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74 de absolvenți ai Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business (ȘMEEB), de la specialitățile: Drept economic, 
Drept fi nanciar - fi scal, Drept și proceduri vamale, Contabilitate și Audit, și-au ridicat diplomele.  

La festivitatea de decernare au participat rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, directoarea ȘMEEB, Angela Casian, șef depar-
tament Drept,  Alexandru Armeanic și șefa departamentului Contabilitate, Audit și Analiză Economică, Liliana Lazări. 

Burse de Merit în valoare de 12 mii de lei, anul acesta vor lua: Dumitru Baba,  Ecaterina Brad, Ana-Maria Cabari, 
Virginia Gobjilă, Andrei Secu,  Irina Șpac,  Anastasia Tataru,  Eugenia Țurcanu, Radu Verstiuc și Olga Spînu 
(Masterat). 

Anul acesta, la cea de-a XXIII-a ediție a competiției intelectuale au depus dosare 221 de studenți și masteranzi de la 18 universități 
din Moldova. În rezultatul evaluării dosarelor de aplicare, cât și a prestației candidaților la un test de cultură generală, 50 de studenți 
și masteranzi de la 7 universități au devenit fi naliști ai programului Burse de Merit  2018. 

Învingătorii au fost selectați de către o comisie de experți independenți, constituită din reprezentanți ai  comunității academice.



EXPERIENŢĂ

Invitați 
de Onoare 
la ASEM

”Ca să fi i liber și independent, trebu-
ie mai întâi de toate să fi i liber în gândire, 
fi ecare în parte”, a declarat Excelența 
sa, Ambasadorul Poloniei în Republica 
Moldova, Bartlomiej Zdaniuc, în cadrul 
unei lecții publice, organizată de facul-
tatea Relații Economice Internaționale.

Excelența sa a făcut o scurtă pre-
zentare a țării sale de origine, Polonia, 
dar și a aspectului economic raportat 
la RM. Totodată, Ambasadorul a vor-
bit despre pașii pe care fi ecare din noi 
trebuie să-i întreprindă ca să ne dez-

voltăm și mai mult. Studenții au adre-
sat întrebări, iar Excelența sa, într-o 
română perfectă, a răspuns la întrebă-
rile tinerilor.

La fi nal, d ecanul facultății REI, Rodi-
ca Crudu, a mulțumit domnului Ambasa-
dor pentru receptivitatea și deschiderea 
spre colaborare, menționând că colabo-
rarea dintre Facultatea REI și Amabasa-
da Poloniei în Chişinău va continua, iar 
următorul eveniment planifi cat este pe 
13 mai curent.

Corina MOROZAN

În contextul Misiunii de Asistență 
Tehnică oferite universităților din Re-
publica Moldova privind îmbunătățirea 
competențelor profesionale ale staff-ului 
academic, rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic a avut, pe 26 februa-
rie, o întrevedere cu experții Asociației 
Universităților Europene (EUA), Dr. Jon 
Turner și Dr. Catherine Bovill, de la Uni-
versitatea din Edinburgh, Marea Britanie. 

În cadrul întâlnirii, părțile au vorbit 
despre competitivitatea studenților și ca-
drelor didactice în cadrul universităților, 
îmbunătățirea competențelor profesionale 
ale staff-ului universitar, precum și despre 

competitivitatea studenților și cadrelor di-
dactice în cadrul universităților pe care le 
reprezintă.

Discuţiile au continuat în cadrul semina-
rului, ”Îmbunătățirea competențelor profe-

sionale ale staff-ului academic”, la care au 
participat experți naționali și internaționali, 
precum și cadre didactice, staff administar-
tiv de la mai multe universități din țară și de 
la ASEM. 

Seminarul a fost condus de către experții 
EUA,  Dr. Jon Turner, Directorul Institutu-
lui pentru Dezvoltare Academică din cadrul 
Universității din Edinburgh și Catherine Bo-
vill, expert în implicarea studenților din ca-
drul aceleiași instituții. Pe parcursul zilei, cei 
prezenți, împreună cu facilitatorii au discutat 
și împărtășit  experiențe privind formarea 
competențelor profesionale ale staff-ului uni-
versitar, precum și modalități de diversifi care a 
metodelor de predare și implicarea studenților.  

