 20 de ani! Mai 
ales că, în 1987 când am absolvit 
școala medie nu aveam atâtea surse 
de informare, care să ne vină în aju-
tor la luarea unei decizii în alegerea 
specialității. 

- Cum aţi descrie parcursul 
dvs. profesional?

- Încă din ultimul an de studenție 
am început să activez ca profesor 
de matematică și informatică într-o 
școală medie din Chișinău. Apoi am 
activat la una dintre cele mai mari 
uzine din țară care produce pompe 
– eram responsabil de pregătirea 
cadrelor. Apropo, acolo pentru prima 
dată am colaborat cu profesorii și cu 
studenții de la ASEM. Apoi mi-am 
continuat activitatea în învățământ 
– mai întâi la un colegiu apoi la câ-
teva universități, iar din septembrie 
2014 activez la ASEM în calitate de 
conferențiar universitar. 

„Mediul studențesc 
mă face să mă 
simt util pentru 
generația tânără 
și în același timp 
adesea revin cu 
gândul la anii mei 
de studenție,  ceea 
ce mă face și pe 
mine să mă simt 
mai tânăr.”

- Care este cea mai mare satis-
facţie pe care aţi avut-o în cariera 
dumneavoastră? 

- Probabil a fost susținerea, 
în anul 2011, a tezei de doctor în 
științe fi zico-matematice în care 

am îmbinat metodele matematice 
în soluționarea unor probleme ale 
securității informației. Însă aici trebu-
ie să mai menționez, și vă rog să mă 
credeți, că momente de satisfacție 
sufl etească le am practic în fi ecare 
zi în procesul de lucru cu studenții și 
de aplicare a cunoștințelor acumula-
te. Mediul studențesc mă face să mă 
simt util pentru generația tânără și în 
același timp adesea revin cu gândul 
la anii mei de studenție,  ceea ce mă 
face și pe mine să mă simt mai tânăr.

- E multă matematică la TISE? 
Prin ce consideraţi că se diferen-
ţiază un om al cifrelor de unul al 
literelor? 

- Referitor la întrebarea a doua o 
voi cita pe Sofi a Kovalevskaya (pri-
ma femeie care a obținut doctoratul 
în matematică): “Este imposibil să fi i 
matematician fără a fi  poet, în sufl et”. 
Cât privește prima întrebare – consi-
der că este necesar pentru studenții 
facultății să ştie mai multă matema-

tică, deoarece ea dezvoltă gândirea 
logică și cea creativă, capacitatea 
de analiză și sinteză, ne ghidează 
în căutarea de soluții, etc., iar aces-
te particularități sunt indispensabile 
unui viitor specialist din domeniul TI 
sau al statisticii economice. 

- Cum vedeţi viitorul IT şi cum 
credeţi că ne va infl uenţa vieţile?

- Tehnologiile informaționale 
deja ne-au infl uențat viața și conti-
nuă să o infl uențeze. Tehnologiile 
în general și cele informaționale în 
particular oferă facilități în toate do-
meniile activității umane. Ele sunt 
într-o continuă dezvoltare și acest 
lucru este normal. Imaginați-vă că 
aceste tehnologii au dispărut pentru 
o oră - ar fi  un dezastru. În același 
timp nu ar trebui să depindem în to-
talitate de tehnologii. Trebuie să fi m 
atenți la avantajele și dezavantajele 
utilizării tehnologiilor informaționale, 
astfel încât să nu ne afecteze extrem 
de mult pe viitor pentru că omul tre-
buie să controleze tehnologia și nu 

tehnologia pe om.
- Povestiţi-ne câteva detalii 

despre cel mai interesant proiect 
la care aţi participat în calitate de 
profesor!

- Cel mai interesant din punc-
tul meu de vedere este un proiect 
recent, unul în derulare, în care 
participăm împreună cu alte patru 
universități din Moldova și mai mul-
te universități de peste hotare. Pro-
iectul este fi nanțat și gestionat de 

partenerii din UE și are scopul de 
a ne ajuta să elaborăm și să imple-
mentăm planuri de studii la licență 
și masterat în domeniul securității 
informației. În cadrul acestui proiect 
am făcut cunoștință cu mulți oameni 
interesanți din Europa și Asia, dar și 
cu colegi de la universități din Moldo-
va cu care conlucrăm în cadrul pro-
iectului și împreună putem să reali-
zăm și vom realiza lucruri frumoase.

- Folosiţi metode inedite de 
predare cu ajutorul cărora să in-
teracţionaţi cu studenţii? Ne pu-
teţi da exemple?

- Sigur că în etapa modernă teh-
nologiile au pătruns și în învățământ, 
iar la ASEM folosim pe larg spațiul 
de învățare virtual Moodle. Majori-
tatea profesorilor de la Facultate au 
făcut cursuri de instruire și au obținut 
certifi cate pentru a putea lucra pe 
acest spațiu virtual. Eu la fel mă nu-
măr printre acești profesori și perso-
nal m-am străduit ca fi ecare curs pe 
care îl predau să fi e plasat pe Moodle 
pentru a oferi studenților posibilitatea 
de a avea acces la diverse resurse 
necesare pentru o mai bună însușire 
a cursului respectiv și o interacțiune 
mai simplă la nivelul student-profe-
sor. Până a utiliza această platformă 
am creat cursuri pe Google Drive, 
apoi pe Google Classroom, acestea 
fi ind la fel niște resurse disponibile 
gratuit și ușor de gestionat. Studenții 
apreciază foarte pozitiv plasarea 
cursurilor pe spațiile virtuale, iar eu 
personal consider că utilizarea unui 
spațiu virtual pentru învățare ar trebui 
să fi e obligatoriu pentru fi ecare curs, 
însă concomitent sunt conștient și de 

faptul că aceasta necesită și multă 
muncă și timp din partea profesorilor 
și necesită și o remunerare cores-
punzătoare.

- Care au fost cele mai mari 
provocări, în calitate de decan 
timp de o lună?

- Cea mai mare provocare a fost 
să mă decid să candidez la această 
funcție, iar decizia am luat-o după 
multe ezitări, deoarece este o funcție 
cu foarte multe responsabilități și cri-
ticile nu se vor lăsa așteptate, iar 
benefi ciile țin în special de plăcerea 
sufl etească de a fi  realizat ceva util 
pentru tineri, pentru colegi, pentru 
ASEM, cel puțin așa consideram 
atunci și mai consider încă. Până la 
urmă m-am gândit că cel mai ușor 
este să critici pe cineva că nu face 
un lucru sau altul cum s-ar părea 
că ar trebui făcut, iar tu să stai de-
oparte fără să te implici, și trebuie 
să constat cu regret că asemenea 
persoane sunt sufi ciente în Repu-
blica Moldova. Mult mai difi cil este 
să încerci să faci ceva tu însuți, iar 
această provocare mi-am asumat-o 
conștient și sper să nu dezamăgesc 
nici colegii, nici pe mine personal.

- Ce le recomandaţi studen-
ţilor, care au ales să studieze în 
cadrul acestei Facultăţi?

- În primul rând vreau să vă spun 
că la întrebarea “Dacă ați putea să 
vă întoarceți la momentul când ați 
depus actele pentru admitere la fa-
cultate ați fi  făcut aceeași alegere?”, 
majoritatea absolută a absolvenților 
facultății noastre au răspuns afi rma-
tiv, iar unii ar fi  ales o altă specialita-
te, însă tot în cadrul facultății TISE. 
Așa că studenților, care au ales 
să-și facă studiile la o specialitate 
din cadrul Facultății Tehnologii Infor-
maţionale şi Statistică Economică a 
ASEM, indiferent că e din domeniul 
IT sau al Statisticii economice, le pot 
spune sincer că au făcut o alegere 
corectă și le recomand să urmeze 
sfaturile profesorilor pe parcursul 
studiilor, să dea dovadă de inițiativă, 
să se învețe a lucra independent și 
în echipă, să participe în diverse pro-
iecte, conferințe, olimpiade etc., iar 
succesele nu se vor lăsa așteptate.

- Şi profesorilor?
- Profesorilor, în primul rând, le 

mulțumesc pentru munca lor difi cilă 
și nobilă care, să recunoaștem, nu 
întotdeauna este remunerată sufi ci-
ent. Le doresc în primul rând mul-
tă sănătate, bucurii și răbdare, iar 
studenții lor să aibă succese remar-
cabile, succese care până la urmă 
reprezintă un indice al succesului 
profesorului.

- Vă mulţumesc!

Consemnare: 

Liuba LUPAŞCO 

Aureliu ZGUREANU: „Trebuie să oferim studii de calitate, 
care să le permită viitorilor specialiști să se integreze 
cu succes în câmpul muncii”

Înconjurat zilnic de formule, limbaje de programare, stu-
denţi, mai nou – rapoarte şi o misiune managerială,  noul 
decan al Facultăţii Tehnologii Informaţionale şi Statistică 
Economică (TISE) îi încurajează în permanenţă pe cei care 
pot atinge performanţa în acest domeniu, se implică în diver-
se proiecte, astfel încât colegii să lucreze cu pasiune şi să 
transmită, la rândul lor, cunoştinţe către noile generaţii. Mai 
multe detalii despre universul tehnologiilor informaţionale şi 
al cifrelor contabilizate statistic de Măria sa, Viaţa, afl ăm de 
la Aureliu Zgureanu.
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Zilele Carierei la ASEM la cea de-a III-a ediție
Studenții și absolvenții ASEM au avut posibilitatea de a interacţiona direct cu recrutorii în cadrul celei de-a III-a ediții 
a Zilelor Carierei, desfășurate, în perioada 22-24 mai, la ASEM. 

