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Ziua profesorului la ASEM

Z i u a   A S E M
Cu prilejul celei de-a 
27-a aniversare a ASEM,  
pe 28 septembrie, la 
intrarea în blocurile de 
studii, fi ecare angajat și 
student a primit ”măr-
turii” dulci din partea 
administrației - o ciocola-
tă cu mesaj. 

Tradițional, de Ziua Aca-
demiei, oaspeții împreu-
nă cu conducerea ASEM 
au depus fl ori la baso-
relieful primului rector al 
ASEM, Paul Bran. 

A urmat conferirea 
titlului onorifi c de Doctor 
Honoris Causa rectorului 
ASE București, Nicolae 
Istudor, în cadrul ședinței 
festive a Senatului 
ASEM.

Conferința Științifică 
internațională ” COM-
PETITIVITATEA ŞI 
INOVAREA ÎN ECONO-
MIA CUNOAŞTERII” 
a fost manifestarea 
solemnă, dedicată Zilei 
ASEM și Zilei Econo-
mistului în RM.

Detalii în pag. 4-5 

Diplome, bani şi fl ori în semn de re-
cunoştinţă  au primit cei mai buni pro-
fesori de la ASEM și CNC, de ziua lor 
profesională.

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

Pentru activitate rodnică în dome-
niul educațional și cu prilejul Zilei pro-
fesionale a lucrătorilor din învățământ 
au fost premiați profesorii: Ala Mămăli-
gă; Angela Belobrov; Olga Tabunșcic; 
Angela Boguș; Rodica Cușmăunsă; 
Ion Pârțache și Stanislav Munteanu 
de la CNC.

Detalii în pag. 3 

Burse onorifi ce 
pentru cei mai buni 

studenți ASEM
Cristina Ta-

buică, studentă 
în anul III la Fa-
cultatea Finanțe 
și Tatiana Costin, 
anul III, Faculta-
tea Business și 
Administrarea Afacerilor au obținut „Bursa 
Guvernului”; Dumitrița Șuletea, studentă în 
anul III la Contabilitate este deținătoarea 
”Bursei Președintelui”; Ecaterina Popșoi, 
anul IV, Facultatea EGD a obținut o bursă în 
cadrul concursului „Bursa Republicii” și Irina 
Bacal, anul IV, specialitatea Turism și Livia 
Mariaș, anul IV, specialitatea Contabilitate de 
la Colegiul Național de Comerț al ASEM  au 
câștigat „Bursa Gaudeamus”, pentru  anul de 
studii 2018-2019. 

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

Detalii în pag. 7

LA MULŢI ANI, 
ASEM!



COLABORARE

Consilierul Ambasadei Japoniei în 
RM, Kazutoshi Hayashi a efectuat, pe 3 
octombrie , o vizită la ASEM. 

Obiectivul esențial al vizitei a fost stabi-
lirea unor relații de cooperare între ASEM și 
Ambasada Japoniei în RM.  

Diplomatul nipon a avut o întreve-
dere cu rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic, manifestând inte-
res față de parteneriatele și bunele prac-
tici ale ASEM, univeritate deschisă față 
de proiectele academice de importanță 
internațională. 

Totodată, ofi cialul a propus participarea 
unui student, sau masterand de la ASEM să 

aplice la o bursă oferită de Guvernul Japonie, 
în cadrul programului MIRAI. Este vorba de o  
vizită de studiu în Japonia, care va avea loc 
în perioada 5-14 decembrie 2018, în acest 
an, cu tema ”Economie și Business”.

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic 
a mulțumit înaltului oaspete pentru vizită 
și și-a exprimat deschiderea ASEM pentru 
bune practici și colaborare.  

Astfel, în cadrul întrevederii, părțile și-au 
arătat intenția semnării unui acord de cola-
borare între ASEM și Ambasada Japoniei în 
RM, ce ar consolida bune relații în educație 
cu universități din Japonia, cu schimb de 
studenți și profesori, seminare, lecții publi-
ce, mobilitate academică, etc.

Consilierul Ambasadei Japoniei 
în RM în vizită la ASEM

Lecție publică cu Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei

Guvernatorul Băncii Națio-
nale a Moldovei, Sergiu Cio-
clea a ținut o lecție publică 
studenților ASEM. Întâlnirea a avut 
loc pe 27 septembrie, în cadrul eve-
nimentelor dedicate Zilei ASEM.

La eveniment au participat rec-
torul Academiei de Studii Economi-
ce, Grigore Belostecinic, decani de 
facultate și profesorii ASEM.

Guvernatorul BNM, Sergiu Cio-
clea, absolvent al ASEM, le-a vor-
bit studenților despre anii săi de 
studenție, reformele din sistemul 
bancar din RM, dar și care sunt cri-
teriile net superioare de care trebuie 
să țină cont un tânăr specialist la an-
gajare, inclusiv la Banca Națională.

Totodată, Guvernatorul le-a 
recomandat studenților să inves-
tească în cunoștințe și să fi e mereu 
deschiși de a explora și alte dome-
nii, altele decât cele studiate la fa-
cultate.