Evenimentul s-a desfășurat în incinta 
ASEM și a fost organizat de către Ofi ciul 
Național Erasmus+,  în colaborare cu Minis-
terul Educației, Culturii și Cercetării a RM.

Zinaida LUPAȘCU

Academia de Studii Economi-
ce a Moldovei, în parteneriat cu 
Agenţia Naţională pentru Cerce-
tare şi Dezvoltare, au organizat, 
în perioada 11-15 martie, ateliere 
de lucru în cadrul „INFO WEEK – 
H2020/2019”.

În decursul a cinci zile de 
informare și seminare practi-

ce, participanții au fost informați 
despre schimbările care au avut 
loc pe domenii, în cadrul Progra-
mului Cadru, despre  accesul la 
fi nanțare, practici de success în 
Orizont 2020 și anume experiența 
unor universități din UE, precum și 
alte informații utile.

Prezenți la deschiderea atelie-

rului, rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic și directorul 
general al Agenției Naționale pen-
tru Cercetare şi Dezvoltare, Dmitrii 
Parfentiev au specifi cat importanța 
programului pentru țara noastră, ca 
fi ind un mijloc de stimulare în dez-
voltarea noilor instrumente pentru a 
îmbunătăți domeniul de Cercetare-

Experți de la Asociația Universităților Europene în vizită la ASEM

INFO WEEK – H2020/2019

Dezvoltare-Inovare.
 “Info Week – H2020/2019”, 

ajuns la cea de-a V-a ediţie, își 
propune să promoveze Programul 
Cadru de cercetare-inovare al Uni-
unii Europene – Orizont 2020, cât 
şi să prezinte apelurile deschise în 
cadrul acestui program. InfoWeek 
– H2020/2019 vine să ofere o 
platformă pentru mediul ştiinţifi co-
academic şi didactic, să consoli-
deze echipe de cercetare pentru 

participarea în comun la apelurile 
deschise din cadrul Programului 
Orizont 2020.

Orizont 2020 este cel mai 
amplu program de cercetare și 
inovare derulat vreodată de UE. 
Începând cu 1 ianuarie 2014, Re-
publica Moldova este ţară asocia-
tă la Programul Cadrul al Uniunii 
Europene de Cercetare-inovare, 
Orizont 2020.

Mihaela CIUBARĂ
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ACTIVITATEA ASEM

Dezvelirea basoreliefului, lansarea 
monedei comemorative  și a sălii 
de studii ”Ivan MOCAN”

Festivitatea a fost organizată de ASEM în colabo-
rare cu Banca Națională a Moldovei.

La eveniment au fost prezenți prim-viceguver-

natorul B NM, Vladimir Munteanu, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic, decani, profesori, studenți 
și cei care l-au cunoscut pe Ivan Mocan, decan al 
facultății de economie 1960-1987: ilustru organizator 
al învățământului economic, cercetător eminent al do-
meniului monedei și creditului, personalitate remarca-
bilă a vieții publice.

Cu această ocazie a avut loc și proiectarea fi lmu-
lui ”Ivan Mocan la 100 de ani”, difuzat de TRM.

Academia de Studii Econo-
mice din Moldova, Facultatea 
Contabilitate a fost, pe 15 mar-
tie, gazda Conferinței Științifi ce 
Internaționale Studențești „Provo-
cările contabilității în viziunea 
tinerilor cercetători", afl ată la 
cea de-a III-a ediție. Evenimentul 
a fost organizat în comun cu Uni-
versitatea Ștefan cel Mare, Sucea-
va, România - Facultatea „Științe 
Economice și Administrație Publi-
că”; Universitatea de Stat, Poloțk, 
Republica Belarus - Facultatea 
Finanțe și Economie și Universi-
tatea „1 decembrie 1918”, or. Alba 
Iulia, România - Facultatea de 
Științe Economice.

Conferința Științifi că 
Internațională Studențească a 
avut drept scop atragerea și im-
plicarea  studenților din cadrul 
instituțiilor în cercetare, totodată și 
dezvoltarea competențelor de cer-
cetare în domeniul contabilității, 
analizei economice și auditului.

La deschiderea conferinței, 
mesaj de salut a adresat Prorec-
torul pentru Cercetare și Partene-
riate, ASEM, Corneliu Guțu, care a 
specifi cat importanța cooperării și 
internaționalizării cercetării conta-
bile.