Evenimentul a fost organi-
zat de către Centrul de Market-
ing, Parteneriate și Carieră al 
ASEM, cu suportul sponsorilor: 
Deloitte Romania, H.Essers, 
Fidesco Moldova, Pedersen & 
Partners Moldova, Microinvest, 
Adm In Moldova, Mobiasban-
că - Groupe Société Généra-
lea și dedicat studenților și 
absolvenților ASEM, cu scopul 
de a facilita comunicarea dintre 
angajatori și tinerii.

În cadrul Zilelor Carierei, 
organizatorii evenimentului 
au pus la dispoziția tinerilor 
interesați: un târg de job-uri, 
un concurs în IT, programe 
educaționale și de internship, 
mai multe ateliere de lucru și 
training-uri axate pe dezvolta-
rea tinerilor specialiști și  vizite 
la companii, cu scopul de a-i 
informa pe tineri despre oferte-
le de muncă ale angajatorilor, 
de a le oferi posibilitatea să-şi 
prezinte CV-urile și  să-și gă-
sească un job, întâlnindu-se 
direct cu angajatorii. La rândul 
lor companiile prezente au avut 

ocazia să găsească un perso-
nal tânăr, dinamic și efi cient, 
calități pe care le întrunesc 
studenții academiei.

În prima zi, pe 22 mai, 30 de 
companii şi-au prezentat ofer-
tele de muncă cu lux de amă-
nunte în cadrul unui târg de 
joburi, iar cei interesați au fă-
cut cunoștință cu oportunitățile 
disponibile de a aplica la un 
job și la diferite programe de 
internship.

Și-au prezentat ofertele 
companiile: Deloitte; H.Essers; 
CIC FIDESCO SRL; ICS Peder-
sen & Partners SRL; StarNet 
Soluţii SRL; Microinvest; Adm 
In Moldova; BC “Mobiasbanca 
– Groupe Société Générale” 
S.A.; Inovita Grup (rabota.md); 
Simpals SRL (proiectul Joblist.
md); Banca Națională a Mol-
dovei; GAUS; Creavita SRL; 
SRL Magenta Consulting; La-
farge SA; International Travel 
Company; Grant Thornton 
SRL; Professional Speaker; 
HR Consulting; Triumf-Unitried 
SRL; SRL "Megatradecom"; 

Linia H2O; Philip Morris Sales 
& Marketing SRL; ICS ORBICO 
MA SRL; IAW; Amber Term; Ban-
ca Națională a Moldovei; Travod; 
BC VICTORIABANK SA; BC 
„Moldindconbank” SA; Fundația 
Youth Development for Innovati-
on și ICS "Coca Cola Imbuteliere 
Chisinau"SRL.   

Aceștia au venit la târg cu 
afi șe, panouri informaționale, 
broșuri și cu oferte tentante, atât 
pentru tinerii cu experienţă, înce-
pători, cât și pentru studenți.

Cunoașterea limbii engleze, 
motivație și dorință de lucru au 
fost printre cerințele de bază ale 
recrutorilor. 

La rândul lor, candidații, 
majoritatea studenți, au luat cu 
asalt potențialii angajatori, fi ind 
interesați de programul de mun-
că, condiții, dar și  salariul oferit 
unui tânăr specialist. Unii din ei, 
tentați de ofertă și siguri în ale-
gere, au aplicat pentru un job.

Zilele Carierei au conti-
nuat cu mai multe workshop-
uri: „Ambițiile profesionale 
ale tinerelor talente versus  
posibilitățile companiilor”, „Pri-
ma experiență de angajare”, 
workshop-ul Deloitte, și „Fre-
elance, antreprenoriat sau sa-
lariu”, în cadrul cărora recru-
torii companiilor au discutat cu 
studenții și absolvenții ASEM 
despre traseul de la student 
la angajator, care este job-ul 
atractiv, care sunt așteptările ti-
nerilor în primele luni de carie-
ră, care sunt responsabilitățile, 
drepturile și obligațiile ale an-
gajatului și angajatorului, care 

ar fi  secretele unei cariere de 
succes, despre antreprenoriat, 
dar și cum să faci carieră în IT.

În cadrul evenimentului, pe 
24 mai, a fost organizat un con-
curs în IT: „Baze de date și ges-
tiunea acestora”, la care au par-

ticipat studenții anului II de la 
specialitățile „Cibernetica si 
Informatică Economică”, „Infor-
matică aplicată” și „Tehnologii 
Informaționale”. 

Scopul concursului a con-
stat în ajustarea programelor 
universitare în domeniul baze-
lor de date la cerințele compa-
niilor IT și în asigurarea unui 
transfer efi cient de cunoștințe 
și experiență de practică.

La concurs studenții au  de-
monstrat abilități de proiecta-
re și creare a bazelor de date 
obținute la cursul teoretic „Pro-
iectarea bazelor de date”. 

Potrivit organizatorilor, 
Zilele Carierei la ASEM 
s-au desfășurat pe măsu-
ra așteptărilor tuturor parti-
cipanților.

Zinaida LUPAȘCU
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SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ LA ASEM

„Uniunea Europeană - progres în diversitate”

Expoziția de postere  și gazete de perete, cu 
tema  “UE face viața mai bună în Moldova”, a fost 
activitatea de debut în cadrul Săptămânii Europe-
ne la ASEM,  organizată pe 7 mai. 

În acest sens, în hall-ul blocului de studii ”B” 
al ASEM au fost expuse peste 20 de postere, ela-
borate  de studenții de la specialitatea Economie 
Mondială și Relații Internaționale, dar și de la Fa-
cultatea EGD. 

Studenții au dat dovadă de creativitate și mă-
iestrie, redând, în postere, importanța și asistența 
UE pentru Republica Moldova.  

La fi nal, participanții au votat pentru cel mai 
creativ și original poster. În urma procesului de 
vot, câștigătorii concursului de postere au fost 
desemnate studentele grupei EMREI-163: Locul 
I - Lidia Cebanu, locul II - Doina Perju și locul III - 
Daniela Cireș, care au fost premiate cu diplome.

Săptămâna Europeană a continuat cu con-
cursul studențesc EuroCafe, în cadrul căruia, 
participanții au fost repartizați în trei echipe: EU 
League, Moldovan Girls si All for One.

Echipele formate din studenți de la EMREI 
și-au demonstrat abilitățile în cadrul mai mul-

tor runde, propuse în concurs. Acestea au fost: 
prezentarea echipelor, proba intelectuală, runda 
surpriză și tema de acasă. Pentru ultima rundă, 
cu genericul: "Să călătorim prin UE", participanții 
au ales să reprezinte câte o țară, membră ale UE, 
pregătind curiozități și delicii culinare, tradiționale 
acestor țări. Toți participanții au dat dovadă de 
pregătire și entuziasm.

La final, echipele au fost premiate după 

cum urmează: Locul I a 
mers la Echipa "All for One". 
Câștigătorii au primit diplome 
și premii oferite de Delegația 
UE în Moldova (power ban-
ks). Locul II  a fost ocupat de 

echipa "EU League". Premiantele locului II au 
primit cate o diplomă de participare cu câte 
un memory stick. Echipa "Moldovan Girls" a 
ocupat locul III, fiind premiate cu diplome de 
participare, căni și agende cu logo UE. De 
asemenea, participanții la concurs au primit 

insigne cu logo-ul Uniunii Europene.
Săptămâna Europeană la ASEM a culminat cu 

ceremonia de decernare a diplomelor pentru con-
cursul de eseuri "Visul meu European" și  cel de 
postere "UE face viața mai bună în Moldova". La 
concursul de eseuri, Daniela Gutu a primit diplomă 
de gradul I și un premiu bănesc, în valoare de 600 
lei. Mihaela Ceban a ocupat locul II și a fost premi-
ată cu diplomă și 400 lei. Diplomă de gradul III și 

cadou o umbrelă a primit Ana-Maria Paladi. Premi-
ile au fost oferite din bugetul EU2INNO.

Săptămâna Europeană la ASEM a fost orga-
nizată în cadrul proiectului Jean Monnet Chair in 
EU Policies towards Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship / EU2INNO, co-fi nanțat de pro-
gramul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

Rodica CRUDU, 
dr., conf. univ., 

coordonator proiect

Marina POPA, lect. univ.

Pe 10 mai 2018, a avut loc o 
masa rotundă cu genericul ,,OUI, a 
l’Europe!”. Evenimentul a fost organi-
zat de către Djulieta Rusu, conf. univ., 
dr., împreună cu studenții anului I din 
grupele D-171, EG-171, MRU-171, 
sub egida Departamentului Limbi Mo-
derne, secțiunea Limba franceză,  în 
colaborare cu Centrul  de Informare a 
Uniunii Europene a Bibliotecii Stiintifi -
ce a ASEM. Activitatea a fost modera-
tă de studentele Nina Bodean (D-171) 
și Maria Roșioru (EG-171). 

În cadrul mesei rotunde au fost 

organizate diverse activități cogni-
tive și cultural-distractive, în limba 
franceză.