Cu referire la studenția de la 
Academia de Studii Economice, 
șeful BNM a numit-o cea mai rod-
nică perioadă: ”Perioada anilor de 

studenție la ASEM, m-a marcat mai 
mult decât alte perioade din viața 
mea. Prin metode cu miros de fe-
romon sovietic, anii ‘90, profesorii 
de la Academie au știut cum să 
trezească în noi curiozitatea și pasi-
unea pentru economie. Absolvenții 
ASEM sunt foarte cotați pe piața 
muncii, 70 % din angajații BNM 
sunt absolvenți ASEM, de aceea 
studiile aici sunt foarte importan-
te pentru noi și suntem, oricând, 
deschiși spre o colaborare reciproc 
avantajoasā”, a menționat Sergiu 
Cioclea.

În opinia Guvernatorului, do-
rința de lucru, asumarea respon-
sabilităților perseverența sunt crite-
riile de bază, pentru un aviz pozitiv 
la angajare, inclusiv și la BNM.

Totodată, Guvernatorul a 
menționat că la moment, în sis-
temul bancar, un bun matemati-
cian, fi zician, poate fi  și un bun 
bancher, sau economist. ”Este 
important să vă dezvoltați mereu 
și să fi ți deschiși și spre alte do-
menii. ASEM-ul vă oferă multe 
oportunitāti, dar curiozitatea in-
telectuală și capacitatea de a ab-
soarbe rapid informația, din timpul 
studenției, vor garanta succesul”, a 
subliniat Guvernatorul BNM.

Întrevederea a continuat cu o 
sesiune de întrebări/răspunsuri. 
Studenții au fost curioși să afl e des-
pre reformele din sistemul bancar, 
cum pot deveni angajații BNM, dar 
și despre decizia lui Sergiu Cioclea 
de a deveni Guvernatorul Băncii 
Naționale.

În fi nal, Sergiu Cioclea și Grigo-
re Belostecinic au făcut schimb de 
monede comemorative și jubiliare.

Alina CODREANU 

Rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic și Preşedintele 
Executiv al AIR, Daniel-Vasile Nuțiu au 
semnat, pe 3 octombrie, un acord de 
colaborare, în domenii de interes co-
mun.

Prezentul acord prevede o serie de 
prevederi, prin care părțile se angajea-
ză să promoveze un dialog constructiv 
între profesori, studenți și reprezentanții 
companiilor membri AIR; să facă schimb 
de materiale cu caracter informativ, în 
domeniile de interes reciproc; să orga-
nizeze în comun evenimente publice; 
să dezvolte proiecte și activități comune 
de instruire și informare a profesorilor și 
studenților; să găsească premise de an-
gajare a absolvenților în câmpul muncii; 

să ofere, studenților, oportunitatea de 
a efectua stagiul de practică, sau posi-
bilitate de angajare în câmpul muncii și 
dezvoltare profesională și personală, in-
clusiv cu suportul companiilor membre 
ale AIR. 

În context, conducătorii instituţiilor 
semnatare şi-au exprimat convingerea că 
vor depune toate eforturile ca obiectivele 
cuprinse în acord să fi e îndeplinite, pentru 
asigurarea unor bune relații de colaborare. 

Asociaţia Investitorilor din România 
(AIR) este o structură care își propune să 
consolideze mediul de afaceri, economia 
locală și să atragă investițiile românești în 
Republica Moldova.

16 companii cu capital românesc din 
construcții, comerț, sectorul fi nanciar-ban-
car, fi ind constituită pe 24 ianuarie 2018.

Acord de colaborare între ASEM 
și Asociația Investitorilor 
din România (AIR) în RM
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PREMII

Diplome, fl ori și cuvinte de înaltă apreciere 
de Ziua Profesorului 

Cușmăunsă; dr., prof. univ., Ion 
Pârțache și profesorul de fi zică de 
la CNC, Stanislav Munteanu.

Totodată, pentru abnegație 
și profesionalism în activitatea 
educațională, participare activă în 
procesul de inovare a învățământului 
și performanțe în realizarea mana-
gementului de calitate, precum și cu 
prilejul Zilei profesionale a Lucrăto-
rilor din Învățământ, din partea Gu-
vernului, dr., conf. univ.,  Igor Melnic 
a primit Diploma Guvernului Repu-
blicii Moldova. 

De asemenea, în semn de 
recunoștință pentru dedicație, 
profesionalism și perseverență 
în educarea tinerii generații și 
cu prilejul Zilei Profesionale a 
Lucrătorilor din Învățământ, din 
partea Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării al Republi-
cii Moldova  au fost înmânate 
diplome, pentru: dr., conf. univ., 
Angela Solcan; dr., conf. univ., 
Lilia Grigoroi; dr. hab., prof. univ., 
Boris Chistruga și dr., conf. univ., 
Corneliu Guțu.

Pentru merite deosebite și activitate fructuoasă în cadrul Ca-
merei de Comerț și Industrie a Moldovei și cu prilejul centenarului 
fondării Sistemului Cameral, Academia de Studii Economice s-a 
ales cu Diplomă de Oanoare, din partea CCI.

Diploma i-a fost înmânată rectorului ASEM, Grigore Belosteci-
nic,  în cadrul ceremoniei ofi ciale, dedicate celor 100 de ani de la 
fondarea CCI și 25 de ani de la crearea Curții de Arbitraj Comer-
cial Internațional de pe lângă instituție.