În discursul său, decanul 
Facultății „Contabilitate”, ASEM, 
conf. univ., dr., Lilia Grigoroi a 
menționat că, organizarea unor 

astfel de evenimente este de a 
identifi ca oportunitățile și provo-
cările actuale și viitoare pe care le 
întâmpină tinerii și viitorii contabili 
profesioniști.

 ”Este necesar să fi e continu-
ate și susținute astfel de eveni-
mente, pentru ca tinerii cercetă-
tori contabili să-și poată dezvolta 
competențele de cercetare și de 

soluționare a aspectelor discu-
tabile și interpretabile specifi ce 
profesiei, dar și să poată disemi-
na rezultatele cercetărilor către o 
comunitate largă. Totodată, ne-am 
dori să atragem în acest proces un 
număr mai mare de  entități, ca să 
poată identifi ca și selecta viitorii 
specialiști.

 Directorul Departamentului 
„Contabilitate, Audit și Finanțe” 
a Universității „Stefan cel Mare”, 

Suceava, România, dr., prof. univ., 
Elena Hlaciuc, cu această ocazie, 
a accentuat importanța relațiilor în-
tre instituțiile noastre, menționând 
și programul comun de studii cu 
diplomă dublă la Ciclul I, Licență, 
dar și benefi ciile acordului de co-
tutelă  pentru studenții de la Ciclul 
III, Doctorat.

Moderatorii de partea ASEM, 

Liliana Lazari și Svetlana  Mihai-
la  au pus în valoare necesitatea 
implicării studenților în dezvolta-
rea competențelor de cercetare 
în domeniile contabilității, analizei 
economice și auditului, iar mo-
deratooarea de partea Români-
ei, Veronica Grosu a specifi cat 
importanța creării unui spațiu de 
diseminare a rezultatelor cercetării 
în domeniile nominalizate. 

Pentru discuții, la conferință au 

fost propuse următoarele direcții 
de cercetare: Evoluția contabilității 
în Republica Moldova, Republica 
Belorus și România din perspec-
tiva armonizării cu Directivele UE;  

Dezvoltarea și provocările profesi-
ei contabile în Republica Moldo-
va, Republica Belorus și Româ-
nia; Probleme ale contabilității în 
condițiile corelării legislației autoh-
tone cu practicile internaționale; 
Raportarea fi nanciară: perspective 
și probleme ale integrării în spațiul 
european; Auditul și Analiza Eco-
nomică în contextul integrării euro-
pene: progrese și așteptări.

Subiectele comunicărilor  au 

fost diverse, printre care: exigențe 
privind controlul fi nanciar în con-
textul implementării IFRS, rapor-
tarea informațiilor contabile prin 
prisma serviciilor fi scale online, 
abordări conceptuale si evoluția 
impozitului pe venit, tendințe ino-
vative în efi cientizarea proceselor 
de producție, etc. 

Lucrările conferinței au derulat 
pe măsura așteptărilor, cu atenția 
concentrată asupra expunerilor, 
urmate de dezbateri, comentarii și 
sugestii, utile tinerilor cercetători. 

La fi nal, organizatorii au con-
cluzionat: ”În acest context suntem 
mândri că, acest eveniment a deve-
nit o tradiție frumoasă și în același 
timp putem oferi  participanților - 
studenții, posibiliatea de a se dez-
volta ca cercetător, orator, analist, 
de a conlucra cu un coordonator, 
toate acestea pentru a descoperi 
potențialul și de a promova profesia 
contabilă, pentru că contabilul este 
cheia și lacătul unei afaceri”.

Svetlana MIHAILA,

dr., conf. univ., 

Departamentul 

Contabilitate, Audit și 

Analiză Economică

La ASEM a avut loc dezvelirea basoreliefului și inaugurarea sălii de studii „Ivan Mocan” (Bloc ”F”, 
203). Totodată, la eveniment a fost lansată moneda comemorativă „Ivan Mocan – 100 de ani de la 
naștere” emisă de BNM.

CONFERINȚĂ

PROVOCĂRILE CONTABILITĂȚII 
ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI

Certifi cate de perfecționare 
în cadrul cursului de  psihope-
dagogie au ridicat, pe 12 februa-
rie,  profesorii ASEM, care au 
urmat  programele de instruire. 

