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Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

 BANCHERUL MODERN - 
intelect inovator și spirit jovial 

CEL MAI BUN STUDENT 
al ASEM - 2018

Concursul, dedicat aniversării a 25 de ani a leului 
moldovenesc, a avut loc pe 29 noiembrie și a fost orga-
nizat de către Departamentul „Investiții şi Activitate Ban-
cară”, Facultatea Finanțe, ASEM.

Evenimentul a avut drept scop aprofundarea cunoștințelor 
teoretice și practice a viitorilor specialiști în domeniul fi nan-
ciar-bancar.

Competiţia s-a dat între două echipe: ”MAIBEST” și 
”POWERBANK”, care au reprezentat şi au fost sponsorizate 
de către Moldova Agroindbank și respectiv FinComBank S.A.

Tinerii au concurat în cadrul a cinci probe propuse de or-
ganizatori. 

Concurenţa între cele două echipe a fost una onestă.  
Ambele echipe au creat atmosferă plăcută, dând dovadă de 
măiestrie, artistism, dar şi de cunoştinţe teoretice şi practice 
în domeniu. Publicul a fost foarte receptiv, echipele fi ind în-
curajate cu aplauze furtunoase.

La cea dea X-a ediție, echipa „MAIBEST” a fost desem-
nată câştigătoarea concursului „Bancherul modern - intelect 
inovator şi spirit jovial”.

Detalii în pag. 5

Cei mai buni studenți ai anului au fost 
identifi cați în cadrul concursului ”Cel mai bun 
student al ASEM”, 2018.

Sunt 40 de studenţi și masteranzi, care au considerat 
că sunt demni de a se numi studenţi buni, pentru că mun-
cesc mult, sunt disciplinaţi, reușesc să facă faţă planului 
de studii, sunt implicaţi și în activităţi extracurriculare și au 
depus dosarele de participare la cea de-a XVI-a ediţie a 
concursului “Cel mai bun student al ASEM”. 10 dintre ei au 
reușit să convingă juriul din anul acesta că sunt un pic mai 
buni decât cei buni.  

Aceștia sunt:  – Dumitrița Șuletea, Corina Budu, Euge-
nia Avram, Ecaterina Brad, Ana-Carolina Bărbieru, Eugenia 

Țurcanu, Felicia Costov, Aliona Pîslaru, Irina Șpac și Virginia 
Gobjilă.  

Dosarele depuse de participanţi au fost evaluate de către: 
- Angela Casian, Directorul Școlii Masterale de Excelență în 
Economie și Business; Lilia Grigoroi, decanul Facultății Con-
tabilitate și Augustin Ignatov, câștigătorul Premiului Mare la 
concursul CMBS al ASEM 2017. 

Totodată, dosarele au fost evaluate de către Compania 
JTI Luxembourg International, care a suplimentat premiile 
celor mai buni studenți.  

Festivitatea de premiere a învingătorilor Concursului ”Cel 
mai bun student al ASEM - 2018” va avea loc pe 21 decem-
brie, în cadrul Ședinței  Senatului ASEM.

Detalii în pag. 3

Stimaţi colegi, studenţi,Stimaţi colegi, studenţi,
Vă urăm ca Noul AnVă urăm ca Noul An
să Vă găsească cu gânduri bune,să Vă găsească cu gânduri bune,
sănătate și bucurii.sănătate și bucurii.
Să aveţi parte de un An NouSă aveţi parte de un An Nou
generos în împliniri, mai înaltgeneros în împliniri, mai înalt
în aspiraţii și plin de succes.în aspiraţii și plin de succes.
Sărbătorile de iarnăSărbătorile de iarnă
să Vă întâmpine cu luminăsă Vă întâmpine cu lumină
în sufl  et și cu multe cadouri!în sufl  et și cu multe cadouri!

La mulţi ani!La mulţi ani!
Administraţia ASEMAdministraţia ASEM
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DEZVOLTARE

Afl at  într-o vizită ofi cială 
în Moldova, Alan Wm. Wolff a 
avut o întâlnire cu studenții și 
profesorii ASEM. În cadrul eve-
nimentului s-a vorbit despre mi-
siunea și activitățile OMC, rolul 
organizației pentru Moldova, dar 
și oportunitățile pe care le pot 
avea studenții noștri pentru a be-
nefi cia de stagii în cadrul OMC. 

”În calitate de membru al 
OMC, Moldova și-a manifestat un 
angajament ferm față de sistemul 
comercial multilateral și respec-
tarea principiile fundamentale ale 
OMC. În 2016 a încheiat Acordul 
privind achizițiile publice, ceea 

ce poate îmbunătăți practicile de 
achiziții publice. În 2016, Moldova 
a ratifi cat și Acordul de facilitare a 

comerțului și, până în prezent, a 
implementat deja aproximativ ju-
mătate din angajamente.”

De asemenea, vicedirectorul 
general al OMC a menționat că tâ-
năra generație este responsabilă 

de viitorul comerțului internațional. 
”Evoluția viitoare a sistemului 

comercial multilateral se afl ă în 
mâinile generației voastre. Este 
obligația principală a fi ecărei 
generații de a încerca să lase lu-
mea într-o stare mai bună decât 
atunci când a primit-o. 

După absolvire, vă veți angaja 
în câmpul muncii. Unii dintre voi 
vor forma politici interne aici, aca-
să, unii dintre voi vor urma o carie-
ră în străinătate, mulți dintre voi vor 
lucra în sectorul privat, în afaceri 

sau într-o instituție a societății ci-
vile. Veți crea locuri de muncă, dar 
dacă acest lucru se întâmplă aca-
să, în comunitatea Dvs, aduceți o 
contribuție pozitivă țării. La ASEM, 
veți primi instrumentele necesare 

pentru a face față provocărilor pe 
care le veți întâlni și veți reuși să 
perfecționați aceste instrumente 
prin anii de experiență. Oriunde ați 
lucra, puteți, și sper să aveți șansa 
de a modela realitatea spre bine”, 
a declarat Alan Wm. Wolff.

Viitorul nu este încă scris. 
Generația voastră are privilegiul și 
responsabilitatea de a ține stiloul 
în mână”, a adaugat vicedirectorul 
general al OMC.

 Corina MOROZAN

Republica Moldova ocupă lo-
cul 88 din 140 de state în topul 
competitivităţii globale, în creşte-
re cu o poziţie faţă de anul trecut, 
potrivit Raportului Competitivităţii 
Globale 2018-2019.  

Evaluarea Indicelui Global al Com-
petitivităţii pentru fi ecare dintre cele 140 
de ţări permite identifi carea factorilor-
cheie, care asigură o creştere econo-
mică sustenabilă şi explică motivul din 
care unele ţări înregistrează mai multe 
succese economice decât altele. 

Conform metodologiei Forumu-
lui Economic Mondial (WEF), po-
ziţia unui stat după Indicele Global 
al Competitivităţii este calculată în 
baza a 110 indicatori, grupaţi în 12 
“piloni” ai competitivităţii, dintre care 
patru constituie factori de bază, şase 
factori de creştere a efi cienţei şi doi 
factori inovaţionali. 

Aceştia sunt: instituţiile, infra-
structura, stabilitatea macroeconomi-
că, sănătatea, educația și abilitățile, 
educaţia superioară şi trainingul, efi -
cienţa pieţei muncii, pregătirea teh-
nologică, efi cienţa pieţei bunurilor, 
gradul de sofi sticare a pieţei fi nanci-
are, mărimea pieţei, dinamismul afa-
cerilor și inovaţiile.

Astfel, în topul celor mai com-
petitive state din lume se nunără:  
poziţia 1 - Statele Unite ale Ameri-
cii, urmată de  Singapore, Germa-
nia, Elveţia, Japonia, Olanda, Hong 
Kong SAR, Marea Britanie, Suedia 
și Danemarca. 

Dintre vecinii noştri, România 
a ocupat locul 52,  Ucraina - 83, iar 
Rusia - 43.

După valoarea înregistrată la cei 
12 “piloni”, poziţia Republicii Moldo-
va a fost infl uenţată negativ de varia-
bilele care determină mediul macro-

economic – poziţia 95 faţă de poziţia 
81 în anul 2017. 

În comparaţie cu poziţia generală 
88 din clasament, Republica Moldova 
a înregistrat punctaje mai bune la ur-
mătorii indicatori: pregătirea tehnolo-
gică - poziţia 48, cu o îmbunătățire faţă 
de poziţia 53 în 2017, dinamismul afa-
cerilor - poziţia 69, cu o îmbunătățire 
semnifi cativă faţă de poziţia 120 în 
2017, efi cienţa pieţei bunurilor - pozi-

ţia 70 faţă de poziţia 97 în anul 2017, 
efi cienţa pieţei muncii - poziţia 71 faţă 
de poziţia 94 în anul 2017, educație și 
abilități - poziţia 73, cu o îmbunutățire 
de 10 locuri faţă de poziţia 83 în anul 
2017, infrastructura - poziţia 79, cu o 
îmbunutățire de 5 locuri faţă de poziţia 
84 în anul 2017, instituţiile - poziţia 84 
cu o îmbunutățire de 35 locuri faţă de 
poziţia 119 în anul 2017. 

În contrariu, cel mai slab punctaj 

(30,2), Republica Moldova l-a obţinut 
la capitolul capacitatea inovațională, 
respectiv, la acest capitol, ocupând 
poziţia 105, comparativ cu poziţia 
128 în anul 2017, şi situându-se pe 
ultimul loc în Europa Centrală şi de 
Est. Poziţia ţării noastre a fost infl u-
enţată negativ și de gradul de sofi s-
ticare a pieţei fi nanciare - poziţia 128 
faţă de poziţia 124 în anul 2017. Un 
loc inferior, în clasamentul mondial, 
este obţinut şi la indicatorul - mări-
mea pieţei, poziţia 126, faţă de pozi-
ţia 120 în anul 2017.

Forumul Economic Mondial  
este o instituţie internaţională non 
profi t, cu sediul la Geneva, angaja-
tă să amelioreze climatul social şi 
economic prin implicarea mediului 
de afaceri, politic, academic sau a 
altor lideri ai societăţii pentru a con-
tura tendinţele economice globale 
şi regionale.

Scopul întâlnirii a fost de a fa-
miliariza tinerii cu procesele elec-
torale și de a-i motiva să cunoas-

că mai multe în acest domeniu 
prin participarea directă în acest 
exercițiu. 

 Evenimentul se înscrie în 
acțiunile dedicate a 21 de ani de 
activitate a Comisiei Electorale 
Centrale, marcată la 21 noiembrie.

În cadrul discuțiilor, președinte 
CEC, Alina Russu a menționat: 
„Voi, tinerii, puteți infl uența nu nu-
mai ziua de mâine, dar și cea de 
azi, pentru că de implicarea fi ecă-
ruia dintre noi depinde cum vom 
dezvolta democrația în Republi-
ca Moldova. Pentru mine este o 
onoare să fi u cu voi în această zi, 
ziua în care celebrăm 21 de ani 
de activitate a CEC. În fi ecare an, 

acumulăm mai multă experiență și 
profesionalism pentru a organiza 
alegeri corecte, libere și transpa-
rente. Vă îndemn și pe voi ca la ur-
mătoarele alegeri să vă informați și 
să votați conștient, liber și secret.”