Pentru activitate rodnică în 
domeniul educațional și cu prile-
jul Zilei Profesionale a Lucrătorilor 
din Învățământ au fost premiați cei 
mai buni, din toți buni, profesori de 
la ASEM și CNC.

Tradițional, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belosteci-
nic a felicitat toți profesorii Acade-
miei cu ocazia  zilei profesionale, 
urându-le sănătate, bunăstare, 
succese și inspirație în activitatea 
de zi cu zi.

De premii s-au bucurat: lect. 
univ., Ala Mămăligă; dr., conf univ., 
Angela Belobrov; lect. univ., Olga 
Tabunșcic; dr., conf. univ., Ange-
la Boguș; dr., conf. univ., Rodica 

Diplomă de Onoare 
pentru ASEM 
din partea CCI
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ZIUA ASEM

Nicolae Istudor, rector ASE București - 
Doctor Honoris Causa al ASEM

În cadrul ședinței festive a Senatu-
lui ASEM, dedicate celei de-a 27-a ani-
versare a ASEM, a fost conferit titlul 
de Doctor Honoris Causa lui Nicolae 
Istudor, doctor în economie, profesor 
universitar, Rector al Academiei de Stu-
dii Economice din București. Titlul de 
DHC este actordat în semn de preţuire 
şi gratitudine pentru contribuţiile sale 
la dezvoltarea ştiinţei economice, a cer-
cetării ştiinţifi ce, la impunerea spiritului 
de neobosită creativitate la catedra uni-
versitară. 

Grigore Belostecinic, rector ASEM: ”Se 
conferă titlul de DHC lui Nicolae Istudor, 
doctor, profesor universitar, rector ASE 
București, pentru contribuțiile excepționale 
aduse în domeniul economiei, pentru merite 
deosebite în cercetare și activitate didactică 
și pentru fortifi carea relațiilor de partneriat 
între ASEM și ASE București”. 

În discursul său, Nicolae Istudor a 
mulțumit ASEM pentru distincția oferită și a 
ținut să precizeze că relații le bilaterale între 
ASE București și Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova au o mare importanță 
pentru mediul academic și studenți. De ase-
menea, rectorul ASE București a menționat 
că misiunea unei universități este să pregă-
tească specialiști de calitate, iar absolvenții 
trebuie să rezolve problemele la locul de 
muncă. Programa de studii tre-
buie să se axeseze pe pregăti-
rea socială în situația actuală de 
maximă migrație. 

La eveniment au fost 
prezenți profesori de la ambele 
universități, invitați de onoare.

La fi nal, atmosfera a fost 
încântată de fetele de la Corul 
”Cantabile” al ASEM condus de 
Elena Marian și o componentă 
mai restrânsă a Moldovan Nati-
onal Youth Ochestra.  

LAUDAȚIO de Angela SOL-
CAN, decan facultatea ”Busine-
ss și Administrarea Afacerilor”

NICOLAE ISTUDOR este cunoscut ca 
autor și co-autor a peste 150 de publicații 
științifi ce în domeniul economiei agroalimen-
tare și dezvoltării regionale și rurale, inclusiv 
a patru cursuri și 11 cărți de specialitate, 12 
articole ISI, 6 articole publicate în reviste 
internaționale, 69 de articole publicate în vo-
lumele unor manifestări științifi ce etc. 

Datorită competenței sale academice și 
manageriale, profesorul NICOLAE ISTUDOR 
se înscrie în lista personalităților notorii din 
învățământul superior românesc, fi ind ales 

Președinte al Asociației Facultăților de Eco-
nomie din România, Vicepreședinte al Con-
siliului Național al Rectorilor, Vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Finanțarea 
învățământului Superior, Membru al Consiliu-
lui Național al Cercetării Științifi ce, Secretar 
General al Consiliul Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor și Certifi catelor Universi-
tare (CNATDCU) etc.

Totodată, în cadrul ședinței festive a Se-
natului ASEM din 28 septembrie s-a acordat 
medalii aniversare.

Medalia „Paul Bran” a Academiei de 
Studii Economice a Moldovei  a fost acor-
dată lui Mugur ISĂRESCU, dr., prof. univ. 
Guvernatorul Băncii Naționale a Români-
ei și prof. univ., dr. ASE București; Florin 
GEORGESCU, dr., prof. univ. Vice -
guvernator al Băncii Naționale a Români-
ei și prof. univ., dr. ASE București; Nicolae 
ISTUDOR, dr., prof. univ., DHC ASEM 
Rector ASE București; Dalila DUMITRES-
CU, dr., prof. univ.Prorector ASE București; 
Marius PROFIROIU, dr., prof. univ.Prorec-
tor ASE București; Ion SMEUREANU, dr. 
prof. univ.Prorector ASE București; Valeriu 
MURAVSCHI; Sergiu CHIRCĂ, dr. hab., 
prof. univ.; Ion COTORCEA, dr., conf. univ. 
ASEM; Pavel NĂSTASE, dr., prof. univ.ASE 
București; Marin DINU, dr., prof. univ.ASE 
București; Marin ANDREICA, dr., prof. univ.
ASE București; Florina BRAN, dr., prof. univ.
ASE București; Grigore BELOSTECINIC, 
dr. hab., prof. univ., academician, Rector 
ASEM; Gheorghe DUCA, dr. hab., prof. 