Masa rotundă a debutat cu 
informații utile despre imnul, drapelul 
(care a servit, de altfel, drept emble-
mă pentru public),  precum și despre 
UE și Consiliul Europei. Motto-ul Eu-
ropei ,,Uniți în diversitate” a fost folo-
sit prima dată în anul 2000, ceea ce 
demonstrează că europenii s-au unit 
pentru a promova pacea și prosperi-
tatea, democrația și drepturile omu-
lui, fi ind mai deschiși către culturile, 

9 MAI – ZIUA EUROPEI
,,Europa, în dorința ei de unitate se doreşte un loc 
de integrare, favorizând conştientizarea unui destin comun”.     

(Elise Maillard, Ariane Molkhou)

tradițiile și limblie diferite ale bătrânu-
lui continent. 

Activitatea a continuat cu intonarea 
solemnă a imnului Europei. A urmat pre-
zentări în  PowerPoint cu referire la Ziua 
Europei, care au suscitat numeroase 
discuții. Aurica Lazariuc (MRU-171) a 
relatat despre avantajele construcției 
Uniunii Europene, după care Ag-
nia Sengul (MRU-171) a prezentat 
informații exhaustive despre cei 11 fon-
datori ai UE. Despre moneda converti-
bila a UE, si anume euro, a vorbit Eu-
geniu Domnisor (D-171), menționând și 
unele aspecte istorice. De asemenea, 
participanții la eveniment, au afl at in-
formatii utile despre limbile armonioase 
ale Europei (franceza, italiana, româna, 
germana, spaniola etc), de la Corina 
Crigan (EG-171). Personalitățile mar-
cante ale UE, precum Cristiano Ronal-
do, Conor McGregor, Claude Monet 
etc.,  au fost prezentate într-un minunat 
proiect  PowerPoint de către studenții 
grupei D-171, Mihaela Popescu și Vi-
talie Vicol. 

Patrimoniul cultural al Europei 
este foarte bogat și trebiue să fi e pro-
tejat pentru a fi  transmis urmașilor. 
Astfel, publicul a fost invitat să călă-
torească imaginar prin tările Europei. 
Or, lumea este minunată și așteaptă 

să fi e descoperită. Studenta Maria 
Bezede (EG-171) a descris cele mai 
spectaculoase destinații ale Europei, 
după care a urmat proiectul relevant 
,,TOP 5 țări din Europa care merită 
să fi e vizitate”, elaborat de Sergiu 
Cojocari (D-171). Anastasia Blănaru 
(D-171) a prezentat tările europene 
pe care a avut minunata ocazie să 
le viziteze, împărtășind din impresii, 
experiența acumulată și răspunzând 
la întrebările colegilor. Constanța 
Boldișor (MRU-171) a făcut o analiză 
comparativă detaliată despre „Spa-
nia : Până și după aderarea la UE”, iar 
despre minunile vechiului continent au 
povestit cu lux de amănunte Antonela 
Sandu și Andreea Manea (D-171) și 
Agnia Sengul (MRU-171) a prezentat 
întrun mod captivant tradițiile seculare 
ale europenilor. 

Deliciul evenimentului a constituit 
proiectul Mihaelei Bulat (D-171) - bu-
cătăria tradițională a țărilor-membre 
ale UE. Rebusurile originale create 
de Dumitru Galiț (EG-171) - „Desco-
perim EUROPA” și Cristina Florea (D-
171) -„UNITATE”, au fost rezolvate cu 
succes de public. Stundentele Maria 
Roșca și Parascovia Raileanu (MRU-
171), Diana Ceban (EG-171), Daniela 
Popovici (D-171) au prezentat Europa 
în culori sub formă de postere origi-
nale și informative, realizate cu multă 
creativitate și implicare despre  Mol-
dova europeană, 9 mai - ziua păcii și 

ferestra deschisă spre Europa. 
Eventimentul a culminat cu victo-

rina ,,Qui connaît bien l’Europe?”, pre-
gătită de studentul grupei D-171, Ver-
bitchi Daniel, care a trezit spiritul de 
competiție printre studenți. Mai apoi, 
Andreea Manea și Antonela Sandu 
(D-171) au tras concluzii pertinente 
referitoare la subiectele abordate în 
cadrul manifestării, Djulieta Rusu, 
conf. univ., dr., a îndemnat studenții, 
după fi nisarea studiilor, să rămână în 
țară, să făurească Europa la ei aca-
să și a mulțumit tuturor participanților 
la eveniment pentru implicare activă, 
creativitate și idei originale, urându-le 
succes în promovarea vectorului eu-
ropean al RMoldova. 

În cele din urmă, Ludmila Mîn-
drescu, bibliotecara BȘ a ASEM, a 
vorbit publicului despre informațiile 
disponibile pe site-ul de publicații ale 
UE http://bookshop.europa.eu.

Cu certitudine, această manifes-
tare devenită tradițională, organizată 
în sala ,,Paul Bran” – Colecția în limbi 
străine, a avut un impact deosebit 
asupra participanților și invitaților 
(grupa D-172, profesoară de l. france-
ză - I. Corduneanu, l. sup. univ.), con-
tribuind la îmbogățirea cunoștințelor 
și formarea opiniei vizavi de Uniunea 
Europeană și valorilor ei.

D. RUSU, conf. univ., dr.

 N. BODEAN, D-171
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PREMII

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL 
AL TINERILOR CERCETĂTORI, 2018  

Prezent la inaugurare, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belostecinic a salutat 
participanții și a încurajat implicarea acestora, 
menționând importanța cercetării, inovării și 
activismului studențesc în dezvoltarea econo-
mică a țării.  

Comunicările din cadrul ședinței plenare 
au fost: ”Suportul informaţional în mixul de 
marketing educaţional din învăţământul ge-
neral în Republica Moldova”, comunicarea 
Luciei CASAP, drd. în anul IV și ”Analiza 
comparativă a pieţei foodservice din Repu-
blica Moldova şi din alte ţări”, raportor Olga 
TABUNŞCIC, drd. anului III, de la Şcoala 
Docorală ASEM; ”Criminalitatea organizată 
transfrontalieră din Balcani – riscuri şi ame-
ninţări asupra Republicii Moldova”- Gabriela 
BÎTCĂ, drd. în  anul III și  ”Fundamentarea 
ştiinţifi că în procesul de elaborare a normelor 
juridice” prezentată de către Ghenadie VA-
CULOVSCHI, drd. în anul III, de la Şcoala 
Doctorală în Drept, Ştiinţe Politice şi Admi-
nistrative ASEM-USPEE; ”Overall gender 
analysis of public expenditure in the Repu-
blic of Moldova”, comunicarea lui Alexandru 
CERNOMOREŢ și Gabriela MATEI, maste-
ranzi în anul I și ”Arhitectura MVC (Model-
View-Controller), implementare în cadrul 
unităţilor economice”, raportor Andrei SECU, 
student în  anul II, la Şcoala Materală de Ex-
celenţă în Economie şi Business. 

Pe parcursul a două zile, participanții la 
simpozion și-au etalat aptitudinile de cerce-
tare în cadrul secțiunilor tematice, propuse 
tradițional în fi ecare an. 

Pe 26 aprilie, la Palatul Republicii, Centrul de Informații 
Universitare a organizat festivitatea de înmânare a premi-
ilor. 

”Suntem onorați de faptul că ASEM este instituția care 
are cei mai mulți studenți buni. Este o dovadă că inves-
tim permanent în calitate și condiții bune de studii, dar 

și că încurajăm competiția și insistăm asupra valorifi cării 
cunoștințelor” - a declarat rectorul ASEM, Grigore Belos-
tecinic, prezent la festivitate.

Majoritatea câștigătorilor Bursei de Merit au la activ și 
titlul de Cel mai bun student al ASEM, câștigat în urma 
unui concurs anual în baza dosarelor înaintate.

Printre aceștia sunt: Augustin Ignatov, Eugenia Avram, 
Alexandru Brecico, Stanislav Iarovoi, Cornelia Melnic, Sa-
bina Mistrean, Cătălina Platon, Dorina Ghenciu.

De asemenea, au luat Burse de Merit 2017, studenții 
ASEM Ana-Carolina Bărbieru, Daniela Rotaru, Nicoleta 
Tofan și Victoria Ursachi. 

Bursierii de la ASEM sunt: 
Nadejda Caraja 
Elena Vicliuc 
Aurelia Rusu 
Cristian Chiriac 
Anatolia Zabulica
Vlada Platon 
Stanislav Iarovoi
În concursul din acest an, 

au participat 85 de studenţi, 
de la anul I, II şi III de studii, 
secţia zi, de la 12 instituţii de 
învăţământ superior din ţară. 
De la ASEM au fost înaintate 
10 dosare. 

Șapte studenți ai ASEM au luat 
“Burse pentru Viitorul Tău!” 2017-2018

Șapte burse pentru studenții ASEM, din cele 
30, oferite de CIU și BC “Moldova Agroindbank” 
SA vor asigura suport fi nanciar unui acces echi-
tabil la studii universitare, în obținerea unei 
educații de calitate pentru un viitor sigur.

În perioada 27-28 aprilie, în in-
cinta Academiei de Studii Economi-
ce, s-a desfășurat cea de-a XVI - a 
ediție a  Simpozionului Științifi c al 
Tinerilor Cercetători. Conferința 
a întrunit cca 360 de participanți 
din RM și de peste hotare. În ca-
drul simpozionului au fost pre-
zentate comunicările științifi ce ale 
studenților, masteranzilor și docto-
ranzilor pe secțiuni tematice, ofe-
rind participanților posibilitatea de 
a se manifesta pe tărâm științifi c. 