Cluburile de dezbateri regiona-
le sunt organizate în cadrul Pro-
iectului „Consolidarea democrației 
prin alegeri incluzive și transpa-
rente”, implementat de PNUD 
Moldova cu suportul fi nanciar al 
Agenției Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională, Amba-
sadei Marii Britanii la Chișinău prin 
intermediul Fondului pentru Buna 
Guvernare și al Ambasadei Olan-
dei prin Programul Matra.

Vicedirectorul general al Organizației Mondiale 
a Comerțului, Alan Wm. Wolff, în vizită la ASEM

Raportul Global al Competitivității 2018 - 2019

TINERII AR TREBUI OBLIGAȚI SĂ VOTEZE! DA SAU NU?
Pe 21 noiembrie, președinta Comisiei Electorale Centrale din 

RM a discutat cu studenții ASEM în cadrul dezbaterii, cu genericul 
„Tinerii ar trebui obligați să voteze! Da sau Nu?”

DEZBATERE
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PERFORMANŢE

Cei mai buni studenți ai ASEM - 2018
Academia de Studii Economice a 

desemnat câștigătorii concursului ”Cel 
mai bun student al ASEM-2018”, ediției a 
XVI-a. Sunt cei care au demonstrat prin 
dosare de invidiat, că sunt cei mai buni. 
Pentru titlu, în top 10 au concurat 40 de 
tineri, iar la evaluarea dosarelor s-a ţinut 
cont de media academică, activităţile 
extracurriculare, publicațiile știinţifi ce, 
precum și participarea fi ecărui student 
în diverse activităţi de promovarea ima-
ginii ASEM. 

Anul acesta au fost înaintate 40 de do-
sare, dintre care 35 de dosare – de către 
studenții la Ciclul I, Licență și 5 dosare – Ci-
clul II, Masterat.

Dosarele au fost evaluate de către An-
gela Casian, Directorul Școlii Masterale de 
Excelență în Economie și Business; Lilia 
Grigoroi, decanul Facultății Contabilitate 
și Augustin Ignatov, câștigătorul Premiului 
Mare la concursul CMBS al ASEM 2017.

Câștigătorii CMBS – 2018 sunt:

Dumitrița ȘULETEA – 
Premiul Mare
Dumitrița este studenta a două facultăți 

din cadrul ASEM – Contabilitate și Relații 
Economice Internaționale. La moment, 
activează în calitate de analist fi nanci-

ar. În 2018, este câștigătoarea Bursei 
Președintelui. Obține diplome de gradul I și 
III în cadrul Simpozionului Științifi c al Tineri-
lor Cercetători. Dumitrița are publicate mai 
multe articole științifi ce de specialitate. De 
asemenea, obține diploma de mențiune în 
cadrul concursului: Profesia contabilă – o 
carieră de succes. Este președinta Consi-
liului Studenților Contabili, membră a Sena-
tului ASEM și membră a ”EuroClub ASEM”. 
Pe lângă succesele profesionale, Dumitrița 
cochetează cu voluntariatul, astfel este vo-
luntara a mai multor organizații, cum ar fi : 
GEN Moldova, Senatul ASEM.

Eugenia AVRAM – 
Locul I 
Eugenia este absolventa facultății Eco-

nomie Generală și Drept, specialitatea 
Drept. La moment, își face studiile de mas-
terat în cadrul Școlii Masterale de Excelență 
în Economie și Business, specialitatea 

Drept Economic. Din iunie 2018, activează 
în calitate de ofi țer de conformitate în cadrul 
unei companii. Este premianta locului II a 
concursului  ”Cel mai bun student ASEM”, 
ediția 2017. Este deținătoarea diplomei de 
gradul I la Simpozionul Științifi c al Tinerilor 
Cercetători. În 2018, îi este acordată diplo-
ma în cadrul Bursei de Merit 2017. Euge-
nia Avram a obținut diploma ”Absolvent de 
Onoare al ASEM”, promoția 2018. 

Corina BUDU – 
Locul I  
Absolventa facultății de Economie 

Generală și Drept. La moment urmează 
masteratul, specialitatea Drept Economic 

în cadrul Școlii Masterale de Excelență în 
Economie și Business. Activează în calita-
te de jurist. Deține diploma Absolvent de 
Onoare al ASEM, promoția 2017, este la-
ureata Premiului ”Personalitate” în catego-
ria – Cel mai bun absolvent al anului 2017. 
Este premianta concursului – Burse de Me-
rit 2016. Obține diplomă pentru activitate 
științifi că în mediul academic și voluntariat, 
în cadrul concursului ”Cel mai bun student 
ASEM-2017”. Deține diplomă de gradul I, 
în cadrul Simpozionului Științifi c al Tinerilor 
Cercetători și diplomă de excelență pentru 
cea mai înaltă reușită academică la Licență, 
promoția 2017. 

Eugenia Țurcanu – 
Locul II
Studenta anului II în cadrul facultății 

Finanțe, Eugenia are mai multe publicații 

științifi ce, printre care articole la disciplina 
macroeconomică, contabilitate, asigurări, 
metode și tehnici fi scale. Este deținătoarea 
diplomelor de gradul I, II, III în cadrul Sim-
pozionului Științifi c al Tinerilor Cercetători. 
Voluntară în cadrul comunității Tinerilor 
Ambițioși. 

Ana-Carolina 
BĂRBIERU – 
Locul II
Absolventa facultății de Business și Ad-

ministrarea Afacerilor, specialitatea Achiziții. 
La moment, urmează cursurile de masterat 
în Finanțe și Contabilitatea Firmei în cadrul 

Școlii Masterale de Excelență în Economie 
și Business. Este premianta Bursei de Me-
rit, ediția 2018. În 2017, obține diplome de 
gradul I și II în cadrul Simpozionul Științifi c 
al Tinerilor Cercetători.

Ecaterina BRAD – 
Locul II
Studenta facultății de Business și Admi-

nistrarea Afacerilor, specialitatea Achiziții. 
Ecaterina obține diplomă de gradul II la 

Concursul Internațional Studențesc al pro-
iectelor de cercetare în domeniul econo-
miei. De asemenea, deține diplomă de 
gradul II în cadrul Simpozionului Științifi c al 
Tinerilor Cercetători. Este participanta con-
cursului ”Azi student, mâine antreprenor”. 
Ecaterina cunoaște limba engleză, germa-
nă și spaniola. Deține articole publicate în 
cadrul Conferinței Științifi ce Internaționale 
Studențești. 

Felicia COSTOV – 
Locul III
Felicia este studentă în anul II la facul-

tatea Economie Generală și Drept, specia-
litatea – Drept.  Este deținătoarea premiu-

lui I și III, în cadrul Simpozionului Științifi c 
al Tinerilor Cercetători, ediția 2017 și 2018. 
Totodată, Felicia este membra Cercului 
Științifi c ”SUB LITTERA LEGIS” și a Con-
siliului Studențesc al Facultății EGD. Din 
2018, este membra organizației ”ELSA”, de-
partamentul Seminare și Conferințe.

Aliona PÎSLARU – 
Locul III
Aliona este absolventa facultății de Eco-

nomie Generală și Drept. La moment, ur-

mează cursurile de masterat în cadrul Școlii 
Masterale de Excelență în Economie și 
Business, în Drept fi nanciar-fi scal. A urmat 
un stagiu în cadrul Rețelei Globale de An-
treprenoriat, GEN Moldova. Este premianta 

Bursei de Merit, ediția 2017. A  participat 
la numeroase vizite de studiu peste hota-
re, cum ar fi  Olanda, Danemarca. Deține 
articole publicate în cadrul Simpozionului 
Științifi c al Tinerilor Cercetători și Conferința 
Științifi că Internațională Studențească. 

Virginia GOBJILĂ – 
Locul III
Studenta facultății de Finanțe, anul III. 

Este absolventa Centrului de Excelență în 
Informatică și Tehnologii Informaționale, 

promoția 2016. Deține numeroase publicații 
științifi ce. Este deținătoarea diplomelor de 
gradul I și II în cadrul Simpozionului Științifi c 
al Tinerilor Cercetători. De asemenea este 
voluntară în cadrul Comunității Tinerilor 
Ambițioși.  

Irina ȘPAC – 
Locul III
Studenta facultății de Relații Econo-

mice Internaționale, anul III. A fost redac-
torul buletinului informativ al facultății REI 
”Action”, și secretarul cercurilor științifi ce 
studențești. A urmat un stagiu în cadrul Mi-
nisterului Economiei și Infrastructurii al RM, 
departamentul Cooperare Internațională. 
Participă la schimb intercultural în cadrul 
programului Erasmus +, în Georgia. Deține 

articole publicistice în ziarul Curierul Eco-
nomic. De asemenea, a fost voluntară în 
cadrul Organizației Tinerilor pentru Sport 
și Mediu-2018. Cunoaște limba engleză și 
germană.

Corina MOROZAN
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INSTRUIRE

Mai mulți studenți ai anului II 
și III, specialitatea drept, ASEM, 
s-au simțit jurnaliști cu acte în 
regulă. Aceștia au fost inițiați în 
jurnalism în cadrul celei de-a II-a 
ediții a workshop-ului ”Inițiere 
în jurnalism cu aspect juridic”.

Scopul workshopului este de 
a dezvolt a capacitățile tinerilor în 
vederea scrierii unui articol publi-
cistic în domeniul juridic. La se-
minar au participat 27 de studenți 
din anul II și III de la specialitatea 
DREPT, ASEM. Evenimentul a fost 
organizat de Cercul Științifi c ”Sub 
littera legis” în colaborare cu Ser-
viciul Relații cu Publicul al ASEM.

Participanții s-au familiarizat 
cu sistemul mass-media din RM, 
genurile presei, structura unei știri 
și conceptul multimedia. La par-
tea practică, tinerii, repartizați în 5 
echipe, au avut de scris o știre pe 
baza unei spețe juridice. Îndrumați 
de formatorii Corina Morozan și Zi-
naida Lupașcu (Serviciul Relații cu 

Publicul al ASEM), tinerii au pre-
zentat știrile, le-au analizat, acu-
mulând astfel experiență în "ale 
scrisului".

Alina Codreanu, conducăto-
rul Cercului Științifi c Studențesc 
”Sub littera legis”: ”Am dat curs 
acestei inițiative de organizare a 
workshop-ului, care a ajuns deja 

la ediția a II-a, analizând perspec-
tiva că un bun jurist trebuie să își 
lărgească orizonturile în mai multe 
domenii. Astfel, jurnalismul juridic 

este o oportunitate, pentru studenții 
de la drept, să își dezvolte abilități 
ca: scrierea unui articol publicistic, 
formularea ideilor și a întrebărilor 
concrete, găsirea surselor veridi-
ce pentru o documentare corectă, 
analiza logică și critică. Studenții 
manifestă interes pentru asemenea 
activități, ceea ce ne oferă încrede-

re că noi, organizatorii, reușim să 
facem față așteptărilor lor”.