univ., academician, DHC ASEM, 
Președinte AȘM; Corneliu GUȚU, 
dr., conf. cercet.Prorector ASEM; 
Vasile ȘOIMARU, dr., conf. univ.
ASEM; Silvia GHINCULOV, dr., 
Director Biblioteca ASEM; Valeriu 
IOAN-FRANC, dr., prof. univ., DHC 
ASEM INCE, România

Medalia „Mihai Eminescu” a 
Academiei de Studii Economice a Moldo-
vei a fost acordată lui  Ala COTELNIC, dr. 
hab., prof. univ. Prim-prorector ASEM; Igor 
MELNIC, dr., conf. univ.Prorector ASEM; 
Olesea SÂRBU, dr.Prorector ASEM; Angela 
SOLCAN, dr., conf. univ.Decanul facultății 
„BAA”; Lilia GRIGOROI, dr., conf. univ.De-
canul facultății „CON”; Ludmila COBZARI, 
dr. hab., prof. univ.Decanul facultății „FIN”; 
Alic BÂRCĂ, dr. hab., conf. univ. Decanul 
facultății „EGD”; Rodica CRUDU, dr., conf. 
univ.Decanul facultății „REI”; Aureliu ZGU-

REANU, dr., conf. univ.Decanul facultății 
„TISE”; Angela CASIAN, dr., conf. univ. 
Director ȘMEEB; Eugenia FEURAȘ, dr. 
hab., prof. univ. Director Școala Doctora-
lă; Elena TURCOV, dr. hab., prof. univ. Șef 
departament „Comerț, Turism și Alimentație 
Publică”; Oxana SAVCIUC, dr., conf. univ.
Șef departament „Marketing și Logistică”; 
Gheorghe ȚURCANU, dr., conf. univ. Șef de-
partament „Management” Aurelia TOMȘA, 
dr., conf. univ.Șef departament „Teorie și  
Politici Economice”; Dorin VACULOVSCHI, 
dr., conf. univ.Șef departament „Resurse 
Umane, Afaceri Publice și Comunicare”; 
Alexandru  A RMEANIC, dr., conf. univ. 
Șef departament „Drept”; Larisa DODU-
GUGEA, dr., conf. univ. Șef departament 
„Business Internațional”; Gheorghe MOL-
DOVANU, dr. hab., prof. univ. Șef departa-
ment „Limbi Moderne”; Oleg STRATULAT, 
dr., prof. univ.Șef departament „Investiții și 
Activitate Bancară”; Nadejda BOTNARI, dr., 
conf. univ.Șef departament „Finanțe și Asi-

gurări”; Liliana LAZARI, 
dr., conf. univ.Șef depar-
tament „Contabilitate”; 
Vasile SCUTELNIC, Șef 
departament „Educație 
Fizică și Sport”; Anatolie 
PRISĂCARU, dr., conf. 
univ. Șef departament 
„Informatică și Mana-
gementul Informației”; 
Ion PÂRȚACHI, dr., 
prof. univ. Șef departa-
ment „Econometrie și 
Statistică Economică”; 
Gheorghe POPA Șef ca-

tedra „Militară”; Victor CAUN, dr. hab., prof. 
univ.; Constantin MATEI, dr. hab., prof. univ.;  
Nadejda ȘIȘCAN, dr. hab., prof. univ.; Mo-
nica BABUC, Ministru al Educației, Culturii 
și Cercetării; Sergiu CIOCLEA, Guvernator 
BNM; Ion PETRESCU, dr., prof. univ., DHC 
ASEM Brașov, România; Constantin CHIRI-
AC, dr. prof. univ.București, România; Raisa 
BORCOMAN, dr., conf. univ.Departamentul 
„Resurse Umane, Afaceri Publice și Comu-
nicare”; Svetlana MIHAILA, dr., conf. univ.
Departamentul „Contabilitate”; Ana GU-
MOVSCHI, dr., conf. univ.Departamentul 
„Finanțe și Asigurări”; Victor ANDRONATI-
EV, dr., conf. univ.Departamentul „Informa-
tică și Managementul Informației”; Serghei 
SERDUNI, dr., conf. univ.Departamentul 
„Management”; Svetlana-Zorina ȘIȘCAN, 
dr. hab., conf. univ.Departamentul ”Business 
Internațional”.

Corina MOROZAN
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ZIUA ASEM

Oaspeţi de înaltă speţă academică, mesaje de felicitare, 
cadouri simbolice, medalii dar și comunicări bine argumen-
tate au fost la ordinea zilei în cadrul Conferinţei Ştiinţifi ce In-
ternaţionale ”COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONO-
MIA CUNOAŞTERII”, dedicate celor 27 de ani de la fondarea 
ASEM. 

Conectată la provocările ac-
tuale ale societăţii, Academia de 
Studii Economice a Moldovei este 
orientată spre abordarea integrată 
a realităţilor economice, sociale şi 
ale mediului înconjurător. Consec-
ventă cu misiunea sa, ASEM a reu-
nit, în perioada 28-29 septembrie, 
studenți, masteranzi,cercetători, 
doctoranzi şi profesori, care și-au  
împărtăşit rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce, ideile inovatoare şi ex-
perienţa practică în economia cu-
noaşterii.