Burse de Merit pentru cei mai buni studenți ai țării
14 studenți de la ASEM sunt printre cei 50 de câștigători ai Bursei de Merit 2017.

Simpozionul științifi c demonstrează an de an 
importanța sa majoră în promovarea cercetărilor 
științifi ce; plusvaloare în susținerea și afi rmarea 
studenților, masteranzilor și doctoranzilor; crea-
rea condiţiilor pentru generarea unui dialog între 
tinerii cercetători; popularizarea ştiinţei în deose-
bi printre generaţia tânără și sensibilizarea opini-
ei comunităţii ştiinţifi ce asupra problemelor ce ţin 
de pregătirea cadrelor ştiinţifi ce.

Deschiderea a avut loc pe 27 aprilie, în 
cadrul căreia au fost prezentate șase comu-
nicări, considerate importante și recoman-
date de către Școlile Doctorale, ASEM și de 
Facultățile ASEM
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DEZVOLTARE

Încă nu au absolvit liceul, dar au planuri mari. Îşi doresc 
să gestioneze companii internaţionale, să fi e oameni de afa-
ceri de succes, savanţi şi start-up-eri de inovații. Este vorba 
despre 24 de elevi din Chișinău, Drochia, Cantemir și Ialoveni 
care au participat în cadrul proiectului ”Student pentru o Zi”, 
ce presupune familiarizarea elevilor cu activitatea ASEM.

PROIECT 

Elevii au reușit să vadă cele 
mai importante locuri din cadrul 
ASEM, acolo unde se învață, se 
muncește, se creează și se iau 
decizii.

Ziua a început cu o scurtă pre-
zentare a instituții de învățământ, 
după care a urmat o vizită la re-

staurantul ASEM (pentru cei care 
doresc să urmeze specialitatea 
de alimentație publică). Au văzut 
sălile cu calculatoare, au asis-
tat la o lecție de fi nanțe publice, 
ținută de Angela Casian, conf. 
univ. dr., director Școala Maste-
rală de Excelență în Economie și 

Economie, au fost 
acordate diplome 
și premii bănești 
pentru 30 de elevi. 
Premianții Olimpia-
dei Republicane la 
Economie sunt din 
raioanele Anenii 
Noi, Drochia, Glo-
deni, Ialoveni, Leo-
va, Ungheni, muni-
cipiul Chișinău.

Evenimentul a 

,,Student 
pentru o zi”   
la ASEM

Business. Excursia a continuat cu 
biblioteca ASEM, modernizată și 
deținătoarea unei arhive impre-
sionante de cărți de specialitate. 
Elevii au avut ocazia să vadă cum 
funcționează un Incubator de Afa-
ceri, cum se pun în aplicare ideile 
de business. Spre fi nal – Sala Se-
natului. Acolo unde se iau decizii, 
se găsesc soluții pentru o mai bună 
desfășurare a orelor și activității di-
dactice, unde se premiază cei mai 
buni studenți și profesori și se vine 
cu idei de evenimente interesante 
pentru familia ASEM.

Le urăm succes la BAC, multă 
voință și îi așteptăm la ASEM!!!

Premiul I la Olimpiada Republicană la Economie 
merge la Ungheni
Cristian Grosu, elev la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri”, din Ungheni, este premiantul Locului I la Olimpiada Repu-
blicană la Economie – 2018, care s-a desfășurat în incinta ASEM, în perioada 18-20 mai. 

fost organizat de către Ministerul 
Educației,  Culturii și Cercetării al 
RM în parteneriat cu Academia de 
Studii Economice a Moldovei și 
Asociația Obșteasca Junior Achie-
vement Moldova.

La deschidere, pe 18 mai, me-
saje de salut au adresat: rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Be-
lostecinic; Anatol Topală,  Directorul 
Agenției Naționale pentru Curricu-
lum și Evaluare din cadrul Minis-
terului Educației, Culturii și Cer-

La olimpiadă au participat 
69 de elevi din clasele X – XII, 
selectați în cadrul etapelor pre-
cedente ale concursului.

În baza deciziei Consi-
liului Olimpic Republican la 

cetării; Aurelia Tomșa, dr., conf. 
univ., ASEM, care au urat succes 
și inspirație participanților și i-a 
îndemnat să valorifi ce material 
cunoștințele acumulate din pasiu-
nea pe care au făcut-o pentru eco-
nomie și să învingă cel mai bun.

Partea artistică, la inaugu-
rare, a fost întreținută de către 
talentele de la Centrul Repu-
blican pentru Copii și Tineret 
ARTICO.

Alina CODREANU
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CONCURS

Azi Studenți, mâine Antreprenori

Competiția din anul acesta a 
fost organizată  în cadrul Forumului 
Internațional "TRIANGLE", iar tema 
ediției jubiliare a fost "Idei de afaceri 
creative și inovative, valorifi când re-
sursele locale”.

Tradițional, echipele au avut la 
dispoziție o oră ca să prezinte o idee 
de afaceri, să schițeze un business-
plan, iar apoi să o ”vândă” juriului, 
adică potențialului fi nanțator.

Respectiv, Locul I a revenit echi-

pei PROACTIVE (Barac Catalina, 
Guzun Marina , Cuciuc Maria , Gon-
ta Cristina, Savcenco Olga), care 
au conturat Planul de afaceri al unui 
Eco-camping ”Cabana în copaci”;

Pe Locul II  s- a clasat ATC – 

Asociatia Tinerilor Contabili: 
Anastasia Morarenco-Cia-
glic, Alina Carabajac,Doinita 
Bujor, Mihaela Gurulea , Vic-
toria Iachimciuc;

Locul III a revenit echipei  

VOODOO: Cristian Chiriac, Cristina 
Serjant, Vera Braniste, Elena Glib, 
Gaidarji Ion;

De premiul special, Simpatia pu-
blicului s-au bucurat studenții echi-
pei OMEGA: Bodnari Ilia, Maximciuc 
Olga, Babara Inna, Macariuc Iulia, 
Bilic Irina.

Membri ai Juriului, cei care au 
apreciat ideile de afaceri au fost: 
Alexandru LUȚCAN (Agenția de 
Stat de protecție a Proprietății In-
telectuale (AGEPI), Serghei POR-
TARESC,( Centrul de Instruire si 
Consultantă în Afaceri (MACIP), 
Daniela DASCALIUC (Organizația 
de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici 
si Mijlocii (ODIMM), Grigore FUR-
TUNA– director PUMBA și Serghei 
SERDUNI – dr. conf. ASEM.

Scopul concursului a constat în ajus-
tarea programelor universitare în dome-
niul bazelor de date la cerințele compa-
niilor IT și în asigurarea unui 
transfer efi cient de cunoștințe 
și experiență de practică. 

În cadrul activității, 25 de 
studenți, repartizați în cinci 
echipe, au demonstrat abilități 
de proiectare și creare a baze-
lor de date obținute la cursul 
teoretic „Proiectarea bazelor 
de date”.

Rezultatele și competen-
țele participanților au fost 
apreciate de către juriul, în 
componența căruia au făcut 
parte reprezentanți de la cinci 
companii IT și anume: Marian 
Cotelea de la Arobs SRL, Dan Gangan 
de la Orange Moldova SA, Serghei Re-
veneala - TRIMARAN SRL, Andrei Cuci-
rianu - EST Computer și Mihai Maimescu 
de la Endava.

La fi nal de concurs, decizia juriului a 
fost: 

Locul I a obținut  echipa formată din 

studenți de la specialitățile Cib161 și 
INFA161.

Locul II a fost atribuit echipei în 
componența căreia au făcut parte 
studenți de la specialitatea Cib 161.

Locul III a mers la echipa formată 
din studenți de la specialitățile TI161 și 
CIB161.

Totodată, în cadrul con-
cursului, juriul a luat în calcul 
și rezultatele individuale ale 
studenților. Juriul a evidențiat 
cei mai activi participanți. 
Aceștia sunt:

Cel mai bun manager de 
proiect a fost considerat  An-
drei Secu de la specialitatea 
INFA161.

Cel mai bun developer 
a fost numit Valeriu Seremet - 
INFA161. 

Cel mai bun proiectant 
BD - Daniela Chistruga de la 
CIB161.  

Cel mai bun proiect front-end de-
veloper a fost numit Vadim Anghel de la 
specialitatea TI161. 

Cel mai bun analitic  - Olga Badarau 
de la - CIB161.

Ediția a 10-a a Concursului ”Azi student, mâine antreprenor”, 
organizat de către Departamentul ”Management”, Facultatea Bu-
siness și Administrarea Afacerilor,  a întrunit anul acesta 19 echi-
pe de la diferite programe de studii ale ASEM: Business și Admi-
nistrare, Achiziții, Drept, Economie mondială și relații economice 
internaționale, Marketing și logistică, dar și două echipe de la Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Studenții anului II de la specialitățile: Cibernetică 
și Informatică Economică, Informatică aplicată și Teh-
nologii Informaționale și-au încercat forțele în cadrul 
unui concurs, cu genericul ” Baze de date și gestiu-
nea acestora”. Activitatea s-a desfășurat, pe 24 mai, în 
cadrul facultății Tehnologii Informaționale și Statistică 
Economică, ASEM.