Alina Simonov, anul II, Drept: 
”Mi-a părut destul de interesantă 

tactica care au folosit-o formato-
rii care ne-au redat foarte bine și 
concis informația despre ce este 
un articol, cum deosebim o știre 
de un reportaj și alte chestiuni in-
teresante la tema dată. Pot spune 
cu multă încredere că astăzi ori-
zontul meu de cunoștințe s-a lărgit 
și s-a completat cu informații utile 
în domeniul jurnalismului și anume 
cu aspect juridic. M-a intrigat cel 
mai mult când fi ecare dintre noi 
a primit și lucrul practic - o speță 
din domeniul penal și a trebuit să o 
adaptăm în formatul unei știri, utili-
zând desigur informația acumulată 
pe parcursul activității”.

Mihaela Bulat, anul II, Drept: 
”A fost un workshop bine-orga-
nizat și constructiv. Consider că 
este absolut necesar pentru toți, 
nu doar pentru studenți, să cu-
noască cum se scrie un articol 
sau o știre, care este diferența 
dintre o știre adevărată și un fake, 

cum trebuie să formulăm și să 
adresăm întrebări corecte pentru 
un interviu ș.a.”.

Dan Rurac, anul II, Drept: 
”Mi-a plăcut mult că evenimentul 
a fost bine organizat, succint, clar, 
fără elemente de prisos, incluzând 
și aspecte practice. Am fost inițiat 
în primii pași de scriere și redacta-
re a unui articol publicistic, astfel 
că workshopul și-a atins scopul 
propus”.

Cătălina Voinițchi, anul III, 
Drept: ”Astăzi m-am simțit în 
postura unui adevărat ”jurnalist”, 
pusă la treabă să ticluiesc o știre, 
după rigorile necesare, în timp 

concret propus. Sunt pentru pri-
ma dată la un astfel de training 
și mă bucură faptul că am avut 
experți bine pregătiți și au reușit, 
în scurt timp, să ne ”inițieze” în 
jurnalismul juridic. Consider că 
acest tip de eveniment ar trebui 
să aibă continuitate”.

Studenții de la EGD, 
inițiați în jurnalism cu aspect juridic

La 21 noiembrie, studenții 
specialității Drept, ASEM, anul 
III, au mers într-o vizită de stu-
diu la Centrul Tehnico-Crimina-
listic și Expertize Judiciare din 
Chișinău, unde s-au simțit, pen-
tru câteva ore, parte a scenari-
ilor de fi lme FBI, unde probele 
se analizează cu scrupulozitate 
în laborator.

Studenții au văzut cum se 
identifi că persoanele certate cu 
legea, cum se depistează falsul în 
acte, hârtii de valoare și bancno-
te. Expresii precum: ”examinări şi 
evidenţe dactiloscopice, examinări 
fi zice, sistemul balistic autorizat 
POISC, expertiza dactiloscopică 

a armelor albe, cea traseologică, 
tehnică a documentelor, grafo-
scopică, balistică şi a portretului, 
examinări speciale a materialelor, 
substanţelor şi articolelor, exami-
nări auto-tehnice, examinări fono-
scopice, examinări ale tehnologii-
lor informaţionale”, au prins contur 
și sens practic pentru cei 40 de 
studenți de la Drept.

Felicia Costov, studentă, a 
afi rmat: ”Vizita de studiu a fost 
binevenită, în contextul studierii 
disciplinei de criminalistică. In-
teresant lucru e că am afl at că 
această instituție este acreditată 
de Centrul Național de Acredi-
tare “MOLDAC”, în baza stan-
dardelor internaționale, ceea ce 

permite recunoașterea, la nivel 
internațional, a rezultatelor exa-
minărilor criminalistice, efectuate 

Studenții ASEM în vizită de studiu 
la Centrul Criminalistic

în laboratoarele din Republica 
Moldova. Centrul tehnico-crimi-
nalistic și expertize judiciare a 
devenit acreditat în domenii ca: 
balistică, traseologie, dactilosco-
pie, grafoscopie, investigații în 
domeniul informaticii și exami-
narea tehnică a documentelor. 
Mulțumim organizatorilor pentru 
această oportunitate”.

”Am rămas plăcut surprinsă 
de tehnica performantă a labora-
toarelor criminalistice, dar şi de 
capacităţile profesionale ale ex-
perţilor din cadrul Centrului care 
ne-au relatat cu entuziasm din 
experiența proprie de lucru. Astfel, 

am reușit să îndrăgim și mai mult 
știința criminalisticii care este una 
complexă, dar foarte interesantă. 
Deja știu exact unde îmi voi petre-
ce următorul stagiu de practică”, a 
menționat studenta Ioana Lefter.

Alina Codreanu, lect. univ., de-
partamentul Drept ASEM, a sublini-
at: ”În cadrul vizitei de studiu au fost 
atinse obiectivele propuse. Studenții 
au avut posibilitatea să vadă ”pe 
viu” o parte a activității unui expert 
criminalist, apreciind calitatea lucru-
lui efectuat în laboratoare. La fel, 
aceștia au sesizat cât de complica-
tă, dar și cât interesantă este munca 
unui expert în acest domeniu”.

Pagină realizată de Alina CODREANU
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TVC

CONCURS STUDENȚESC

BANCHERUL MODERN - 
intelect inovator și spirit jovial

La cea dea X-a ediție, echipa 
„MAIBEST” este câştigătoarea 
concursului „Bancherul modern 
- intelect inovator şi spirit jovial”. 
Concursul, dedicat aniversării a 
25 de ani a leului moldovenesc, a 
avut loc pe 29 noiembrie și a fost 
organizat de către Departamentul 
„Investiții şi Activitate Bancară”, 
Facultatea Finanțe, ASEM. 

Evenimentul a avut drept scop 
aprofundarea cunoștințelor teoreti-
ce și practice a viitorilor specialiști 
în domeniul fi nanciar-bancar. 

Competiţia s-a dat între două 
echipe: ”MAIBEST”, cu partici-
parea studenților din grupele: FB 
162, FB 163, FB 172 (căpitanul 
echipei Mihai Rotaru) și ”POWER-
BANK” – grupele: FB 161, FB 164, 
FB 165, FB 171 (căpitanul echipei 
Valeria Sîrbu), care au reprezentat 
şi au fost sponsorizate de către BC 
”Moldova-Agroindbank” S.A. și 
respectiv Fincombank S.A.

Astfel, tinerii au concurat în ca-
drul a cinci probe propuse de or-
ganizatori: prezentarea generală a 
echipelor „Banca – a doua noastră 
casă”; probă pe subiecte teoretice 
și practice din activitatea bancară 
„Meseria bancherului”; proba de 
prezentare a băncii sponsor „Ban-
ca noastră-i cea mai bună”; între-
cerea căpitanilor „Întrebare de un 
leu – răspuns de o mie” și ultima 
probă artistic – muzicală „Leule 
leuțule, ce mai faci drăguțule?”.

Probele au fost evaluate de 
către juriu, în componența căruia 
au făcut parte: Vladimir Muntea-
nu, prim vice-guvernator BNM; 
Vitalie Jacota, actor la teatrul de 

revistă ”Ginta Latină”; interpreta 
Mariana Mihăilă; Elena Stovbun, 
reprezentantă a Fincombank; 
Galina Grecu, reprezentantă 
a Moldova-Agroindbank și An-
gela Belobrov, Departamentul 

”Investiții și Activitate Bancară”, 
ASEM. 

Concurenţa între cele două 
echipe a fost una onestă, dar în 
acelaşi timp foarte tensionată. 
Ambele echipe au creat atmosferă 

plăcută, dând dovadă de măies-
trie, artistism, dar şi de cunoştinţe 
teoretice şi practice în domeniu. 
La rândul său, publicul a fost foar-
te receptiv, echipele fi ind încuraja-
te cu aplauze furtunoase. 

Între probe, cei prezenți au 
fost delectați cu piese muzicale 
ale interpretei Mariana Mihăilă şi 
ale trupei „Catharsis”. Concursul a 
fost moderat de către showman-ul 
Sergiu Beznițchi, veteran al TVC.

La fi nal, echipele s-au ales 
cu diplome și cadouri din partea 
sponsorilor.

 Zinaida LUPAȘCU
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DIALOG

Evenimentul s-a desfășurat 
în contextul marcării Zilei Pro-
fesionale a Juristului în Repu-
blica Moldova, sărbătorită, anu-
al, la 19 octombrie. În discursul 
său, Alexandru Tănase a pus 
accent pe istoricul controlului 
constituțional, analizând cazuri 
importante la nivel internațional 
cum ar fi : Cauza Thomas 
Bonham vs Colegiul Medicilor, 
Cauza Marbury vs Madison, Ca-
uza Dred Scott vs Sandford ș.a.

La fel, el a mai vorbit despre 
rolul Curții Constituționale (CC) 
a RM, actele în baza cărora ac-
tivează CC, atribuțiile și actele 

Alexandru Tănase: ”Un jurist este, mai întâi de toate, 
un intelectual, care are un înalt nivel de cultură generală”

Studenţii din anul I ai Facultăţilor 
”Economie Generală şi Drept” şi ”Bu-
siness şi Administrarea Afacerilor”, 
ASEM, au afl at, din prima sursă, des-
pre conceptele fundamentale privind 
factorii de risc în învăţământul superi-
or, impactul corupţiei în mediul acade-
mic și care sunt măsurile de prevenire 
a acestora, în cadrul unor prelegeri 
publice de informare și prevenire a 
corupției, în contextul derulării săptă-
mânii de responsalizare anticorupţie 
„Free from Corruption Week”. 

Prelegerile au avut loc, pe 16 octom-
brie, cu participarea reprezentanţilor Cen-

trului Naţional Anticorupţie și a cadrelor 
didactice ale Departamentului Drept, 
ASEM. 

Asemenea activităţi au drept scop 
realizarea diverselor acţiuni orientate 
spre creşterea gradului de conştientiza-
re a efectelor corupţiei în educaţie, cu 
precădere în învăţământul superior, pro-
movarea intoleranţei faţă de corupţie în 
educaţie, perceperea şi conştientizarea 
fenomenelor plagiarismului şi a fraudării 
academice.

Astfel, studenţ i i  au fost familiarizați 
cu atribuţiile CNA, standardele de integrita-
te în învăţământul superior, care sunt actele 
de corupţie și ce reprezintă fenomenul.

Totodată, studenţii au fost invitaţi să 
se implice în activităţi de voluntariat, 
propuse de CNA, pentru a fi  implicaţi în 
acţiuni de prevenire a corupției: diverse 
fl ash-moburi, campanii de informare, 
care ulterior se vor desfăşura pe întreg 
teritoriul ţării.

Prelegerile au fost realizate la reco-
mandarea Ministerului Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării, în conformitate cu Pla-
nul Sectorial Anticorupţie în Domeniul 
Educaţiei pentru anii 2018-2020, pre-

cum şi în contextul declarării de către 
Consiliul Europei a perioadei 15-19 oc-
tombrie drept săptămâna de responsa-
bilizare anticorupţie „Free from Corrup-
tion Week”.

Activităţile s-au focusat pe prezenta-
rea Principiilor Etice (volumul II publicat 
de Consiliul Europei), pe evidenţierea 
fenomenelor plagiarismului, fraudării 
academice şi a efectelor acestora în ca-
drul sistemului de învăţământ superior 
din ţară.