În cadrul conferinței au fost in-
cluse comunicările participanților 
de la ASEM, alte instituții din RM, 
precum și a celor de peste hotare: 
România,Ucraina, Polonia, Italia și 
Germania.

La deschiderea ofi cială a 
conferinței au dat curs invitației: 
academicianul Gheorghe Duca, 
Președintele Academiei de Științe 
a Moldovei, DHC al ASEM; Vale-
riu Ioan – Franc, Director general 
adjunct, INCE al Academiei Româ-
ne, DHC al ASEM; rectorul ASE 
București, Nicolae Istudor, DHC 
al ASEM; soția primului rector al 
ASEM, Florina Bran și mulți alți 
oaspeți de onoare.

În deschidere, oaspeții au feli-
citat ASEM-ul cu prilejul celei de-a 
27-a aniversare a ASEM și și-au 
arătat convingerea că,  Academia 
de Studii Economice a Moldovei, 
pe parcurs, a devenit un prestigi-
os centru educațional și științifi c, 
unde  își exercită excelența un 

corp profesoral dedicat activității 
academice, pregătind generații de 
economiști cu înalt profesionalism.

În cadrul ședinței plenare a 
conferinței a fost lansat volumul 
”Managementul timpului”, autori 
fi ind: academicianul Gheorghe 
Duca, președinte al AȘM; rector 
ASEM, academicianul Grigo-
re Belostecinic și Ion Petrescu, 
membru de onoare al AȘM. Volu-
mul a fost  prezentat de editorul 
principal al lucrării, Valeriu Ioan-
Franc, Director general adjunct, 
INCE al Academiei Române, 
menționând că această carte este 
o noutate în literatura româneas-
că, cât și cea europeană. Iar în 

paginile ei, cititorii vor găsi despre 
esența și semnifi cația timpului, în 
funcție de preocupările și intere-
sele fi ecăruia. 

Co-autor al volumului, acade-
micianul Gheorghe Duca a adău-
gat: ”Pentru a folosi efectiv timpul, 
trebuie să știm să-l administrăm, 
iar această carte ne vine în ajutor”. 

Pentru merite deosebite 
în promovarea științei, dar și 

învățământului și cu prilejul ani-
versării a 27 de ani de la fondarea 
ASEM, în anul Centenarului Ma-
rii Uniri, rectorul ASEM, Grigore 
Belostecinic i-a acordat medalia 
”Paul Bran” a Academiei de Studii 
Economice, președintelui AȘM, 
DHC al ASEM, Gheorghe Duca.

 Inedit pentru această ediție 
aniversară a conferinței a fost co-
municarea lui Constantin Chiriac, 
Directorul Teatrului Național „Radu 
Stanca” din Sibiu și al Festivalului 
Internațional de Teatru de la Sibiu, 
celui care știe să recite poezii, trei 
săptămâni în continuu. Oaspetele 
a vorbit publicului despre „Cultură 
și leadership”.

”E important, în tot ceea ce fa-
cem, să ne asumăm responsabili-
tatea, să reușim să creăm în jurul 
nostru echipe solide și parteneriate 
pe picior de egalitate. Să dezvoltăm 
o agendă culturală prin competiție, 
ca să aducem mare calitate spec-
tatorului nostru, în  același timp, să 
avem coerență și capacitate de a 
administra logistic, dar și vizionar. 
Trebuie să învățăm studenții noștri 
că, până nu dăm, nu avem cum să 
primim. Lucrurile trebuiesc gândite,  
găsite trucuri, ca să câștigi. Aceas-
ta face difi rența între un manager și 
un lider. Să nu spui niciodată – nu, 
că ai închis o poartă, să nu spui ni-
ciodată – da, neargumentat, spune 
întotdeauna – poate!”, s-a arătat 
convins Constantin Chiriac.

A urmat tradiționala rundă a 
comunicărilor. Astfel, în plenară au 
fost prezentate comunicările con-
siderate importante și recomanda-
te de către organizatori. 

Acestea au fost: ”Acordul 
de asociere dintre Republica 
Moldova și UE: realizări și per-
spective”, prezentat de Octavian 
Calmâc, consilier principal de 
Stat al prim-ministrului Republi-
cii Moldova, viceprim-ministru, 

ministru al Economiei al Repu-
blicii Moldova în perioada 2016-
2017, drd., ASEM; ”Academia 
Română Repere ale cercetării 
economice în spațiul românesc: 
1918-2018”, raportor Valeriu 
Ioan-Franc, prof. Univ., dr., DHC 
ASEM, Vicedirector al Institutu-
lui Naţional de Cercetări Econo-
mice „Constantin C. Kiriţescu”și 
”Influența culturii organizaționale 
asupra sustenabilității întreprin-

derilor din Republica Moldova”, 
de Lilia Covaș, dr., conf. Univ., 
ASEM.

Pe parcursul a două zile, 28-
29 septembrie, participanții la 
conferință au prezentat rapoarte 
în cadrul a opt secțiuni tematice: 
Contabilitate, Audit și Analiză Eco-
nomică; Economie Fundamentală 
și Aplicată; Informatică, Ciberne-
tică și Statistică Economică; Di-
mensiuni Financiare ale Econo-
miei Cunoașterii;  Jean Monnet: 
C&D, Inovații și Antreprenoriat: 
Generator de Valoare Socială și 
Creștere Economică; Carpe Sci-
entiam: Evoluția Științelor So-
ciale și Umanitare în Economia 
Cunoașterii; Abordări Inovative și 
Noi Tendințe în Domeniul Busi-
ness și Administrare; Relații Eco-
nomice Internaționale și Integrare 
Europeană. 