CONCURS 

BAZE DE DATE ȘI GESTIUNEA ACESTORA
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OASPEŢI

Cu prilejul celei de-a II-a ediții a Festivalului Științelor Francofone, pe 
24 aprilie, la ASEM s-a desfășurat conferința cu genericul: „Comunitățile 
de tineri care bulversează antreprenoriatul în orașe la nivel național și glo-
bal”, la care au participat studenți, profesori ai ASEM și reprezentanți ai 
comunității francofone de la noi și de peste hotare.

Printre invitații de onoare, la 
conferință au fost: Housem E. Tou-
il, laureat al Premiului Nobil pentru 
Pace, Director „Tunisian Start-
ups”, Excelența Sa, ambasadorul 
Franței în RM, Pascal Le Deunff și 
Roxana Turcanu - Tolomey, Direc-
toarea Agenției Universitare Fran-
cofone în RM și Ucraina.

Conferința a fost organizată 
de către Agenția universitară a 
Francofoniei (AUF), în colaborare 
cu Lafarge, Mobiasbanca Groupe 
Société Générale și Filierele fran-
cofone din universitățile membre 
AUF în Republica Moldova. 

Festivalul are drept scop pro-
movarea studiilor în limba fran-
ceză și sensibilizarea publicului 
față de științele predate în limba 
franceză în Republica Moldova.

Conferința „Comunitățile de tineri care bulversează 
antreprenoriatul în orașe la nivel național și global”

Agenţia Universitară a Francofo-
niei este o instituţie multilaterală care 
susţine cooperarea şi solidaritatea în-
tre instituţiile universitare francofone şi 
favorizează dezvoltarea învăţământu-

lui superior şi a cercetării. AUF repre-
zintă o reţea mondială de peste 800 
de instituţii de învăţământ superior şi 
de cercetare, dintre care peste 100 în 
Europa Centrală şi Orientală.

În perioada 26-27 aprilie, în cadrul 
Academiei de Studii Economice a Moldo-
vei  a fost organizat Forumul Internațional 
"Triunghiul Cunoașterii - Triangle 2018, 
cu genericul "Promovarea triunghiu-
lui cunoașterii în Moldova".  Forumul 
Internațional TRIANGLE 2018 este la cea 
de-a 4-a ediție și este organizat grație pro-
iectului European Jean Monnet Centre of 
Excellence in European Integration Stu-
dies/ INTEGRA, coordonator  Olesea SÎR-
BU, prorector pentru  Relații Internaționale 
și Proiecte Europene ASEM. 

Forumul a fost deschis cu o prezenta-
re a legăturii educație, cercetare și inovare 
ale triunghiului cunoașterii la nivel sistemic, 
prin prisma viziunii țării gazdă - Republica 
Moldova, ținând cont, în același timp, de 
punctul de vedere al Comisiei Europene pri-
vind Responsabilitatea în cadrul Cercetării 
și Inovării (RCI) și fi ind informați de către 
academicieni de nivel național și european. 
Fiecare dintre caracteristicile cheie ale tri-
unghiului cunoașterii au fost analizate în 
detaliu.

Pornind de la premisa că Instituţiile de 
Învăţământ Superior joacă un rol vital în atra-
gerea talentelor, educarea forței de muncă 
şi pregătirea următoarelor generații de cer-
cetători, Forumul ,,TRIANGLE-2018” și-a 
propus să sporească vizibilitatea cercetărilor 
efectu ate de universități și să consolideze 
impactul lor asupra dezvoltării politicilor în 
domeniul cercetării și inovării din Republica 
Moldova, la nivel național și internațional. O 
atenție deosebită s-a acordat identifi cării sur-
selor de fi nanțare a activităților de cercetare 
și dezvoltare și de facilitare a accesului la 
resurse fi nanciare pentru realizarea de pro-
iecte inovative pentru IMM-uri în scopul sti-
mulării inițiativelor inovatoare în Moldova și 
internaționalizării acestora.

La ediția din anul curent TRIANGLE a 
reușit să atragă cca 300 de participanți. Me-
saje de salut participanților, la deschidere, au 
adresat:  rectorul ASEM – Grigore Beloste-
cinic, reprezentanta Ministerului Educației 

al RM,  secretar de stat,  Elena Belei, repre-
zentantul Delegatiei UE în Moldova Fabien 
Schaffer și președintele AȘM, Gheorghe 
Duca, directorul ANACEC, Andrei Chiciuc 
ș.a. 

Printre participanții care au dat curs 
invitației de a comunica prin intermediul 
Triangle 2018, în anul acesta se numără 
rectori și prorectori ai universităților din Re-
publica Moldova, dar și de peste hotarele 
țării, oameni de știință, cercetători și experți 
din SUA, Slovenia, Marea Britanie, Olanda, 
Lituania, România, Ucraina, Moldova etc., 
studenți și reprezentanți ai societății civile 
în domenii de interese economico-științifi ce. 

Toate articolele prezentate și discutate 
în cadrul sesiunilor forumului vor fi   publi-
cate în Culegerea de Articole Științifi ce Tri-
angle 2018.

Corina MOROZAN

Forumul Internațional - Triangle 2018, la ASEM
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COMPETENŢE

În perioada 19-20 aprilie 2018, la  ASEM, s-a desfășurat 
Ediția a VII a Conferinței  Științifi ce Internaționale, cu genericul 
„Contabilitatea şi auditul  în condițiile globalizării: realități și 
perspective de dezvoltare”, dedicată celebrării Zilei Profesio-
nale a Contabilului marcată la 4 aprilie. 

Zece studenți din cadrul 
Facultății „Contabilitate” a ASEM 
și de la Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, Suceava (USV) au participat, 
pe 17 mai, la cea de-a IX-a ediţie a 
Concursului Studențesc Internaţio-
nal ”Profesia contabilă - o carieră de 
succes”, etapa fi nală.

Evenimentul a fost deschis de 
Dna Ala COTELNIC , Prorector cu 
activitate didactică al ASEM,  dr. 
hab, prof. univ.; Dl Viorel DAN-
DARA Președinte ACAP, dr.; Dna 
Elena BELEI,  Secretar de stat al 
Ministerului Educației, Culturii şi 
Cercetării, conf., univ., dr.;  Dna 
Mihaela ROBU Manager de dez-
voltare, ACCA Europa de Sud-Est;  
Dl Vitalie CORNICIUC, Senior Ma-
nager, KPMG în Moldova;  Dna Na-
talia TONU, Șef-adjunct al Direcției 
reglementarea contabilității și au-
ditului în sectorul corporativ al Mi-
nisterului Finanțelor Republicii Mol-
dova;  Dl Andrei CRĂCIUN, Șef al 
Serviciului informațional al rapoar-
telor fi nanciare de pe lângă Biroul 
Național de Statistică; Dl Ioan GRI-
GORIU, Vicepreședinte al Consi-
liului Camerei Auditorilor Financiari 

din România (CAFR); Dl Costel 
ISTRATE, Președintele Filialei Iași 
al Corpului Experților Contabili şi 
Contabililor Autorizați din România 
(C.E.C.C.A.R.), conf., univ., dr.; Dl 

Petru ȘTEFEA, Decan Facultății 
de Economie și Administrare Afa-
cerilor, Universitatea  de  Vest din 
Timișoara, dr.,prof., univ.

În prima zi a conferinței s-au 
discutat următoarele  subiecte: 
Educația contabilă universitară; 
Evoluția reglementărilor contabile și 
a cercetărilor contabile din România 
, după 1990; Armonizarea cadrului 
normativ al contabilităţii din Republi-
ca Moldova cu acquis-ul comunitar; 
Provocări recente privind raportarea 
în audit; Proceduri analitice de tes-
tare a utilizării principiului prudenței 
în raportările fi nanciare supuse audi-

tului statutar din România; Testarea 
Registrului Tranzacţiilor şi importan-
ţa acestuia, Tratamentul contabil a 
operațiunilor cu tichete de masă la 
clienți și la comercianți; Provocările 
fi scale şi contabile legate de opera-
ţiunile cu tichete de masa,  Financial 
audit inpublic institutions.

În ziua a doua au continuat 
discuțiile privind: Analiza salariului 
în domeniul bugetar din România 
– principalul factor de motivare a 
forţei de muncă; Recunoașterea 
veniturilor în cadrul campaniilor de 
fi delizare a clienților prin prisma 
IFRS15 “Venituri din contractele cu 

clienții”; Asigurarea calităţii auditului 
prin prisma reformei cadrului nor-
mative; Metoda ABC: studio de caz 
privind rolul costurilor indirecte  în 
cadrul deciziilor 176 manageriale

În cadrul conferinţei, experţii 
din Republica Moldova și România 
s-au referit la cele mai importante 
provocări,  generate de globaliza-
rea afacerilor precum și posibilități 
de soluționarea a acestora, pentru 
a atinge cu succes obiectivele tra-
sate în cadrul entităţilor în care ac-
tivează.

Conferința a fost organizată 
în  scopul promovării  rezultatelor 
cercetării în domeniul contabilității, 
auditului şi analizei economice atât 
pentru mediul academic, cât şi pen-
tru practicieni. 

Evenimentul a fost organizat 
de Asociația Contabililor și Audi-
torilor Profesioniști  din Republica 
Moldova (ACAP RM), Departamen-
tul “Contabilitate, Audit și Analiză 
Economică”  (ASEM), Association 
of Chartered Certifi ed Accountants 
(ACCA) și KPMG în Moldova.

Acap.md

Tema acestei ediții a concursului a fost: 
„Contabilitatea în era provocărilor”.