Campanie de informare și prevenire a corupției

Studenții Facultății ”Economie Generală și Drept” și cadrele didactice ale Facultății EGD, ASEM, 
au participat la o lecție publică cu tema: ”Apariția controlului de constituționalitate 1610-2018”, 
protagonistul căreia a fost Alexandru Tănase, avocat, ex-președinte al Curții Constituționale a 
Republicii Moldova.

CC, subiecții cu drept de sesi-
zare a CC, instituția excepției de 
neconstituționalitate.

Studenții au adresat diverse 
întrebări ce au vizat, în principal, 

experiența de muncă a judecă-
torului Tănase, în cadrul Curții 
Constituționale, despre importanța 
instituției interpretării Constituției 
ce are un impact deosebit printre 
atribuțiile CC. Totodată, dânsul s-a 
expus și asupra problemei de dura-
tă a termenilor judiciari, care, în opi-
nia lui, sunt cei mai ”comprimați”, în 
Republica Moldova, în comparație 
cu alte state europene.

Ex-președintele Curții Consti-
tuționale a îndemnat studenții 
să își cunoască istoria, să nu 
tolereze încălcarea drepturilor și 
libertăților omului, or, schimba-
rea pornește de la fi ecare.

”Constituția este mai întâi, 
un text fi losofi c, apoi unul juridic. 
Constituția reprezintă ”arta” de 
garantare a drepturilor omului. 
Dreptul de a tergiversa o cauză 

poate fi  interpretat și ca un drept 
de apărare, dar, să nu uităm că 
justiția este o ”chestie” scumpă, 
care durează”, a concluzionat 
Alexandru Tănase.

Pagină realizată de Alina CODREANU
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PROIECTE

În calitate de coordonator național, 
Academia de Studii Economice a Moldo-
vei a găzduit, în perioada 11-12 octom-
brie, întrunirea consorțiului proiectului 
“Reforming Master Programmes in Fi-
nance in Armenia and Moldova” (REFI-
NE), în cadrul programului ERASMUS+. 

În cadrul întrevederii, participanții au 
realizat un bilanț al activităților desfășurate 
în cadrul primelor etape de implementare a 

Proiectului REFINE și au punctat obiectivele 
vizate pentru perioada următoare.

La întrunire au participat, reprezentanți ai 
universităţilor din UE, membri ai consorţiului, 
precum: Richard Pircher, Johannes Wetzin-
ger, de la University of Applied Sciences BFI 
Vienna, Austria, în calitate de coordinator 
de proiect; Oto Hudec, Natasa Urbanciko-
va - Technical University of Kosice, Slovacia; 
Gert de Jong, Bernard Smeenk, Margit Var-
ga - Amsterdam University of Applied Scien-

ces, Olanda; Olivier Bruno, Srdjan Redzepa-
gic - University Nice Sophia Antipolis, Franţa; 
colegi din Armenia: Vard Ghukasyan, Paruyr 
Kalantaryan - Armenian State University of 

Economics, Yerevan; Iveta Stepanyan, Ma-
riam Voskanyan - Russian-Armenian Uni-
versity, Yerevan; Arsen Aproyan și Samvel 
Amirkhanyan, de la Gavar State University, 

Gavar.
Echipa națională a 

fost reprezentată de: 
Corneliu Guțu, An-
gela Casian, Ludmila 
Cobzari, Angela Be-
lobrov, Ana Gumovschi, 
Denis Vostricov, de la 
Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei; An-
drei Mulic, Galina Ulian, 
Mariana Doga-Mîrzac 
- Universitatea de Stat 
din Moldova și Maria 
Carabet, Alla Levitskaia, 
Ludmila Todorich, de la 
Universitatea de Stat din 
Comrat.

Evenimentul a fost 
realizat cu suportul fi nan-
ciar al Î.C.S. PriceWater-
houseCoopers Moldova.

Consorțiul proiectului REFINE, în cadrul ERASMUS+

Departamentul „Resurse umane, Afaceri publice şi 
Comunicare”, Facultatea EGD, a organizat, pe 23 noiem-
brie, în contextul  „Zilelor Ovidiu Bădina”, masa rotundă 
cu genericul: ”Managementul resurselor umane. Proble-
me actuale şi perspective de dezvoltare”.

La eveniment au participat Raisa Dogaru, directorul 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 

rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic, de-
canul Facultății EGD, Alic Bârcă, precum și profesori din 
cadrul ASEM. 

Participanții au dialogat pe marginea  aspectelor psi-
hosociale ale gestiunii potenţialului uman și a rolulului 
funcției de resurse umane în dezvoltarea durabilă a or-
ganizaţiei. 

Evenimentul a prilejuit dezbateri și discuții pe subiec-

te de actualitate, precum: Impactul conţinutului muncii 
asupra funcţiei de resurse umane din cadrul organizaţiei; 
Dezvoltarea durabilă a resurselor umane în cadrul orga-
nizaţiei; Aspecte inovative privind procesul de recrutare şi 
selecţie în cadrul organizaţiei; Coaching-ul – instrument 
important în dezvoltarea organizaţională și Specificul ma-
nagementului resurselor umane în sectorul public din Re-
publica Moldova.

 Masă rotundă: ”Managementul resurselor umane. 
Probleme actuale și perspective de dezvoltare”

Suden ț i i  Facultăț i i  Tehnologi i 
Informaționale și Statistică Economică a 
ASEM, precum și persoane interesate de 
domeniul IT, au avut o întâlnire, pe 20 noiem-
brie, cu reprezentanți din cadul companiei 
internaționale Crystal System, companie de 
consultanţă tehnică SAP, pentru care terme-
nii de "Big Data", "Cloud Platform", "HANA in 
memory database", "Mobile Technologies", 
"Busines Inteligence", "ERP" fac parte din 
limbajul uzual. 

Evenimentul a fost deschis de către decanul 
Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică 
Economică a ASEM, Aureliu Zgureanu, care a 
menționat: ”Ne bucură faptul că, astfel de eve-
nimente se organizează, tot mai des, în cadrul 

universității noastre. În acest sens, compania 
Crystal System este unul din cei mai apropiați par-
teneri. ASEM a promovat întotdeauna astfel de în-
tâlniri și parteneriate, care au o importanță majoră 
pentru toți: studenți, companie, universitate.

În discursul său, administratorul Crystal 
System Group, Ion Costaș a prezentat compa-
nia și a relatat celor prezenți despre perspec-
tivele de dezvoltare ale companiei, la nivelul 
Republicii Moldova. 

Prezent la eveniment, Costin Avram, Ge-
neral Manager Crystal System Group, a vorbit, 
cu lux de amănunte, despre domeniile actua-
le de activitate ale companiei la nivel global și 
care sunt obiectivele stategice pe care Crystal 
System dorește să le atingă.

Cu sloganul ”O carieră de succes”, Alexan-

dru Andruh, Team Leader Crystal System Mol-
dova, din proprie experiență, a convins tinerii 
că totul este posibil și drumul de la facultate la 
o carieră de succes în domeniul IT este deschis 
și în cadrul companiei Crystal System.

În aceeași ordine de idei a urmat discursul 
lui Stanislav Rudeanu, acum câțiva ani student 
al Facultății Tehnologii Informaționale și Statis-
tică Economică a ASEM, la moment - Regional 
Manager Crystal System Moldova. 

Stanislav Rudeanu a ținut să informeze 
auditoriul că, în cadrul facultății TISE a ASEM, 
compania Crystal System organizează un nou 
curs gratuit de programare SAP ABAP, cu înce-
pere pe 23 noiembrie curent și va culmina cu 
un concurs cu premii și oferte de angajare. În 
cadrul cursului, participanții vor face cunoștință 

cu limbajul de programare ABAP, cele mai noi 
paradigme informatice: in-memory database, 
in-cloud programming dar și cele mai noi teh-
nologii de programare UI. Cursul va fi  ținut de 
către traineri certifi cați de la Crystal System, cu 
o vastă experiență internațională în domeniu. 
Rezultatele bune la testul fi nal și dorința de a 
începe cariera profesională alături de Crystal 
System vor garanta o ofertă de angajare în ca-
drul companiei.

La fi nal, publicul a manifestat interes deo-
sebit față de eveniment, fi ind  adresate o serie 
de întrebări, urmate de răspunsuri detaliate. 

ASEM încurajează astfel de evenimente și 
este mereu deschisă spre bune practici și cola-
borare reciproc avantajoasă cu  toate compani-
ile din sectorul economic real. 

Reprezentanți ai companiei Crystal System în vizită la ASEM
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OPORTUNITATE

Participanții cursului de marketing digital 
și-au ridicat diplomele

Participanții cursului de 
marketing digital și-au ridicat 
diplomele

Timp de o lună, studenții, dar și 
profesorii ASEM, au benefi ciat de 
un curs accelerat de practici apli-
cabile în marketingul digital. Cur-
sul a fost organizat la inițiativa ab-
solventului ASEM, Vitalie Ciupac, 
fondator al agenției de marketing 
digital Vitallius Media, Canada. 

Cursul a fost susținut fi-
nanciar de Oficiul de Relații cu 
Diaspora a Guvernului Repu-
blicii Moldova. Participanții la 
curs au avut sarcina de a crea 
un website, indexarea acestu-
ia  în Google și conectarea cu 
rețelele de socializare. Echipe-
le câștigătoare vor beneficia de 
domene pentru site-urile create 
cu extensia ”.com” și hosting 
pentru un an de zile.

ECHIPELE CÂȘTIGĂTOARE
SUNT: 

Locul I
Iuliana Lungu, Nelly Arnaut – 

NLY App
Ana Barbă – Cartea mea
Locul II
Cătălina Isac, Dumitru Chiriac 

– Intellcars
Elena Capșună, Cristina 

Cotruța – Bag secco
Locul III
Andrei Postica, Vlada Butnaru 

– Nextlighter

Natalia Lazarev, Inga Vartico-
vschi, Cornelia Saculțanu – Trai-
ning CEA

Cristina Doni, Nina Tanasova – 
Pavapure

Madlena Burlac, Vlad Driga – 
Reparofi cii

Totodată ,  cei la l ț i  29 de 
participanți au primit certifi care de 
participare și de absolvire.

Subiectele abordate în ca-
drul cursului au fost: 

- pregătirea paginii web pentru 
roboții de căutare (SEO) utilizând 
practicile Google;

- instalarea și setarea Google 
Analitics și Google Console;

- crearea campaniilor de E-
mail marketing;

- crearea și optimizarea Go-
ogle for Business;

- crearea Google AdWords și 
setarea campaniei de căutare;

- crearea Facebook Business 
Page și crearea campaniei Face-
book;

- crearea unui plan de Market-
ing Digital Integrat și identifi carea 
KPI de bază.

Studenții de la specialitățile 
Servicii Hoteliere, Turism și 
Tehnologia și Managementul 
Alimentației Publice, BAA, care 

au urmat un stagiu în Italia, au 
fost menționați cu diplome, din 
partea Agenției de resurse uma-
ne Europe 3000. 

Cu diplome de participare 
s-au ales: Olga Saxonov, Camelia 
Lupașco, Olga Verejan, Ina Muntea, 
Corina Stașcu, și Mihaela Ursachi. 