Potrivit organizatorilor, va fi  
editată o culegere de articole se-
lective ale comunicărilor din cadrul 
conferinței.

Zinaida LUPAȘCU 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 

”COMPETITIVITATEA ȘI INOVAREA 
ÎN ECONOMIA CUNOAȘTERII” 
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PARTENERIATE

Simpozion: ”Noi orizonturi în ameliorarea 
cooperării economice între Turcia și Moldova”

Academia de Studii Economice a Re-
publicii Moldova, Camera de Comerț și 
Industrie a RM, în parteneriat cu Fundația 
pentru Cercetări Economice din Turcia a 
organizat pe 12 septembrie simpozionul 
”Noi orizonturi în ameliorarea cooperării 
economice între Turcia și Moldova”.

Simpozionul a inclus două panele dedi-
cate investițiilor și comerțului exterior între 
Republica Moldova și Turcia. De asemenea, 
a fost organizată o sesiune de întrevederi 
de afaceri, pentru a oferi participanţilor din 
sectorul privat posibilitatea de a stabili con-
tacte comerciale şi crearea unor parteneria-
te durabile. Obiectivul evenimentului a fost 

identifi carea unor oportunități și posibilități 
de ameliorare a cooperării economice între 
Republica Moldova și Turcia.

Rectorul Academiei de Studii Econo-
mice, Grigore Belostecinic a evidențiat 
importanța evenimentului nu doar pe plan 
științifi c, dar și practic. 

”Statele noastre împărtășesc valori 
comune. Turcia continuă să sprijine in-
tegrarea europeană în cadrul forumuri-
lor internaționale. Turcia este un partener 
strategic pentru RM. Este una din primele 
țări în care RM și-a deschis ambasadă. 

Astăzi, relațiile noastre cultu-
rale și economice sunt la un 
stadiu avansat și trebuie să 
menținem acest nivel. Schim-
bul reciproc de mărfuri a atins, 
în 2017, cifra de 408 mil do-
lari. Aceasta constituie 5,6 % 
din volumul total al comerțul 
exterior al RM. Turcia ocupă 
locul 7 în lista partenerilor co-
merciali ai RM. La moment, în 

țară activează peste 1250 de companii cu 
capital turcesc. Turcia se afl ă pe locul 3 în 
lista companiilor străine. Trebuie să apreci-
em asistența fi nanciară și tehnică în dome-
niul medical și anume în regiunea UTA Gă-
găuzia. Trebuie să valorifi căm într-o măsură 
mult mai mare ce ne oferă Acordul de Liber 
Schimb. Prin acest acord, au fost excluse 
toate barierele comerciale. După aceas-
ta, comerțul nostru a crescut cu 22,5%”, a 
menționat rectorul ASEM. 

De asemenea, Grigore Belostecinic 
a punctat cât de importante sunt relațiile 

moldo-turcești în domeniul educației. ” În 
sfera învățământului superior, putem remar-
ca acordarea diferitor burse pentru studenții 
din UTA Găgăuzia. În acest domeniu, avem 
mari rezerve și multe oportunități nevalo-
rifi cate, cum ar fi : mobilitatea academică, 
schimbul de studenți și profesori, cercetarea 
economică, etc”, a adăugat rectorul Belos-
tecinic. 

Prezent la eveniment, Ministrul Eco-
nomiei și Infrastructurii RM, Chiril Gabu-
rici a salutat organizarea evenimentului și 
importanța investițiilor turcești pentru Repu-
blica Moldova.

”Apreciem mult investițiile companiilor 
turcești în RM. Intrarea în vigoare a Acor-
dului de liber schimb între RM și Turcia de 
la 1 noiembrie 2016 a propulsat creșterea 
comerțului bilateral cu 70%. Este doar unul 
din exemplele care ne demonstrează că se 
poate. Muncim pentru a atrage investiții din 
Turcia, anume în sectorul agroalimentar. În-
curajăm companiile din Turcia să participe 
la procesul de privatizare a companiilor de 

stat. Recent, am semnat un contract ce pre-
supune construirea unui tronson de traseu 
la sudul țării, ce unește centrul RM cu portul 
international Giurgiulești, care este un punct 
strategic pentru țara noastră. Vreau să 
mulțumesc organizatorilor și agenților eco-
nomici pentru acest eveniment”, a declarat 
Chiril Gaburici.

În cadrul simpozionului participanții au 
venit cu prezentări: “Profi lul economic al 
Turciei, potențialul de cooperare cu Repu-
blica Moldova”; “Profi lul economic al Repu-
blicii Moldova, potențialul de cooperare cu 
Turcia”; “Oportunități de investiții și stimu-
lente în UTA Găgăuzia”; “Procedura medie-
rii și arbitrajului internațional - căi alternative 
de soluționare a litigiilor pentru mediul de 
afaceri”; “Învățământul dual- formă alter-
native de organizare a învățământului pro-
fesional tehnic în RM”; “Experiența  RM în 
implementarea acordului OMC de facilitare 
a comerțului”. La simpozion au participat 
peste 120 agenți economici.