La cea de-a XV-a ediție, 
absolvenții programului de in-
struire au avut posibilitatea să 
aleagă între șase cursuri temati-
ce: „Învățarea bazată pe proble-
me - PBL”; „Metode inovative de 
predare – învățare – evaluare în 
învățământul profesional”; „Psi-
hologie. Dezvoltarea personală 
a cadrului didactic”; „Aplicarea 
tehnologiilor informaţionale de 
comunicare în instruire.  Sistemul 

Moodle”; „Deontologia şi efi cienţa 
comunicării didactice” și „Aplica-
rea Standardului ISO 9001:2015 în 
instituțiile de învățământ superior”.

Cursurile sunt organizate, anu-
al, de către ASEM în colaborare cu 
Centrul de Instruire și Consultanță 
în Afaceri (MACIP).

Cu certifi cate s-au ales și men-
torii care au ținut cursurile în cadrul 
stagiului de formare-dezvoltare a 
cadrelor didactice universitare, ce 
li se autentifi că activitatea sa în ca-
litate de formator.

Alina CODREANU,

 lect. univ., drd., 

Departamentul Drept

Certifi cate 
de perfecționare 
pentru profesorii ASEM
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COOPERARE

Primul proiect studențesc interuniversitar

În perioada 22-23 februarie 
2019, în cadrul proiectului PBLMD, 
studenții și cadrele didactice de la 
Academia de Studii Economice 
din Moldova, împreună cu colegii 
de la 5 universități din țară și de 
la Universitatea Aalborg, Dane-
marca, s-au reunit pentru a înce-
pe, pentru prima dată în Republica 
Moldova, o cooperare interdisci-
plinară și interuniversitară.

Cinci echipe, formate din 
studenți de la toate universitățile 
partenere: Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova, Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” din Republi-
ca Moldova, Universitatea de Stat 
din Moldova, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți, Universi-
tatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu” din Cahul, vor lucra îm-
preună asupra unor proiecte pentru 
a identifi ca, investiga si dezvolta 

soluții la o problema din viața reală 
prin prisma cadrului Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă. Fiecare echipă 
va fi  ghidată de 2-3 profesorii de la 
universitățile din țară și mentorii de 
la Universitatea Aalborg.

Acest proiect inter-universitar se 
va încheia la 12 aprilie 2019, când 
participații vor prezenta concluziile 
evaluatorilor și a practicienilor.

PBLMD ”Introducerea în R. 

Moldova a metodelor de învățare 
bazate pe probleme: Sporirea 
competitivității și angajabilității 
studenților/Introducing Problem Ba-
sed Learning in Moldova: Toward 
Enhancing Students’ Competitive-
ness and Employability” este im-
plementat cu sprijinul programului 
Erasmus+ al Uniunii Europene. Mai 
multe informații despre PBLMD pot 
fi  găsite pe www.pblmd.aau.dk.

Foarte important de menționat 
este și faptul că PBL poate sprijini 
dezvoltarea unei game de abilități 
„soft” (soft skills), precum: abilitățile 
de cercetare, negociere și lucru în 

echipă, citirea și scrierea academică, 
și comunicarea orală.

În concluzie, studenţii prezenţi la 
seminar, au punctat că PBL oferă o 
abordare mai provocatoare, mai mo-
tivantă și mai plăcută a învățării. De 
asemenea, aceştia au menţionat că 
stagiile de mobilitate desfășurate în 
cadrul proiectului PBL, deschid, noi 
oportunități în educație, dezvoltare 
personală și, bineînțeles, extind cer-
cul de prieteni al benefi ciarilor.

La moment, prin intermediul 
acestui program, cinci studenți de la 
ASEM benefi ciază de mobilitate aca-
demică în Danemarca.

În data de 21 februarie 2019, 
a avut loc vizita de monitori-
zare a Proiectului PBLMMD 
– Introducing Problem Based 
Learning in Moldova: Toward 
Enhancing Students’ Compe-
titiveness and Employability 
(PBLMD), implementat cu spri-
jinul Programului Erasmus+ al 
Uniunii Europene.

Monitorizarea a fost efectua-
tă de către reprezentanții biroului 
național Erasmus+, Claudia Me-
linti și Cristina Gherman.