Stagiu a fost posibil ca urma-
re a colaborării  ASEM cu Agenţia 
Europe 3000 și școlile hoteliere 
din Italia.

Colegi și profesori de specia-
litate, reprezentanți ai facultății și 
ai administrației ASEM au venit să 
susțină tinerele la ceremonia de 
înmânare a diplomelor.

Totodată, studenții au avut po-
sibilitatea să afl e din prima sursă 
despre proiect, de la stagiarii din 
acest an.

Astfel, studentele noastre, pe 
parcursul stagiului, au valorifi cat 
oportunitatea de a aplica în prac-
tică cunoștințele teoretice, de a-și 

dezvolta abilităţile, să învețe de la 
profesioniști din domeniu, dar și să 
cunoască cultura și limba italiană.

Decanul Facultății BAA, Ange-
la Solcan a îndemnat s tudenţii să 
aplice la proiect și a făcut o pre-
zentare, despre condiţiile și bene-
fi ciile pe care le oferă stagiu. 

Stagiile de formare sunt oferite 
pentru studenţii înmatriculaţi la in-
stituţiile de învăţământ cu profi l tu-
ristic/ hotelier, alimentaţie publică 
sau limbi străine, în structuri hoteli-
ere şi restaurante din Italia. Stagiul 
este prevăzut pentru o durată de la 
trei până la șase luni, în perioada 
de vară sau iarnă. Studenţii care 
participă la acest proiect au posibi-
litatea să-și îmbogăţească cunoş-
tinţele practice de bază, dar şi să 
înveţe limba italiană şi tehnicile de 

preparare şi servire a produselor 
agro-alimentare italiene. 

Funcţiile pe care, un partici-
pant, le poate ocupa în perioada 
stagiului sunt: barman, chelner, 
bucătar și operator de recepţie. 
Benefi ciile acestui stagiu este că 
fi ecare participant benefi ciază de 
o indemnizaţie de 500 de euro lu-
nar pentru acoperirea cheltuielilor. 
Cazarea și masa (de trei ori pe zi) 
sunt asigurate. 

La sfârșitul proiectului, stagia-
rul primește un certifi cat de partici-
pare din partea Școlii Hoteliere de 
Alimentaţie Publică din Italia. 

Criteriile de bază sunt: vârsta 
de peste 18 ani, să fi e student, 
să cunoască limba engleză la ni-
vel conversaţional și să să dețină 
pașaport european.

Studenții de la specialitatea ”Tehnologia și Managementul 
Alimentației Publice” și ”Merceologie și Comerț” de la BAA au 
avut o întâlnire, pe 14 noiembrie, cu reprezentanții Companiei 
Creavita.

În cadrul discuțiilor, oaspeții au făcut o prezentare despre dome-
niul de activitate al companiei, iar studenții au afl at, din prima sursă, 
despre posibilitatea de aplica la una din cele patru burse, dar și des-
pre modalitatea de angajare în cadrul companiei. 

Anual, din partea companiei, sunt oferite patru burse a câte 3 mii 
de lei pe o perioadă de trei luni. Doritorii de a benefi cia de brusă, pot 
expedia CV-ul la adresa electronică a companie. Ulterior, va fi  invitat 
la interviu.

Activitatea de bază a companiei este importul, comercializarea și 
distribuția ingredientelor în domeniul industriei alimentare.

Studenții de la Business s-au ales cu diplome italiene

Oportunități  pentru studenții BAA
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GALERIA ABSOLVENŢILOR

Doinița, ce te-a marcat în timpul 
studenției la ASEM?

Deodată cum mi-am început studii-
le la ASEM am aplicat pentru a deveni 
membru AIESEC. Am făcut acest lucru 
la recomandarea, sau mai bine zis la 
insistența surorii. De atunci viziunea și 
atitudinea mea față de tot ce mă încon-
joară s-a schimbat semnifi cativ. Proba-
bil nu am avut nicio zi în care să mă 
plictisesc căci după lecții aveam alte 
interese - organizare de evenimente, 
identifi care de parteneri externi, socia-
lizare și altele activități de voluntariat. 
Lecțiile mi le făceam din “mers” dat fi ind 
faptul că ajungeam seara târziu la că-

min, iar dimineața eram iarăși prezen-
tă la curs. Încercam să nu lipsesc doar 
dacă este strict necesar. 

De asemenea, aplicam regulat la 
instruiri pentru studenți peste hotarele 
tării, astfel am reușit să vad o parte din 
continentul European.  Căutam ace-
le oportunități la care cheltuielile mele 
erau minime. Aceste activități și-au pus 
cea mai mare amprentă în dezvoltarea 
mea atât personală, cât și profesională. 

Cum ai obținut primul job?
Abia după ce am terminat studiile de 

master am realizat că e timpul să-mi gă-
sesc un job. Am decis că vara acelui an 
voi călători puțin prin Europa și voi mai 
face câteva activități pentru dezvoltarea 
mea personală, iar toamna mă voi an-
gaja. Cei din jur îmi ziceau că nu e ușor 
să-ți găsești de lucru, și trebuie să caut 
din timp. Am aplicat la două instituții. La 
una din ele m-au chemat la interviu și 
peste o săptămână am fost angajată. 
Toate planurile legate de vacanță s-au 
anulat.

Ce înseamnă în viziunea ta un 
student bun? 

Probabil fi ecare din noi are o viziune 
aparte cum arată acest student. Păre-

rea mea este ca el face următoarele: 
1. Manifestă interes față de ceea ce 

învață la facultate.
2. Deține informație actualizată în 

domeniile de interes pentru dânsul.
3. Participă regulat la instruiri în țară 

sau peste hotarele ei. Așa el prinde 2 
iepuri – învață și își face noi prieteni.

4. Socializează de fi ecare dată când 
are ocazia.

5. Se distrează, căci totul are timpul 
lui.

Dar ce faci la moment, descrie o zi 
obișnuită a ta de muncă?

Îmi place când am zile dinamice, 
unde îmi desfășor activitatea atât în 

ofi ciu, cât și la evenimente sau întâlniri 
naționale sau internaționale. Dar desi-
gur nu este fi ecare zi așa. Marea parte 
a timpului lucrez la calculator, realizând 
sarcinile planifi cate. 

Doinița ULINICI: 

Învățați și încercați să descoperiți lumea
ASEM se mândrește cu studenții săi. Una din absolventele facultății 

de Relații Economice Internaționale, promoția 2013, este Doinița Uli-
nici. Este angajată în cadrul direcției Proiecte Inovaționale a Agenției 
Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ca specialist superior. Depar-
tamentul în care activează este responsabilă de fi nanțarea infrastructu-
rii de inovare (incubatoarele de inovare și parcurile științifi co tehnologi-
ce) și transfer tehnologic.

Pe lângă muncă, cum îți petreci 
timpul liber?

Merg deseori cu prietenii în drumeții. 
Luăm cortul, sacii de dormit și ceva de 
mâncare în rucsac și plecăm să desco-
perim noi locuri din Moldova. În timpul 
săptămânii ieșim în parc cu o păturică, 
sau gătim mâncare vegetariană la cine-
va din noi acasă. 

Care sunt publicațiile economice 
de valoare în opinia ta?

Reuters: Business & Financial 
News.

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

Cel mai mult aș recomanda 
studenților să facă voluntariat, îndeo-
sebi în cadrul organizațiilor studențești. 

Să identifi ce platforme pentru tineri 
unde sunt publicate oportunități precum 
conferințe, stagii, burse peste hotare. 
Să descopere lumea și noi orizonturi și 
desigur să zâmbească.

Unde sunt colegii tăi de grupă? 
Fă o statistică a șanselor de angaja-
re după absolvirea ASEM, având în 
vedere grupa ta :)

O mare parte din colegi au plecat 
peste hotare, la studii sau la muncă. 
Dar am rămas și câțiva în Moldova.  
Majoritatea colegilor mei s-au angajat, 
mulți dintre ei, chiar deodată după stu-
diile de licență.

Din experiența ta de studentă, ce 
crezi că ar fi  bine de mai întreprins 
pentru o comunicare bună între cele 
două categorii (studenți și profe-
sori), ca în fi nal ambii, dar și imagi-
nea instituției să aibă de câștigat?

Ambele părți trebuie să depună 
efort pentru o comunicare constructivă. 
Studentul, cel puțin din respect față de 
cei mai în vârstă, ar fi  bine să asculte 
părerea profesorului, iar profesorul - 
să înțeleagă că generațiile noi au alte 
priorități și interese decât erau cândva.

Cât de importantă este învățarea 
pe parcursul întregii vieți?

În fi ecare zi învățăm câte ceva. 
Aceasta nu mai este o activitate fa-
cultativă, dar mai degrabă obligatorie, 
mai ales acum, în era tehnologiei unde 
zilnic se lansează produse sau servicii 
inovaționale.  

Cum vezi tu viitorul economic al 
țării noastre?

În creștere. Da, cu siguranță nu chiar 
azi sau mâine. Cu toții trebuie să depu-
nem efort ca în următorii ani să simțim 
că am progresat. Totul începe de la im-
plicarea noastră, si apoi a angajatorului 
sau a statului. 

 Corina MOROZAN
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ACTIVITATEA ASEM

Pe parcursul primului semestru al 
anului academic 2018-2019, Facultatea 
REI, în cadrul proiectului a realizat cu 
succes o serie de evenimente:

SECȚIUNEA JEAN 
MONNET “C&D, INOVAȚII 
ȘI ANTREPRENORIAT: 
GENERATORI DE VALOARE 
SOCIALĂ ȘI CREȘTERE 
ECONOMICĂ” 
în cadrul Conferinței Șt i inț i f ice 
Internaționale „Competitivitate și Inovații 
în Economia Cunoașterii”, organizată în 
perioada 28-29 septembrie 2018. 

În cadrul secțiunii s-au înregistrat 45 
de participanți din mai multe țări pre-
cum: România, Ucraina, Polonia, Italia, 
Germania, Belarus etc.  Secțiunea Jean 
Monnet și-a desfășurat activitatea în 
Sala Senatului ASEM în ambele zile pla-
nifi cate și a permis crearea unui mediu de 
dezbateri și discuții pe diverse subiecte 
legate de tema secțiunii, și anume: Con-

Facultatea de Relații Internaționle – Promotorul 
În cadrul ASEM, Facultatea 

Relații Economice Internaționale 
implementează în perioa-
da 2016-2019,  proiectul “Cate-
dra Jean Monnet în Politici UE 
pentru Inovații, Creativitate și 
Antreprenoriat” / EU2INNO, 
nr. ref. 2016/2332-574680-EPP-
1-2016-1MDEPPJMO-CHAIR, co-
ordonat de Rodica Crudu, decan 
al Facultății Relații Economice 
Internaționale.

vergenţă şi divergenţă în politicile eco-
nomice ale Uniunii Europene; Impactul 
inovațiilor la dezvoltarea antreprenori-
atului și internaționalizarea activităților 
fi rmelor inovatoare: experiențe și reco-

mandări; Rolul inovației în efi cientizarea 
sistemului de educație prospectiv etc. 
Articolele științifi ce prezentate în cadrul 
conferinței vor fi  publicate în culegerea 
de articole a conferinței.