 Corina MOROZAN

Delegație de profesori de la University Nice Sophia Antipolis 
și Amsterdam University of Applied Sciences în vizită la ASEM

O delegație de profesori de 
la University Nice Sophia Anti-
polis și Amsterdam University 
of Applied Sciences s-a afl at, 
pe 15 iunie, într-o vizită de lucru 
la ASEM, în cadrul programului 
ERASMUS+.

Oaspeții au avut o întâlnâlnire 
cu rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic.

În cadrul întrevederii, părțile 
au realizat un bilanț al coope-
rării în cadrul proiectului Refor-
marea programelor de masterat 
în finanțe în Armenia și Moldova 
(REFINE), parte a programului 
ERASMUS+ și anume moderni-
zarea programului de masterat 

„Administrarea Financiar-Ban-
cară”.

Oaspeții au manifestat interes 
de a dezvolta relațiile existente, 

dar și de a găsi noi obiective de 
extindere a colaborării.

La rândul său, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic și-a exprimat 

deschiderea ASEM pentru bune 
practici și colaborare reciproc avan-
tajoasă: ”Suntem deschiși spre co-
laborare, încercând să instituim 
condiții cât mai bune studenților 
noștri, pentru a avea parte de studii 
la cel mai înalt nivel” a menționat 
rectorul.

În context, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic a prezentat, 
oaspeților, cele mai importante re-
alizări ale academiei, referitoare la 
procesul de internaționalizare, de 
reformă curriculară și direcții de 
dezvoltare.

În cadrul vizitei de lucru, 
experții: prof. Srdjan Redzepagic 
și prof. Eric Nasica de la Univer-
sity Nice Sophia Antipolis (UNS) 

și prof. Gert de Jong și prof. Jalal 
Mrabi din Amsterdam University of 
Applied Sciences (AUAS) au parti-
cipat la mai multe activități: întâlniri 
cu studenții, absolvenții şi cadrele 
didactice.

În cadrul întâlniri i , cu pro-
fesorii, s-a discutat despre 
experiența internațională în aria 
dezvoltării curriculare și aspec-
tele metodologice și pedagogi-
ce, privind predarea la Ciclul II, 
Masterat. 

Vizita s-a desfășurat în cadrul 
celei de-a II-a etape a proiectului 
WP2 „Reformarea programului de 
master”.

 Alina CODREANU
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PERFORMANŢE

BURSE ONORIFICE 
PENTRU CEI MAI BUNI STUDENȚI AI ASEM 

Bursa Guvernului
Cristina Tabuică, studentă în anul III 

la Facultatea Finanțe și Tatiana Costin, 
anul III, Facultatea Business și Admi-
nistrarea Afacerilor, ASEM,  au obținut 
câte o bursă în valoare de 1210 de lei, 
sumă pe care o vor primi lunar în anul 
de studii 2018-2019, în cadrul concur-
sului „Bursa Guvernului”.

Bursa Guvernului Republicii Moldova 
reprezintă o indemnizație lunară acorda-
tă studenților ciclului I și II, care își rea-
lizează studiile prin învățământ la zi, în 
scopul stimulării activității și sprijinului 
social.

În concursul pentru Bursa Guvernu-
lui s-au înscris studenții ciclului I și II, 
care au obținut în anul precedent de 
studii o medie a notelor la sesiunea de 
vară nu mai mică de 9,0, în domeniile 
de studiu real (matematică, informatică, 
fi zică, chimie, biologie) și nu mai mică 
de 9,5 în domeniile de studiu umani-
tar și care participă activ la cercetări 
științifi ce, conferințe, concursuri etc.

Bursa Republicii 
Ecaterina Popșoi, anul IV, Faculta-

tea EGD a obținut o bursă în valoare 
de 1455 de lei, sumă pe care o va primi 
lunar în anul de studii 2018-2019, în ca-
drul concursului „Bursa Republicii”.

Pentru Bursa Republicii au concurat 
studenți de la Ciclul I și Ciclul II, studii 
integrate, învățământ medical şi farma-
ceutic de la instituţiile de învățământ 
superior din țară. 

Bursa 
Președintelui RM 

Dumitrița Șuletea, studentă în anul 
III la Contabilitate este deținătoarea 
” Bursei Președintelui”, în valoare de 
1320 de lei, pe care o va primi lunar pe 
parcursul  anului de studii 2018-2019. 

Potrivit Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării, 10 studenți de la Ciclul I, 
Licență și 5 studenți de la Ciclul II, Mas-
terat, care își fac studiile la universitățile 
din țară, vor benefi cia pe parcursul anu-
lui de învățământ 2018-2019 de Bursa 
Președintelui Republicii Moldova. 

La această bursă au candidat 
studenții care au obținut în anul prece-
dent de studii o medie a notelor la sesi-
unea de vară mai mare de 9,5 puncte. 

Astfel, pentru acordarea bursei au 
fost depuse dosarele a 23 de candidați 
de la 16 instituții de învățământ superior 
publice din țară.