În cursa pentru premii, de partea ASEM, 
la concurs s-au înscris 18 studenți, cinci din-
tre care s-au califi cat în faza fi nală a compe-
tiţiei.

La deschidere, mesaje de salut au adre-
sat: Lilia Grigoroi, decan al Facultății Con-
tabilitate; Elena Hlaciuc, Directorul Depar-
tamentului Contabilitate, Audit și Finanțe de 
la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 
și Corneliu Guțu, Prorector pentru cerceta-
re și parteneriate, ASEM, le-au urat succes 
participanților, specifi când, astfel, importanța 
unor asemenea competiţii, care facilitează 
conexiunea dintre mediul de afaceri şi cel 
universitar, dintre angajatori şi studenţi, fapt 
ce conduce la îmbunătăţirea inserţiei absol-
venţilor pe piaţa muncii.

Rezultatele și meritele partici-
panților au fost apreciate de către juriul, în 
componența căruia fac parte: Lilia Grigoroi, de-
can al Facultății Contabilitate; Elena Hlaciuc, 

Directorul Departamentului Contabilitate, Au-
dit și Finanțe de la Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, Suceava; Corneliu Guțu, Prorector 
pentru cercetare și parteneriate, ASEM; Ser-
giu Șoimu, Director ”First Audit International”; 

Viorel Dandara, Președintele ACAP; Rodica 
Musteață, Director la Monitorul Fiscal și Djulie-
ta Covaliov-Rusu, drd ASEM.

Astfel, Premiul mare a fost câștigat de 
studenții Alexandru Daniel Constantin, Nicu-
lina Ioana Veronica, din Suceava, iar Premiul 
I - de către studenta ASEM , Elena Bivol. De 
asemenea, au fost acordate doua premii de 
gradul II, trei premii de gradul III și mențiuni.

Premiile au fost acordate cu suportul 
sponsorilor: SA " First Audit International"; 
SA " Efes Votanta Moldova Brewery"; SRL 
"ARI-DAMI"; "Monitorul Fiscal FISC.md"; SRL 
"ANFE PUR" și ACAP. 

Evenimentul a fost organizat de către 
Facultatea „Contabilitate”a ASEM în parte-
neriat cu Facultatea „Științe Economice și 
Administrație Publică”, USV, România.

Zinaida LUPAȘCU

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 
consacrată Zilei Profesionale a Contabilului

”Profesia contabilă - o carieră de succes”, 
la cea de-a IX-a ediţie

CONCURSUL STUDENȚESC INTERNAȚIONAL 
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INFORMARE

LA CURTEA 
CONSTITUȚIONALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul Drept al 
Facultății EGD, la inițiativa Caroli-
nei Ciugureanu-Mihailuță, a orga-
nizat o vizită de studiu instituțională 
la Curtea Constituțională a Repu-
blicii Moldova.

Participanții, studenți ai anului 
I, specialitatea Drept, au benefi ciat 
de această vizită la invitația dom-

nului Veaceslav Zaporojan, Jude-
cător la Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova.

Tinerii au fost salutați cordial 
de către domnul Mihai Poalelungi, 
Președintele Curții Constituționale 
a Republicii Moldova.

Studenții au avut ocazia 
de a se familiariza cu activita-
tea Curții Constituționale, dar și 
de a participa activ în dialog pe 
probleme actuale de control de 
constituționalitate.

LA PARLAMENTUL 
REPUBLICII MOLDOVA

Studenții anului I, specialita-
tea Drept, au efectuat o vizită de 
studiu instituțional la Parlamentul 
Republicii Moldova.

Departamentul Drept al Facul-
tății EGD, organizatorul acestui 
eveniment, insistă activ pe nece-
sitatea diversifi cării formelor de 
instruire a tinerilor juriști.

Departamentul Drept mulțu-

mește pe această cale angajaților 
Secției vizite și relații publice din 
cadrul Direcției generale comuni-
care și relații publice a Parlamen-
tului Republicii Moldova pentru re-
ceptivitate și profesionalism.

DE ZIUA PARLAMENTULUI

Cu prilejul Zilei Parlamentu-
lui Republicii Moldova, marcată 
pentru al doilea an consecutiv la 
data de 23 mai, studenții anului 
II, specialitatea drept, au efectuat 
o vizită de studiu instituțional la 
Parlamentul Republicii Moldova.

Într-o manieră interactivă, 
participanții la eveniment au avut 
ocazia de a se familiariza cu isto-
ria, structura, componența și ac-
tivitatea Parlamentului Republicii 
Moldova.

În mod special, au fost abor-
date evenimentele premergă-
toare instituirii Zilei oficiale a 
Parlamentului Republicii Mol-
dova, ziua de 23 mai având o 
conotație simbolică. La 23 mai 
1991, în conformitate cu Hotă-
rârea Sovietului Suprem al Re-
publicii Sovietice Socialiste Mol-
doveneşti de legislatura a XII-a, 
fosta republică unională, RSSM, 
este redenumită în Republica 
Moldova, iar Sovietul Suprem 
devine primul Parlament al Re-
publicii Moldova.

Evenimentul se înscrie în șirul 
de activități extracurriculare, deru-
late de către Departamentul Drept 
al Facultății EGD, în vederea di-
versifi cării formelor de instruire a 
tinerilor juriști.

Alina CODREANU

Profesia juridică actuală necesită capa-
cităţi sporite de informare şi comunicare, 
utilizând informaţia corespunzătoare, pen-
tru a-şi atinge cât mai efi cient scopurile şi 
obiectivele propuse.

Rolul primordial al judecătorului în in-
stanţa de judecată este de a afl a adevărul 
şi de a veni cu un răspuns la toate cerin-
ţele părţilor participante la proces, conform 
legislaţiei în vigoare. Cea mai complicată 
parte în proces pentru judecător este de a 
afl a adevărul. Or, părţile care sunt în litigiu 
invocă argumente contradictorii şi sarcina 
lui este de a stabili care parte are dreptate, 
iar care parte simulează doar un adevăr. 

Astfel, una dintre cele mai importante 
capacităţi ale unui judecător trebuie să fi e 
abilitatea sa de a comunica. Doar astfel este 
posibil de gestionat fl uxul de informaţii care 
circulă în şedinţa de judecată propriu-zisă şi 
de stabilit care din ea este veridică, în baza 
căreia se va pronunţa o hotărâre sau o în-
cheiere. 

Analizând din perspectiva proxemicii po-
ziţia, locul judecătorilor, observăm că este 
amplasat în sala de judecată mai sus cu o 
treaptă decât toţi ceilalţi participanţi, ceea 

ce semnifi că puterea decizională şi autori-
tatea de care se bucură în raport cu toţi re-
stul. Pe lângă acest fapt, prin lege se regle-
mentează ordinea şi disciplina în şedinţa de 
judecată, în caz contrar, judecătorul aplică 
amenda judiciară. 

Legiuitorul i-a oferit judecătorului mai 
multe oportunităţi de a putea convinge par-
ticipanţii la proces să se conformeze şi să 
ajute la elucidarea adevărului. Însă, acestea 
nu sunt sufi ciente. Judecătorul trebuie să 
dispună atât de cunoştinţe din domeniul său 
profesional, adică juridic, cât şi să posede in-
formaţii cu privire la dexterităţile de comuni-
care umană, comportamentele sale verbale 
şi non-verbale, cu scopul de a observa atunci 
când persoana minte sau spune adevărul, 
este stresată sau este calmă. Aceste cunoş-
tinţe, dar şi măiestria de a fi  un bun psiholog 
îi vor uşura cu mult procesul de identifi care 
a circumstanţelor de fapt, care contribuie la 
stabilirea circumstanţelor de drept, în baza 
cărora va delibera decizia sa în instanţă. 

Participând la Olimpiada Naţională de 
Drept, organizată de IRIM, în perioada 02-
04 mai 2018, am avut sarcina să simulăm 
un proces de judecată, unde eu am avut 

IMPACTUL  ABILITĂȚILOR de  COMUNICARE 
asupra JUDECĂTORULUI în INSTANȚĂ

(Ecoul Olimpiadei Naţionale de Drept)

MOTTO: „Legile comunicării funcţionează peste tot la fel, 
în instanţe ca şi în afara lor, 
peste tot unde vorbim de oameni”. 

(Adrian Toni Neacşu)

rolul judecătorului. Iniţial, credeam că este 
uşor să fi i judecător, deoarece a priori pare 
să fi e simplu, asculţi părţile, conduci şedin-
ţa şi deliberezi decizia. Însă, de facto, totul 
este cu mult mai complicat. Când am intrat 
în şedinţa de judecată, toţi s-au ridicat în pi-
cioare, în acel moment m-am simţit impor-
tantă, dar şi cuprinsă de o responsabilitate 
sporită. 

Altfel spus, podiumul pe care am urcat 
mi-a trezit concomitent două trăiri contradic-
torii: sentimentul de autoritate faţă de cei-
lalţi, dar, în acelaşi timp, şi cel de temere, 
deoarece înţelegeam că aceasta înseamnă 
o responsabilitate foarte mare. Am avut o 
şedinţă cu privire la divorţ. Cel mai difi cil, în 
viziunea mea, a fost să mă detaşez de păre-
rea personală asupra acestui caz, axându-

mă pe probele obiective din punct de vedere 
juridic. 