MASA ROTUNDĂ 
JEAN MONNET 
,,TINERII-SURSĂ 
DE CREATIVITATE 
ȘI INOVAȚII ÎN EUROPA”

În contextul Zilei Internaționale a 
Studenților, pe 8 noiembrie a fost orga-
nizată masa rotundă cu genericul ,,Ti-
nerii-sursă de creativitate și inovații în 
Europa”. Evenimentul s-a desfășurat 
sub egida Facultății Relații Economice 
Internaționale.

Rodica Crudu și Marina Popa, or-
ganizatoarele și coordonatoarele eve-
nimentului, au dat startul activității 
cu un mesaj de salut, încurajând 
participanții la discuții interesante și 
productive. 

Alex Bălteanu, Augustin Ignatov și 
Cristian Catan, absolvenți ai facultății 
REI, au inspirat prin discursurile lor 
și au motivat tinerii prezenți să mun-
cească mult și să nu renunțe la scopu-
rile bine defi nite. Tematica prezentări-
lor expuse a fost vastă și variată, fi ind 
abordată prin prisma eterogenității 
participanților, cu vârsta cuprinsă în-
tre 18 și 55 de ani, din mediul acade-
mic, de business și cel public, de la 
profesori universitari, studenți, până 
la director executiv în cadrul Cercului 
de creație Tehnică. 

Principalele subiecte discutate în 
cadrul mesei rotunde au fost: Tânărul 
creativ: Economist și artist, Studentul 
în trinomul: studii, muncă și călătorii,  
Tinerii și provocările lumii contempo-
rane, Oportunitățile nasc oportunități, 
sau ce înseamnă a fi  student ASEM, 
Voluntariatul în Uniunea Europeană - 
tendințe, oportunități și provocări, Vo-
luntariatul - oportunitate de dezvoltare 
și afi rmare a tinerilor, etc. – toate me-
nite să promoveze inovația, implica-
rea continuă a tinerilor și valorifi carea 
potențialului lor.
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OASPEŢI DE ONOARE

LECȚIA PUBLICĂ OFERITĂ 
DE EXCELENȚA SA, 
ȘEFUL DELEGAȚIEI UE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA, 
DL AMBASADOR 
PETER MICHALKO

Pe 16 noiembrie, ambasadorul UE 
în Republica Moldova, Excelența sa, 
Șeful Delegației UE în Republica Mol-
dova, Peter Michalko a ținut o lecție pu-
blică cu genericul „Relațiile Uniunii Eu-
ropene cu Moldova: succese, realizări 
și difi cultăți”.

Dl Ambasador a fost întâmpinat 
de către rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic, menționând cât de impor-
tantă este vizita dlui Michalko pentru 
ASEM, studenții noștri, dar și viitorul 
țării noastre. 

În discursul lui, Peter Michalko a 
vorbit despre realitățile și perspecti-
vele în dezvoltarea relațiilor Republicii 
Moldova cu Uniunea Europeană, pro-
vocările țării noastre, precum și des-
pre suportul UE pentru Moldova. De 

asemenea, în cursul prezentării sale, 
Ambasadorul UE, Peter Michalko, a 
subliniat importanţa democraţiei pen-
tru dezvoltarea unei ţări. Integrarea în 
marea familie a statelor europene mai 
rămâne a fi  un obiectiv strategic pen-
tru țara noastră, iar tinerii manifestă un 
interes deosebit față de acest subiect. 

Studenţii ASEM s-au arătat foarte in-
teresaţi de subiect şi au adresat multe 
întrebări ingenioase.

Evenimentul a fost organizat în co-
operare cu EuroClub - cerc studențesc 
condus de Marina Popa, lector în cadrul 
departamentului Business Internațional, 
Facultatea REI. Activitatea EuroClub 
este susținută de Delegația Uniunii Eu-
ropene în Republica Moldova.

LECȚIA PUBLICĂ 
OFERITĂ DE 
CHRISTIAN DANIELSSON, 
DIRECTORUL GENERAL 
AL DIRECTORATULUI 
GENERAL AL COMISIEI 
EUROPENE „POLITICA 
EUROPEANĂ 
DE VECINĂTATE 
ȘI NEGOCIERILE PRIVIND 
EXTINDEREA”/DG NEAR

Pe 28 noiembrie, Christian Daniels-
son, afl at într-o vizită ofi cială la Chișinău, 
ne-a onorat cu o vizită la ASEM. Depar-
tamentul în care activează Christian 
Danielsson, răspunde de politica UE în 

domeniul extinderii și de relația dintre 
Uniune și țările învecinate din Est și Sud. 
De asemenea, gestionează relațiile cu 
statele membre ale Spațiului Economic 
European și ale Asociației Europene a 
Liberului Schimb, în domeniile vizate de 
politicile Comisiei.

Christian Danielsson și-a început ac-
tivitatea la Comisia Europeană în 1995 în 
calitate de membru al cabinetului comi-
sarului Anita Gradin. A deținut mai multe 
funcții în cadrul Comisiei, inclusiv șeful 
adjunct al cabinetului vicepreședintelui 
Verheugen și directorul DG Extindere. 
Din 2008 până în 2010, Christian Dani-
elsson a fost Reprezentant Permanent 
pentru Suedia înainte de a deveni Se-
cretar General adjunct al Comisiei Euro-
pene în 2011. În 2013 a devenit Director 
General pentru Extindere, iar din 2015 
este Director General pentru Negocierile 
pentru Vecinătate și Extindere. Înainte 
de a se alătura Comisiei, a lucrat pen-
tru serviciul diplomatic suedez. Christian 
Danielsson este absolvent al Facultății 
de Economie și Administrarea Afacerilor 
din Stockholm.

Christian Danielsson a menționat: 
” Ceea ce puteți face, voi tinerii, este 
să vă implicați în societate. Încercați să 
schimbați ceva, abordați lucrurile diferit, 
votați! Implicați-vă în discuții, personal 
sau pe rețele de socializare. Nu neapărat 
pe subiectele la care aveți aceeași opinie. 
Discutați cât mai mult despre problemele 
care vă apasă, discutați cu părinții, prie-
tenii…Democrația este bazată pe impli-
care și dacă aceasta lipsește, atunci nu 
funcționează. Fiți activi.”

În cadrul vizitei sale la ASEM, 
Christian Danielsson a fost însoțit de 
20 de Tineri Ambasadori Europeni și 
reprezentanți ai Delegației UE în Re-
publica Moldova. Studenții ASEM s-au 
arătat interesați de subiectele propuse, 
adresând diverse întrebări.

Rodica CRUDU, 
decan Facultatea REI

Marina POPA, 
lect. univ., Departamentul Business 

Internațional, REI 

Integrării Europene și a Activităților Jean Monnet în ASEM
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PARTENERIATE

Video-conferința s-a axat pe discuții de 
interes comun ce prevăd extinderea cola-
borării între instituții prin semnarea unui 
acord de cooperare. Astfel, participanții au 
indetifi cat și analizat prevederile acordului, 
printre care: de a organiza mese rotunde, 
conferințe științifi ce și practice, de interes 
comun și cu privire la problemele curente 
ale economiei moderne; mobilitate acade-
mică, schimb de programe curriculare; par-
ticiparea la programe internaționale, inclu-
siv programul de mobilitate pentru studenți 
și profesori Erasmus+ și altele.

Totodată, părțile au manifestat interes 
comun de a lansa un program de masterat 
comun prin eliberarea de diplome duble.

Din partea ASEM, la video-conferință 
au participat: Elena Turcov, Eugenia 
Feuraș, Angela Casian, Aureliu Zgureanu, 
Anastasia Strelnicova, Lica Erhan, Serghei 
Ohrimenco. 

Video-conferința a fost asigurată cu su-
port, asistență tehnică și software de către 
Departamentul Tehnologiei Informației a 
ASEM.  

În perioada 13-15 noiembrie 2018, în 
cadrul Universității Catolice San Antonio din 
Murcia, Spania (UCAM - Universidad Católi-
ca San Antonio de Murcia https://www.ucam.
edu/) a avut loc reuniunea de lucru a comite-
tului director al proiectului SMART.

Academia de Studii Economice din 
Moldova a fost reprezentată la eveniment 
de către dr. Olesea Sirbu, Prorector pentru 

Relaţii Internaţionale și Proiecte Europe-
ne, coordonator instituțional al proiectului 
SMART și Sabina Mistrean, metodist co-
ordonator, Serviciul Relații Internaționale.

În cadrul reuniunii consorțiului SMART 
s-au prezentat rapoarte referitor la sarcini-
le realizate în ultimele 6 luni de derulare a 
proiectului și s-au specifi cat sarcinile pen-
tru următoarea jumătate de an.  

Academia de Studii Economice în parteneriat cu Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței 
(APCSP) și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
(AGEPI)  a organizat, la 15 noiembrie,  Atelierul de lucru Jean 
Monnet: "Comerțul electronic și protecția consumatorilor".

Workshopul a fost susținut de proiectul UE - Catedra 
Jean Monnet în cadrul politicilor UE de protecție a intereselor 
economice ale consumatorilor (EU4CONS), în cadrul căruia 
s-a abordat domeniul comerțului electronic și reglementările 
legale și instituționale ale acestuia în Republica Moldova.

În cadrul atelierului, participanții au prezentat comuni-
cări privind impactul comerțului electronic asupra mediului 
de afaceri, precum și protecția datelor cu caracter perso-
nal și proprietatea intelectuală în cadrul protecției consu-
matorilor.

Workshop: „COMERȚUL ELECTRONIC 
ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR”  

Reuniunea comitetului SMART

Video-conferință cu Universitatea 
de Turism și Management din Baku

Pe 15 noiembrie 2018 a avut loc o video-
conferință între reprezentanții Academiei de Stu-
dii Economice din Moldova și Universității de Tu-
rism și Management din Baku, Azerbaijan.
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COLABORARE

Lansare de carte pe subiectul 
Acordului de Asociere

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice Eu-
ropene (CEPS) din Bruxelles, readuc în atenție publică în cadrul unei eveniment de lansare de 
carte, găzduit de Academia de Studii Economice a Moldovei, progresul înregistrat de Republica 
Moldova la 4 ani de la implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Evenimen-
tul machează lansarea celei de-a doua ediții a manualului „Aprofundarea Relațiilor UE-RM: Ce? 
De ce? Cum?” și a publicației „Eforturile pentru buna guvernare în Europa de Est”, elaborate de 
către experți din Moldova, Ucraina, Georgia și statele Uniunii Europene. 

Olesea Sîrbu, prorector pen-
tru relații internaționale și proiecte 
europene din cadrul Academiei 
de Studii Economice a Moldovei, 
a venit cu un cuvânt de mulțumire 
autorilor publicației și a reiterat 
importanța cooperării dintre țările 
membre ale Parteneriatului Estic 
cu Uniunea Europeană. „Datori-
tă Parteneriatului Estic Republica 
Moldova a reușit progrese semni-
fi cative în ceea privește atragerea 
investițiilor pentru businessul mic 
și mijlociu, a oferit locuri de muncă 
noi și a creat oportunități comerci-
ale prin oferirea accesului către noi 
piețe de desfacere. În acest con-
text, Academia de Studii Econo-
mice depune eforturi semnifi cative 
pentru a ajusta oferta educațională 
la necesitățile pieței muncii, în ide-
ea de spori rata de angajare a tine-
rilor, dar și de a le oferi, prin inter-
mediul activităților extracurriculare, 
oportunitatea de a conștientiza 
provocările și benefi ciile parcursu-
lui european al țării”.