Bursa Gaudeamus 
Irina Bacal, anul IV, specialitatea Tu-

rism și Livia Mariaș, anul IV, specialita-
tea Contabilitate, de la Colegiul Național 
de Comerț al ASEM au câștigat o bur-
să în valoare de 880 de lei, sumă pe 
care o vor primi lunar în anul de studii 

2018-2019, în cadrul concursului „Bur-
sa Gaudeamus”.

Bursele sunt oferite în scopul sus-
ţinerii performanţelor academice ale 
tinerilor și creşterii atractivităţii învăţă-
mântului superior şi profesional tehnic 
din ţară.

NOTĂ: 77 de studenți din 
instituțiile de învățământ su-
perior și elevi din învățământul 
profesional tehnic vor primi 
Burse de merit, pentru anul de 
studii 2018-2019. 

Astfel, pe parcursul anului de studii, 
vor fi  acordate 15 burse ale Președintelui 
Republicii Moldova, dintre care 10 bur-
se pentru studenții din învățământul su-
perior, în valoare de 1320 de lei fi ecare, 
și cinci burse a câte 1025 de lei fi ecare 
pentru elevii din învățământul profesio-
nal tehnic.

Totodată, 12 studenți din instituțiile 
de învățământ superior vor primi Bursa 
Republicii în valoare de 1455 de lei, iar 
30 de studenți vor benefi cia de Bursa 
Guvernului în sumă de 1210 de lei. Tot-
odată, 20 de Burse Gaudeamus, în mă-
rime de 880 de lei fi ecare, vor fi  acorda-
te elevilor din instituțiile de învățământ 
profesional tehnic.

Listele candidaţilor la bursele de 
merit au fost aprobate în cadrul sena-
telor instituţiilor de învăţământ superior 
şi consiliilor profesorale ale instituţiilor 
de învăţământ profesional tehnic post-
secundar, câștigătorii fi ind selectaţi în 
baza unor criterii precum: media note-
lor, activităţile educaţionale, culturale, 
sportive, Curriculum Vitae, publicaţiile 
şi scrisorile de recomandare.

Zinaida LUPAȘCU

Bursa de merit 
EASY CREDIT 
SCHOLARSHIP 
2018-2019

Cristina Tabuica de la Facultatea Finanțe și Alina Lavric de la Facul-
tatea Economie Generală și Drept, ASEM sunt câștigătoarele bursei de 
merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019.

Întreprinderea cu Capital Străin de Microfi nanțare „EASY CREDIT”, 
în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei (Faculta-
tea Economie Generală și Drept și Facultatea Finanțe) și USM  a acor-
dat  pentru anul academic 2018-2019, a câte 2 burse de merit anuale, 
în mărime de 200 euro lunar, pentru studenții din fi ecare instituție de 
învățământ.
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CONCURS 
DE SELECȚIE 

în cadrul proiectului 

ERASMUS+ , 
pentru profesori

Se lansează selecția cadrelor 
didactice în vederea participării 
la mobilitate academică în cadrul 
proiectului ERASMUS+ pentru 
semestrul II anul academic 
2018-2019.

DOSARUL DE SELECȚIE 
A CADRELOR DIDACTICE 
TREBUIE SĂ CONȚINĂ 
URMĂTOARELE 
DOCUMENTE:

Cerere de înscriere la con-
cursul de selecție

Copia pașaportului

CV model Europass (româ-
nă/engleză)

Scrisoare de motivație (ro-
mână/engleză/franceză după 
caz)

Programul de predare/formare 
propus a se derula 

la universitatea gazdă.

Dosarele trebuie expediate 
la adresa Serviciului relații externe

international@ase.md 
în format PDF 

și depuse personal.

Termenul limită de depunere 
a dosarelor este 

31 octombrie 2018 ora 16:30.

Informaţii suplimentare:
Serviciul Relaţii Externe ASEM, 

Tel. 022 402 834, 
international@ase.md 

Cel mai BUN STUDENT al ASEM – 2018Cel mai BUN STUDENT al ASEM – 2018

CEL MAI BUN STUDENT al ASEM.

Concurenţii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:

Premiile vor fi  după cum urmează:

CÂŞTIGĂ NUMAI CEL CARE PARTICIPĂ

Centrul de Informaţii Uni-
versitare anunţă lansarea 
proiectului “Burse pentru 
formare profesională”, ediția 
2018-2019. Proiectul are 
drept scop susţinerea tineri-
lor din medii social-vulnera-
bile din Moldova. 

Bursele în valoare de 
până la 12000 MDL fi ec are se acordă pentru 
un singur an de studii şi vor acoperi cheltuieli-
le ce ţin de masă, cazare şi alte necesităţi ale 
benefi ciarilor. 

La ediţia curentă vor fi  oferite 80 de burse.

Data limită de prezentare a do-
sarelor este 26 octombrie 2018, 
până la ora 17:00!

Dosarele de aplicare pentru con-
curs se vor depune personal sau 
pot fi  transmise prin poştă ordinară 
(prin scrisoare recomandată “Poșta 
Moldovei”) la adresa: Centrul de In-
formaţii Universitare, str. A. Puşkin 

16, mun. Chişinău, MD 2012, “Burse pentru 
formare profesională”.

Detalii: www.ciu.md. Coordonator de pro-
iect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: oru-
su@eac.md.

BURSE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ
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