Un impediment în procesul comunicării 
pe care l-am resimţit a ţinut de adresarea 
întrebărilor, aspect asupra căruia mai trebu-
ie să lucrez. Or, divorţul se baza pe motive 
intime, trebuia să ştiu cum să formulez între-
barea în aşa fel, încât să aibă un aspect for-
mal, iar răspunsul la întrebare să reprezinte 
un aport în judecarea cauzei date. Aceas-
tă experienţă m-a ajutat să conştientizez 
pe viu necesitatea studierii disciplinelor de 
comunicare, precum Retorica judiciară. Am 
realizat indispensabilitatea abilităţilor de co-
municare verbală, paraverbală şi nonverba-
lă pentru a deveni un bun judecător. 

În concluzie, pot să afi rm că profesia de 
judecător este una complexă. Respectiv, 
pentru a avea o comunicare judiciară efi ci-
entă în cadrul şedinţei de judecată, trebuie 
să îmbini nu doar cunoştinţe teoretice din 
domeniul jurisprudenţei, dar şi cele din do-
meniul comunicării, psihologiei şi sociologiei, 
in globo. Or, din perspectiva comunicării, ju-
decătorul este actorul căruia i se pretează cel 
mai bine dictonul latin:  Multum non multa!

Lia CHIRIAC, 

Facultatea EGD, 

specialitatea Drept, 

grupa D-155

Studenții de la EGD în vizită la instituțiile de stat
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OPORTUNITĂŢI

Școala de Primăvară UVT FEAA IHRM
”Fiind studentă, la MRU, anul III, am avut oportunita-

tea de a participa la această Şcoală de Primăvară, fi ind 
cea mai tare experiență a anilor de studenție. Am avut 
parte de cea mai tare experiență, atât la UVT/ FEEA, cât 
şi-n cadrul companiei "LIDEA", combinând utilul cu plăcu-
tul. Am întâlnit oameni frumoşi, oameni deştepți, care cu 
trup şi sufl et sunt pentru ceea ce fac. Oameni care trans-
mit propriile cunoştințe pentru a contribui la dezvoltarea 
profesională a tinerilor absolvenţi. Mi-am făcut foarte mulți 
prieteni, am explorat Timişoara, am avut oportunitatea de 
a vizita Serbia şi am adunat un bagaj frumos de amintiri. 
Mulțumim organizatorilor. Iar pentru ca şi tu, cel/cea care 
citeşti acest comentariu, să ai parte de experiențe asemă-
nătoare, nu ai de cât să-ți manifeşti cunoştinţele şi dorinţa 
de a învăța ceva nou!!!”, a mărturisit Cristina Danila.

”Fiecare oportunitate care ni-o dă viaţa de zi cu zi este 
unică, oportunitatea de a participa la "Şcoala de Primăvară 
din Timişoara 2018", nu doar că a fost unică, dar a fost 
specială. Fiecare moment petrecut alături de cei implicaţi 
în acest proiect a fost ca un vulcan, din fi ecare a izvorât 
ceva inovativ, ceva care nu auzi în toată ziua şi de fi ecare 

dată rămâneam uimită de farmecul unor specialişti talen-
taţi care au parcurs un drum deloc uşor, dar care au reuşit 
pentru că au muncit şi pentru că au ştiut ce îşi doresc. Fie-
care zi petrecută în cadrul acestui proiect a fost consumată 
la maxim, cu maximă productivitate. Deşi seara ajungeam 
epuizată acasă, în dimineaţa următoare mă trezeam cu noi 
puteri, pentru că ştiam că urmează o zi care nu o să treacă 
pur şi simplu, dar va urma o zi care va contribui cu o plus-
valoare la dezvoltarea mea personală. Mă simt norocoasă 
pentru că am fost printre studenţii care au benefi ciat de 
această şansă, şi recunosc că am fost marcată în mod 
deosebit de această experienţă. Mulţumesc ASEM, mul-
ţumesc UVT pentru frumoasa experienţă”, a menționat 
Pociumban Dumitriţa.

”VT FEAA IHRM SPRING SCHOOL, TIMISOARA, a 
reprezentat multe emoții pozitive, mulți oameni ingenioși, 
talentați și curajoși. Școala de primăvară mi-a oferit o 
experiență de neuitat alături de cei mai buni profesori, trai-
neri și studenți. În cadrul acestui proiect mi-am antrenat 
spiritul de echipă, am învățat să mă adaptez rapid la noile 
schimbări și am învățat multe lucruri noi din domeniul Re-
surselor Umane”, a adăugat Alina Reniță.

”Experiența acestei şcoli de primăvară a fost ceva 
în afara unui simplu studiu. A fost o privire în interiorul 
afacerilor la scară largă din perspectiva celora care sunt 
nemijlocit implicați în ele. Noi, ca studenți, preponderent 
doar citim despre aceste lucruri şi ele tind să ne pară doar 
niște poveşti fantastice care n-au nici o treabă cu realitățile 
chişinăuiene. Dar aceasta vizita ne-a oferit un punct de 
referință pentru a înțelege care e direcția de dezvoltare şi 
la ce trebuie să ajungem. Este nespus de plăcut momentul 
să vezi corelarea între ceea ce înveți şi spre ce aspiri cu 
ceea ce este real şi tangibil”, a accentuat Silviu Ceban.

Start Up 4 Diaspora își propune în-
curajarea antreprenoriatului în Româ-
nia, susținând înfi ințarea de noi afaceri 
cu profi l non-agricol în mediul urban de 
către persoane fi zice cu vârsta de peste 
18 ani, care au domiciliul sau reședința 
în străinătate de cel puțin 12 luni. Prin 

intermediul Start Up 4 Diaspora vor fi  
îmbunătățite competențele antrepreno-
riale pentru 250 de persoane care vor 
participa la cursurile online de formare 
antreprenorială. 

În cadrul Start Up 4 Diaspora vor fi  se-
lectate 24 de planuri de afaceri, care vor 
primi o fi nanțare de până la 40.000 euro 
pentru înfi ințarea și dezvoltarea de între-
prinderi competitive și sustenabile. Cele 
24 de  afaceri fi nanțate și mentorate vor 
genera 48 de noi locuri de muncă (câte 2 
pentru fi ecare fi rmă înfi ințată), contribuind 
la scăderea șomajului și sustenabilitate 
economico-socială în regiunile în care vor 
funcționa. 

Detalii suplimentare despre proiectul 
Start Up 4 Diaspora puteți găsi la http://
startup4diaspora.ro/. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, în cola-
borare cu Academia de Studii Economice au organizat un 
seminar de informare despre mobilitatea academică CEE-
PUS III 2018-2019, pentru studenții și profesorii de la ASEM.

Prezentarea a fost ținută de PhD, NCO Moldova, Ludmila 
Oleinic. Programul CEEPUS este un program regional de mo-
bilitate academică, care derulează în Europa Centrală şi de 
Est din anul 1993.

Ţările membre la Program sunt: Austria, Bulgaria, Croaţia, 
Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Repu-
blica Moldova. 

Programul CEEPUS III include urmă toarele activităţi: sta-
gii universitare şi postuniversitare, cursuri intensive, cursuri de 
limbă, excursii studenţeşti, activităţi de predare.

Mobilităţile studenţilor şi profesorilor se realizează în ca-
drul reţelelor create între minimum trei universităţi din cel puţin 
două state participante. Stagii în domeniul 

ingineriei software 
și hardware în Germania
pentru studenții ASEM

O convenție, în acest sens, a fost încheiată între 
Academia de Studii Economice a Moldovei și Aca-
demia Internațională pentru Studii și Formare Conti-
nuă (IAW) din Germania.

Programul oferă posibilitatea desfășurării unui 
stagiu de 12 luni la o fi rmă din Baden Wurttem-
berg, Germania. Mai multe detalii despre IAW: 
www.iaw-germany.de.

În perioada 16 - 23 aprilie 2018, 
un grup de 20 de studenți de la 
specialitățile Managementul Resurse-
lor Umane, Business și Administrare, 
Achiziții, și Marketing și Logistică din 
cadrul ASEM au participat la Școala 
de Primăvară UVT FEAA IHRM, care 
a avut loc la Timișoara, România, cu 
tema: ”Generalizarea capacităților de 
angajare și managementul talentelor 
în Era digitală - cele mai bune prac-
tici”. Organizatori: Facultatea de Eco-
nomie și Administrare a Afacerilor a 
Universității de Vest din Timișoara.

Școala și-a propus să aprofunde-
ze și să consolideze cunoștințele des-
pre managementul resurselor umane 
din perspectiva internațională și cea 
practică.

Programul a cuprins conferințe, 
dezbateri și ateliere de lucru referitoare 
la Managementul Resurselor Umane 

Internațional (IHRM). Studenții au parti-
cipat la sesiuni de formare experimen-
tală și au dezvoltat împreună proiecte 
inovatoare. 

Școala de primăvară UVT FEAA 
IHRM s-a bucurat de prezența acade-
micienilor din SUA, Marea Britanie, Ro-
mânia, experți din companii naționale 
și multinaționale, cum ar fi  Deutsche 
Telekom Services Europe – Romania, 
BOSCH SERVICE SOLUTIONS, BRD-
SG, BCR FM– logistic, GRAFOPRINT, 
LIDEEA Development Actions SRL, 
ROSMAN GROUP și alți profesioniști. 
Vorbitori au contribuit, prin diverse per-
spective și experiențe, la o mai bună 
înțelegere a subiectelor abordate în 
materie de HR și Talent Management, 
încurajând o nouă gândire și inspirând 
dezbateri.