Denis Cenușă, director de 
program în cadrul Expert-Grup, 
editor și coautor al publicațiilor a 
menționat în discursul de deschi-
dere că „Reieșind din exploatarea 

abuzivă a temerilor geopolitice, ob-
servată în contextul electoral exis-
tent, subiectul integrării europene 
și sustenabilitatea acestuia capă-
tă o importanță sporită. Din acest 
considerent, Acordul de Asociere 
cu Uniunea Europeană necesită 
o comunicare cât mai accesibilă 
și ino vatoare către public. La fel 
ca și majoritatea textelor juridice, 
Acordul de Asociere este un tra-
tat juridic voluminos și complex, 
iar manualul dat vine să faciliteze 
înțelegerea fi ecărui capitol al Acor-
dului în ceea ce privește natura an-
gajamentelor pe care și le asumă 
părțile și perspectivele implemen-
tării acestora”. „Spre deosebire de 
ediția lansată acum doi ani, versiu-
nea actualizată își mai propune să 
prezinte modul în care a progresat 
implementarea Acordului de Asoci-
ere și să ofere o evaluare prelimi-
nară a acestui proces”, a conchis 
expertul.

Michael Emerson, cercetă-
tor superior asociat CEPS și coa-
utor al publicațiilor a subliniat în 
discursul de prezentare a celei 
de-a doua publicații lansate în ca-
drul evenimentului că „Lupta pen-
tru o bună guvernare în Europa 

extrem de necesare pentru pro-
ductivitate și nivelul de trai stag-
nează din cauza defectelor grave 
ale guvernării și statului de drept”. 

Expertul a mai adăugat că teme-
rile și speculațiile în ceea ce privește 
invazia mărfurilor agroalimentare 
din UE au fost spulberate. „Impor-
tul de produse agroalimentare din 
UE a înregistrat o scădere bruscă 
imediat după intrarea în vigoare a 
DCFTA, cu o ulterioară dinamizare, 
deși în perioada de referință statisti-
cile indică asupra unei diminuări de 
4%. Evoluția importurilor de produse 
non-agricole din UE a fost infl uențată 
de pe de o parte de necesitățile 
industriei naționale, iar pe de altă 
parte de diminuarea reexporturi-
lor odată cu instituirea restricțiilor 
la import de către Federația Rusă 
față de UE. În același timp, cel mai 
însemnat impact l-a avut scăderea 
prețurilor internaționale pentru pro-
dusele petroliere. În aceste condiții, 
importul de produse non-agricole din 
UE s-a diminuat cu 15% în perioada 
de referință”.

Evenimentul a fost organizat în 
cadrul proiectului „Înțelegerea Acor-
durilor de Asociere și a Zonelor de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprin-
zător (ZLSAC) dintre UE și Ucraina, 
Moldova și Georgia”, realizat cu 
sprijinul fi nanciar al Agenției Suede-
ze pentru Cooperare Internațională 
și Dezvoltare (Sida). Proiectul este 
coordonat de Centrul pentru Studii 
Politice Europene (CEPS) și realizat 
în parteneriat cu Institutul de Pro-
gnoză Economică și Consultanță 
Politică (IER) din Kiev, Centrul de 
consultanță Reformatics din Tbilisi 
și Centrul Analitic Independent Ex-
pert-Grup din Chișinău.

de Est” este despre lupta care se 
desfășoară în cele trei țări din ca-
drul Parteneriatului Estic - Georgia, 
Ucraina și Moldova în parcursul lor 
spre un „model european" de dez-
voltare, lupta pentru tranformările 
politice și economice pe care care 
cele 3 țări și le doresc pentru a-și 
schimba sistemele post-sovietice 
în democrații solide, bazate pe sta-
tul de drept, limitarea corupției și a 
implicării oligarhilor”. 

În cadrul evenimentului vorbito-
rii celor două panele și-au propus 

să aducă în discuție și impactul 
economic al ZLSAC asupra ex-
porturilor moldovenești, subiect 
care a fost prezentat de Adrian 
Lupușor, director executiv al 
Centrului Analitic Independent „Ex-
pert-Grup”. Expertul a menționat 
că „Structura comerțului Republicii 
Moldova a început să se diversifi ce 
considerabil în favoarea piețelor 
Uniunii Europene, reducând pier-
derile provocate de embargoul 

comercial impus de Federația 
Rusă. Partea bună este că, după 
o perioadă de șocuri economice 
grave, creșterea macroeconomi-
că a fost reluată. Exporturile către 
UE cresc destul de rapid, repre-
zentând la momentul actual 66% 
din exporturile țării. Există totuși, 
anumite difi cultăți de armonizare a 
legislației naționale la regulamen-
tele UE și mai multe defi ciențe fun-
damentale ce țin de capacitățile de 
implementare ale sectorului public 
și privat. De asemenea, progrese 
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ANTREPRENORIAT

Republicii Moldova, ambasadori, 
reprezentanți ai partenerilor ex-
terni strategici, ai companiilor au-
tohtone, dar și invitați speciali de 
peste hotare: România, Georgia, 
Ungaria, Macedonia, Belgia, Ita-
lia și Marea Britanie. De aseme-
nea, panelurile au avut drept scop 
elucidarea avantajelor competiti-
ve ale sectoarelor, oportunitățile 
investiționale actuale, dar și de a 
servi drept instrument pentru a afl a 
din prima sursă despre politicile 
statului în susținerea investițiilor.

Pentru a menține un dialog 

public-privat transparent, ediția 
din acest an a inclus, în premie-
ră, sesiuni de Q&A cu echipe de 
profesioniști din trei ministere de 
resort:  Ministerul Economiei și In-
frastructurii, Ministerul Finanțelor, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale și Mediului. Pentru 
oaspeții din străinătate care au 
dorit să se documenteze despre 
oportunitățile oferite au fost orga-
nizate vizite tehnice, structurate 
pe domeniile: Fashion Route, Di-
gital Path, Free Economic Zone, 
Agrifood. 

Moldova Business Week 
este cel mai important eveni-
ment național în domeniul afa-
cerilor, organizat la Chișinău 
începând cu anul 2014. În fieca-
re an forumul a reunit un număr 
important de autorități, agenți 
economici din toate sectoarele 
economiei, importatori, expor-
tatori, finanțatori din țară și de 
peste hotare, iar interacțiunea 
dintre participanți a culminat cu 
încheierea a zeci de parteneria-
te, care au contribuit la dezvolta-
rea economiei naționale.

ERASMUS pentru Tineri Antreprenori 
reprezintă un program de schimb trans-
frontalier fi nanțat de  Uniunea Europeană 
care oferă antreprenorilor noi (#NewEn-
trepreneurs) şansa de a învăţa de la an-
treprenorii experimentați (#HostEntrepre-
neurs) dintr-o altă țară și de a consolida 
competențele necesare pentru dezvolta-
rea întreprinderii. Schimbul de experiență 
poate dura de la o lună la trei luni.

De ce trebuie să participi?
1. Pentru a stabili contacte pe plan 

internațional;
2. Pentru a cunoaște o nouă piață euro-

peană și diferite practici comerciale;
3. Pentru a-ți consolida competențele 

sectoriale;
4. Pentru a intâlni antreprenori de suc-

ces;
5. Pentru a descoperi oportunități de co-

operare. 
Cine poate să participe?
· Antreprenori noi care au intenția fermă 

de a înfi ința o companie sau care au înfi ințat 
deja o companie (nu mai mult de 3 ani cu-
mulativi de experiență);

· Antreprenori experimentați care sunt 
proprietarii unei întreprinderi mici sau mijlo-
cii sau care conduc o astfel de întreprindere.

Cum aplici?
1. Pregătește CV-ul și un Business Plan.

2. Depune candidatura la adresa: www.
erasmus-entrepreneurs.eu .

3. Alege un punct de contact din țara ta. 
(#CCIRM) 

Camera de Comerţ şi Industrie a Repu-
blicii Moldova (#CCIRM) este Organizația 
Intermediară în Moldova, care implimentea-
ză și oferă informaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare la Programul Eras-
mus pentru Tinerii Antreprenori.

Aplicările sunt valabile până în vara 
anului 2019. 

HelpDesk suport: Camera de Comerț și 
Industrie a RM, telefon: 022 22 13 91.

Erasmus pentru Tineri Antreprenori poate fi  pentru tine
TE GÂNDEȘTI SĂ ÎNCEPI O AFACERE SAU AI ÎNCEPUT-O DEJA? 

Moldova Business Week 2018 

Incubatorul de Afaceri al ASEM, 
anunță înscrierea la ediția 2019 a proiec-
tului BusinessLab.

Formular de înregistrare https://goo.gl/
forms/WcWU1BG1M5wbPDUp1 deschis 
până la 17.12.2018, ora 23.30.

Ce trebuie să știi despre Busine-
ssLab?

- este un proiect ASEM, prin care 
susținem lansarea și accelerare a afa-
cerilor de la zero;

- participanții obțin suport educațional, 
consultativ, logistic, pentru a lansa 
afaceri reale;

- benefi ciarii lucrează cu mentori și 
consultanți din economia reală;

- benefi ciarii pot obține spații de birou și 
adresă juridică în cadrul Incubatorului 
de Afaceri al ASEM.

ETAPELE PROIECTULUI

Etapa 1 – PRESELECȚIA participanților
Obiectiv: identifi carea persoanelor cu 

abilități antreprenoriale, sunt admiși toți do-
ritorii

Etapa 2 – ELABORAREA modelului 
de business 

Obiectiv: identifi carea ideilor de afaceri 
și elaborarea modelelor de business, sunt 
admiși 20 de participanți selectați de juriu la 
etapa

Etapa 3 -  LANSAREA ȘI ACCELERA-
REA afacerilor 

Obiectiv: implementarea ideilor de afa-
ceri, sunt admiși învingătorii Bătăliei ideilor 
de afaceri

De ce trebuie să aplici la Busine-
ssLab?

- Primești la pachet tot ce este nece-
sar pentru ați lansa afacerea (instrui-

re, consultanță, birou, ghidare … te 
învățăm și despre cum să găsești 
fi nanțare);

- Înveți despre afaceri de la oameni cu 
experiență în domeniu;

- Interacționezi cu colegi care au 
aceleași aspirații dar și aceleași frici;

TE AȘTEPTĂM!
Formular de înregistrare https://goo.gl/

forms/WcWU1BG1M5wbPDUp1
Pentru detalii: www.businesslab.md, 

cariera.ase@gmail.com, 0 22 402 824, In-
cubatorul de Afaceri al ASEM, bir. 1, www.
businesslab.ase.md

 „Moldova Business Week 
2018” este unul din cele mai im-
portante evenimente ale anului, 
consacrat antreprenoriatului, pro-
movării exporturilor și atragerii 
investițiilor în țara noastră.

Organizată de Agenția de 
Investiții, sub egida Guvernu-
lui Republicii Moldova, cea de-a 
cincea ediție a „Săptămânii Afa-
cerilor” s-a desfășurat în perioa-
da 27-29 noiembrie la Chișinău, 
unde au fost invitați circa 3500 de 
investitori, fi nanţatori, importatori 
și exportatori din Republica Mol-
dova și alte 55 de țări.

Pe parcursul celor 3 zile au 
fost organizate prelegeri și sesi-

uni despre potențialul investițional 
al ramurilor strategice ale econo-
miei naționale – Energetică, In-
frastructură, Automotive și Elec-
tronică, Tehnologia Informației 
și a Comunicațiilor, Agricultură 
și Industria Alimentară, Turism, 
Industria Ușoară, urmate de 
discuții B2B și prezentarea is-
toriilor de succes ale oamenilor 
de afaceri din diverse țări. Atrac-
tivitatea investițională a celor 7 
sectoare strategice ale economiei 
naționale a fost prezentată prin 
intermediul panelurilor temati-
ce, care au inclus discursurile 
a peste 40 de speakeri, printre 
care reprezentanți ai Guvernului 

P r o i e c t u l  B u s i n e s s L a b
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VIAŢĂ STUDENŢEASCĂ

ASEM a câștigat 

Balul Bobocilor
Pe 28 noiembrie a avut loc marea fi nală -Ba-

lul  Bobocilor 2018. În acest an, titlul de Miss și 
Mister Bobocel a fost câștigat de către perechea 
Academiei de Studii Economice a Moldovei, Vero-
nica Patrașco și Andrei Bulat, studenți în anul I, ai 
facultății de Economie Generală și Drept. Cei doi 
au cucerit membrii juriului prin talentele lor și in-
geniozitatea de care au dat dovadă.

Concurenţii au avut de înfruntat trei probe.  Aceștia 
au fost susţinuţi de colegi şi prieteni. 

Toți participanții s-au ales cu diplome de mențiune și 
premii din partea sponsorilor.

Concursul a fost organizat de către Consiliul 
Național al Organizațiilor Studențești în colaborare cu 
Universitățile participante și suportul partenerului gene-
ral al studenților, Compania Enter.

La concurs au participat perechi de la toate 
facultățile. Astfel, pe primul loc s-a situat perechea 
facultății de Economie Generală și Drept, locul II – 
Contabilitate, locul III –Business și Administrarea Afa-
cerilor / Relații Economice Internaționale.

Participanții și-au etalat talentele în cadrul a 4 pro-
be: prezentarea; proba artistică; proba de improvizare 
și temă pentru acasă: "Eu peste 20 de ani".

Invitați speciali: BETON, Trupa SUNNY, Rudy 
Wave, Dj Kohman.

Parteneri generali: ACADEMIA DE STUDII ECO-
NOMICE DIN MOLDOVA, Consiliul Organizațiilor 
Studențești Moldova, Enter, Mistral-Tours Chișinău, 
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Max 
Fashion, Expert English School, GIVER, 3PLY, Magi-
capple.

Boboceii de la EGD - cei mai buni la această ediție

Comitetul Sindical al Studenților și Masteranzilor al ASEM a 
organizat pe 25 octombrie, Balul Bobocilor ASEM 2018 -eveni-
ment anual la care participă studenții anului I, pentru a-și demon-
tra talentele.

ETAPA INTERUNIVERSITARĂ
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Mult așteptata seară dintre ani se apropie cu repeziciune. Cu 
mai puțin de o săptămână înainte de trecerea în noul an, românii 
pun la punct ultimele detalii pentru seara de Revelion. De la delicii 
culinare, la ținute vestimentare speciale, toată lumea va celebra 
începutul anului 2019 în cel mai fastuos mod cu putință.

Din „meniu” nu pot lipsi, însă, superstițiile de Revelion. Dar așa 
cum indică și proverbul, „câte bordeie atâtea obiceie”, superstițiile 
românilor sunt din cele mai variate.

Superstiții de Revelion 2019- 11 tradiții la cumpăna dintre ani

1. Una din cele mai cunoscute superstiții spune că trecerea 
dintre ani trebuie să ne prindă cu bani în buzunar pentru 

ca noul an să fi e prosper și fructuos din punct de vedere fi nanciar.

2. Tot legat de bani, se spune că noul an trebuie să nu ne 
prindă datori. Explicația este că datoria neachitată în anul 

ce se încheie va aduce altele în anul nou început.

3. Nu împrumutați bani sau alte obiecte în ajunul anului nou, 
pentru că vă veți păstra obiceiul și în anul următor.

4. Superstițiile ating inclusiv zona job-ului. Se spune că în pri-
mele minute ale noului an este bine să acordăm câteva mi-

nute unui mini-proiect care să aibă legătură cu serviciile prestate 
la locul de muncă. Astfel, vom asigura efi ciența și productivitatea 
pe plan profesional în anul ce urmează.

5. Spiritualitatea și simbolistica Revelionului este tradusă în 
numeroasele superstiții legate de aceste două teme. Se 

spune că la cumpăna dintre ani este bine să ținem ușile deschise 
pentru a lăsa spiritele rele și neîmplinirile anului trecut să iasă din 
case.

6. Totodată, zgomotul și energia pozitivă sunt vitale pentru a 
te asigura că spiritele rele stau departe de casa ta. Așadar, 

bucuria exagerată și distracția la cote maxime sunt recomandate 
pentru a începe anul bine.

7.  Modul autohton de a scăpa de toate aspectele negative acu-
mulate în anul ce se încheie este de a ține căței de usturoi 

în buzunar. Aceasta tradiție este izvorâtă din obiceiul popular de a 
ține departe vârcolacii.

Ce nu este bine să faci de Revelion

8. Tot în lista superstițiilor se înregistrează și convingerea că 
primul om care va călca pragul casei va infl uența tot anul. 

În același timp, este recomandat ca primul pas al primului oaspete 
să fi e făcut cu dreptul pentru a face lucrurile să meargă conform 
planului, în anul ce va urma. Există multiple interpretări ale acestei 
superstiții. În unele culturi, persoanele blonde sau roșcate aduc 
ghinionul, în timp ce brunetele/bruneții sunt semnul norocului. Unii 
sunt și mai radicale de atât mizând pe faptul că dacă o femeie va 
trece prima pragul unei case în seara de Revelion, anul ce urmea-
ză va fi  imprevizibil.

9. Există numeroase superstiții legate și de modul de 
întreținere a locuinței. Se spune că aruncatul gunoiului în 

ziua de Revelion aduce ghinion. Conform tradiției, orice se aruncă 
din casă duce cu sine norocul si bunăstarea.

10. Este interzis spălatul hainelor, cusutul sau tricotatul 
în ultima zi a anului. Alte recomandări similare vin din 

Germania, unde fermierii curăță hambarele și staulele animalelor 
înainte de 31 decembrie. Tradiția spune că dacă noul an găsește 
gospodăria curată, recolta va fi  bogată iar animalele vor fi  ferite 
de pericole.

11. Probabil cea mai cunoscută tradiție de Revelion este 
sărutul celor dragi. Miezul nopții trebuie să ne găsească 

înconjurați de familie și prieteni, unde dragostea abundă. Astfel, 
întreg anul viitor va sta sub semnul iubirii.

Centrul de Informaţii Universi-
tare anunţă programul „Burse de 
Merit” 2018 – pentru cei mai 
buni studenți ai țării, ediţia 
XXIII, organizat sub egida Consi-
liului Rectorilor din Republica Mol-
dova, cu suportul fi nanciar al BC 
“Moldova Agroindbank” SA 
și al Orange Moldova. 

Programul oferă în bază 
de concurs 50 de burse a 
câte 12.000 MDL, după cum 
urmează:

• 35 burse – pentru studenţii 
din ultimul an de studii superioare 
de licenţă (inclusiv penultimul an 
din cadrul programelor de studii 
integrate); 

• 15 burse – pentru studenţii din 
primul an de studii superioare de 
master (inclusiv ultimul an din cadrul 
programelor de studii integrate).

CRITERII DE ELIGIBILITATE 
PENTRU APLICANŢI:

1) să fi e cetăţeni şi rezidenţi ai 
Republicii Moldova, cu vârsta limi-
tă de până la 30 ani inclusiv;

2) să fi e:
• studenți înmatriculaţi în ul-

timul an de studii, cu frecvenţă la 
zi, ciclul I, studii superioare de 
licenţă (anul absolvirii 2019), în 
una din instituţiile de învăţământ 
superior din RM (excepţie: fi lialele 
universităţilor străine cu sediul pe 
teritoriul RM);

sau
• studenți înmatriculaţi în pri-

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

sau
• studenți care urmează 

programe de studii integra-
te (studii superioare de licență 
și master), cu frecvenţă la zi, în 
una din următoarele instituţii de 

REVELION 2019: 
SUPERSTIȚII, TRADIȚII 
ȘI OBICEIURI 
ÎN NOAPTEA DINTRE ANI

PROGRAMUL „BURSE DE MERIT”, 
     EDIȚIA A XXIII-A

învățământ superior din RM:
- Universitatea de Stat de Medi-

cină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 
Facultatea Medicină şi Facultatea 
Sănătate Publică – eligibili fi ind 
studenţii de la anii de studii V şi VI; 
Facultatea Farmacie şi Facultatea 
Stomatologie – eligibili fi ind studen-
ţii de la anii de studii IV şi V;

- Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, Facultatea Medicină 
Veterinară – eligibili fi ind studenţii 
de la anii V şi VI;

- Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Facultatea Urbanism 
şi Arhitectură, Specialitatea Arhi-
tectură – eligibili fi ind studenţii de 
la anii de studii IV şi V;

- Universitatea Slavonă, Fa-
cultatea Economie, Specialitatea 
Arhitectură – eligibili fi ind studen-

ţii de la anii de studii IV şi V.
3) să dea dovada unei reuşi-

te academice, având media no-
telor pentru toţi anii de studii nu 
mai mică de 9 – domeniile ştiin-
ţelor social-umaniste, 8,5 – do-
meniile ştiinţelor exacte, tehnice 
şi medico-biologice şi 8 – în ca-
zul studenţilor cu dizabilităţi şi/
sau orfani. Pentru studenții mas-
teranzi se va lua în considerare 
nota medie generală de licență 
din diploma de licență.

4) să demonstreze participa-
rea în activităţi curriculare şi extra-
curriculare (cerinţă obligatorie).

Data limită de prezentare a dosa-
relor - 17 decembrie 2018, ora 17:00!

Formularul de aplicare și regu-
lamentul programului pot fi  găsite 
pe www.eac.md. 

Fii tu însuți Moș Crăciun!
În perioada 06-21 decembrie 2018, te invităm să contribui la umplerea sacului cu bunuri pentru două familii 

nevoiașe din satul Logănești, or. Hâncești.
Donația o puteți face la Senatul Studențesc al ASEM, bl.A, cabinetul 102
Contacte: 069129607- Nadia Malachi; 069172260 - Mirca Valeria
Pentru mai multe detalii, l ăsați un mesaj privat pe pagina Senatului Studențesc al ASEM.
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