În afară de programul educațional, 
studenții au participat și la o varietate 
de activități sociale.

Mobilitate academică pentru ASEM-iști

Oportunitate de fi nanțare pentru idei de afaceri

Asociația Patronatul Judeţean al Femei-
lor de Afaceri din IMM Suceava în parteneriat 
cu Liga Studenților Români din Străină tate 
și Centrul de Dezvoltare Smart au organizat 
la ASEM, evenimentul de informare cu privi-
re la condițiile de accesare a 40.000 de euro 
nerambursabili în cadrul proiectului Start Up 
4 Diaspora.

OPINII ALE PARTICIPANȚILOR: 
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Explozie de culoare și bun gust 
de la studenții Alimentației Publice

Studenții facultății de Business și 
Administrarea Afacerilor, departamentul 
Comerț, Turism și Alimentație Publică ai 
specialității Tehnologia Alimentației Publi-
ce, grupa TAP 151 au susținut o lecție de 
totalizare la disciplina Tehnologia artico-
lelor de patiserie și cofetărie/Designul şi 
estetica produselor de cofetărie. Studenții 
anului III și-au prezentat produsele în re-
staurantul-laborator al ASEM.  Fiecare au 
pregătit câte un articol din patiserie și unul 
din cofetărie. 

”Scopul lecţiei a fost de a pune stu-
denţii în situaţie de producere, care con-
stă în selectarea unui articol de patiserie 
şi unul de cofetărie, alcătuirea fi şelor teh-
nologice pentru articolele selectate, pre-
gătirea acestora în condiţii de laborator, 
decorarea,  prezentarea, servirea şi de-
terminarea caracteristicilor de calitate. Au 
fost pregătite articole din diverse tipuri de 
aluaturi, ca: dospit, foitaj, fraged, opărit, 
întins, pandişpan, aluat tip bezea , precum 
şi tort Tiramisu, Cheesecake, Moosse. La 

asamblarea articolelor de cofetărie con-
diţia a fost să folosească cel puţin trei 
elemente de decor, ca cremă, glazură, 
mastică, marţipan, praline, elemente din 
fondant, ciocolată, glazură efect oglin-
dă, nuci caramelizate etc,” a spus Ola 
Tabunșcic, lector superior universitar.

La determinarea calităţii au participat: 
decanul facultăţii BAA, Anela Solcan şi 
toţi profesorii departamentului Comerţ, 
Turism şi Alimentaţie Publică.

Corina MOROZAN

Pe 23 aprilie, în cadrul Acade-
miei de Studii Economice a Moldo-
vei, s-a desfăşurat Forul Economic 
Internaţional „Free Market Road-
Show 2018”, eveniment ajuns la 
cea de-a XI-a ediţie, întitulat su-
gestiv ”Let’s talk about European 
values!”, organizat de GEN Mol-
dova - Global Entrepreneurship 
Network Moldova, cu suportul Fun-
daţiei Friedrich Naumann pentru 
Libertate și ASEM.

Primul panel s-a referit la valori. 
Speakeri:  Anders Ydstedt (Advisor 
at Scantech Strategy Advisors and 
Chairman of Svensk Tidskrift), Cris 
Lingle (Visiting Professor of Eco-
nomics at Universidad Francisco 

Marroquín in Guatemala), Federico 
Fernández (President of Funda-
ción Internacional Bases, Argentina 
and Senior Fellow with the Austrian 
Economics Center), Daniel Kaddik 
(Director of the Southeast Europe 
offi ce of Friedrich Naumann Foun-
dation for Freedom)

Panel 2 – Antreprenoriat So-
cial. Speakeri: Rebecca Palmer 
(EntreLaunch founder, Startup Na-
tions Finalist), Andre Abi Awad (En-
treprenergy, Coach), Houssem E. 
Touil (World Bank coach and En-
trepreneur and Technological Ena-
bler), Romina Diaz Machco (Coach 
and Trainer), Silvia Solonari (En-
trepreneur and youth builder).

Free Market Roadshow 
Chișinău 2018

Un grup de studenți de la Texas, 
State University, SUA, în vizită la ASEM
Un grup de studenți de la 

Universitatea de Stat din Te-
xas, SUA, au avut o întâlnire cu 
studenții ASEM, în cadrul căreia 
tinerii au discutat despre sis-
temele educaționale din țările 
noastre, viața studențească și 
posibile relații de prietenie. 

În cadrul discuțiilor, studenții 
ASEM au afl at, din prima sursă, 
despre viața, educația și activitățile 
de zi cu zi ale studenților din SUA.  
Oaspeții au povestit studenților 
noștri despre universitate, studii, 

despre libertatea și fl exibilitatea 
studiilor în paralel cu activita-
tea lor profesională încă de pe 
băncile facultăților dar și despre 
cum își petrece timpul liber un tâ-
năr american. Totodată, aceștia 
au menționat că, profesorii din 
SUA sunt direct implicați în viața 

studenților, oferindu-le sprijin la 
angajare, iar instituțiile universita-
re se axează pe stagii și orienta-
rea în carieră, asigurând maxime 
avantaje angajării tinerilor în câm-
pul muncii. 

Studenții ASEM s-au arătat 
entuziasmați de viața studențească 
din cadrul Texas State University. 
La rândul lor, tinerii noștri au vor-
bit oaspeților despre studiile la 
ASEM, activități  extracurriculare, 
dar și despre alte activități din viața 
studenților moldoveni. 

Texas State University este o 
instituție publică, unde învață pes-
te 40 de mii de studenți, în cadrul 
a nouă facultăți. 

Zinaida LUPAȘCU
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Campionatul Național 
Universitar, 2018

Reprezentativa Academiei de studii Economice a Moldovei a participat la 
mai multe probe în cadrul Campionatului Național Universitar, ediția 2018. 
Festivitatea de inaugurare a avut loc pe 20 februarie curent.  

Campionatul Național Universitar este organizat de către Federația Sportului Universitar 
din Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării. La ediția 
curentă a campionatului, participanții au concurat la 20 de discipline sportive.

În clasamentul competițional, pe podiumul de onoare, ASEM s-a poziționat astfel:

Locul III la baschet feminin  
La campionatul de baschet feminin, studentele de la ASEM s-au clasat pe locul 

III. Competiția a avut loc în perioada 13-15 februarie, la care au concurat patru 
echipe universitare.

Locul II și III la atletism 
 În clasamentul pe echipe, ASEM s-a ales cu locul II la atletism 

feminin și locul III la atletism masculin. Probele s-au desfășurat în pe-
rioada 10-11 mai, la care s-au înscris studenți de la cinci universități.

Locul II la triathlon forță
Echipa de triathlon  forță a ASEM s-a clasat pe locul II în cadrul competiției 

la triatlon forță, care a avut loc pe 25 aprilie. Sportivii Eugen Prodan și Dorin 
Sava de la ASEM au fost desemnați campioni la categoriile de greutate: 60 
kg și respectiv 125 kg. 

Locul II  la înot
Echipa ASEM s-a clasat pe locul II la proba de înot. Competiția s-a desfășurat 

în perioada 16-17 mai, la care au participat studenți de la mai multe instituții de 
învățământ superior din RM. La campionat au concurat sportivi începători și 
maeștri de categoria internațională.  

Locul II la lupte libere
Echipei ASEM i-a revenit locul II la lupte libere. Luptele au avut loc pe 4 apri-

lie, la care au participat studenți de la șapte universități din RM. 
Clasamentul individual al luptătorilor echipei ASEM: 
La categoria 61 kg, Petru Crăciun a luat locul III; locul II i-a revenit lui Den-

is Palancica, la categoria 65 kg și lui Ștefan Tonu, la categoria 70 kg; Maxim 
Fricățel și Dumitru Mînăscurtă s-au ales cu locul III la categoria 74 kg și respec-
tiv 86 kg.    

Locul II la volei
Echipa ASEM a luat locul II la volei feminin. La campionat au concurat zece echipe uni-

versitare.

Locul III la tenis de masă
Lotul ASEM la tenis de masă feminin și masculin s-a clasat pe locul III. Competiția s-a 

desfășurat în perioada 13-16 martie, la care au concurat 6 echipe la tenis de masă feminin 
și 9 echipe la tenis de masă maculin, de la mai multe universități de la noi.

Cor: ”CE”
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Concurenta cu numărul 6, Carolina Țăruș, 
studentă în anul I la Business și Administrare a 
câștigat titlul de Miss ASEM, dar și pe cel de Miss 
Simpatia Publicului.

Etapa fi nală a celei de-a XVI-a ediții a con-
cursului Miss ASEM a avut loc în seara zilei de 4 
aprilie, la teatrul ”Eugene Ionesco” din capitală.

La concurs au participat nouă studente, care 
au concurat în cadrul a 4 probe: Prezentarea prin 
defi lare în ținută business; Prezentarea personală 
într-un mod artistic; Prezentarea sponsorului într-
un mod artistic de către participante; Prezentarea 
prin defi lare în rochii de seară. 

 Prestația tinerelor, în fi nala concursului,  a fost 
jurizată de reprezentanții sponsorilor. 

Scopul concursului este de a promova fru-
mosul în mediul de afaceri și de a susține spiritul 
antreprenorial în rândul studentelor ASEM. 

CAROLINA 
ȚĂRUȘ ESTE

Miss ASEM, 2018

Reportaj foto: Camelia LUPAȘCO
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