În calitate de moderatori ai 

sesiunii au fost prof. univ., dr. 
hab Larisa Bugaian, prorector 
pe probleme fi nanciare și relații 
internaționale și coordonatorul 
local al proiectului și prof., dr. 
Romeo Țurcan, profesor și coor-
donator al proiectului din partea 
Universității din Aalborg, Dane-
marca.

 În cadrul vizitei, echipe-
le de proiect ale instituțiilor de 
învățământ participante au pre-

zentat rezultatele obținute până 
în prezent în proiect și viziunea de 
viitor privind implementarea aces-
tuia. Prin realizarea activităților în 
cadrul proiectului PBLMD șase 
instituții de învățământ superior 
din Republica Moldova au repro-
iectat și implementat, începând 
cu 1 septembrie 2017, programe 
de studii bazate pe PBL,  după 
cum urmează: Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie „Ni-
colae Testemițanu” din Republica 

Moldova – Sănătate publică; Uni-
versitatea de Stat din Moldova 
– Drept (Ciclul I, Licență); Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei – Ingi-
nerie software (Ciclul I, Licență); 
Academia de Studii Economice 
din Moldova – Administrarea 
afacerilor (Ciclul I, Licență); Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălți – Administrația publică 
(Ciclul I, Licență) și Universita-
tea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul – Antrepre-
noriat și administrarea afacerilor 
(Ciclul I, Licență). De asemenea, 
cadrele didiactice și studenții au 
benefi ciat de mobilități în cadrul 
proiectului.

ASEM a fost reprezentată de 
către Ala Cotelnic, Prim-prorec-
tor cu activitate didactică, Sergiu 
Baciu, șef al Departamentului 
Studii, Dezvoltare Curriculară şi 
Management al Calităţii și cadre 
didactice de la ASEM. 

Echipele de proiect au 
menționat și defi ciențele cu care 
s-au confruntat pe parcursul im-
plementării proiectului, cum ar fi  
rezistența la schimbare, incom-
patibilitatea dintre programele de 
studiu locale și a universităților 
partenere, rigiditatea cadrului 
normativ național, necesitatea 
obținerii unui puncatj mare la tes-
tul Toefel pentru studenții ce apli-
că la mobilități, dezechilibrul din-
tre bursele de mobilitate outgoing 
și incoming.

Vizita de monitorizare a poiectului PBLMD 

Vasile Vatamaniuc 
este unul din studenții 
care deja și-a făcut 
studiile la universitatea 
din Aalborg

”Am avut norocul de a fi  
acceptat în cadrul proiec-
tului ”PBLMD”, un proiect 
național, de consolidare a 
capacităților care are ca 
scop îmbunătățirea calității 
metodologiilor de preda-
re și învățare. Am studiat 
business și administrarea 
afacerilor, anul 2, semes-
trul 3 la Universitatea din 
Aalborg, din Danemarca. 
Durata studiilor a fost de 
un semestru, 4-5 luni, în 
funcție de orarul exame-
nelor. Cel mai greu a fost 
perfectarea documentelor 
necesare pentru trai ca stu-
dent (Residence Permit și 
Yellow Card) și căutarea 
unui loc de trai pe parcursul 
mobilității. Totul a fost inte-
resant, în fi ecare zi afl am 
ceva nou despre mine și 
despre lumea ce mă încon-
joară. A fost o experiență 
de neuitat ce m-a schim-
bat spre bine. M-am în-
tors din Danemarca cu o 
nouă experiență de viață și 
cunoștințe noi despre pro-
iectul “PBL” și avantajele lui 
în procesul de învățământ.”
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PARTENERIATE

ACORD DE COLABORARE : ASEM, AMIRAH INVEST 
și FUNDAȚIA NAȚIONALĂ a SPORTULUI din RM  

Instituția publică „Centrul de Teh-
nologii Informaționale în Finanțe” 
(CTIF) și Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei (ASEM) 
au încheiat un acord de cola-
borare în domeniul formării 
profesionale și aprofundării 
cunoștințelor în materie de teh-
nologii informaționale și apli-
care a acestora în dezvoltarea 
serviciilor publice electronice. 
Cooperarea este prevăzută pen-
tru o perioadă de patru ani, cu 
posibilitatea prelungirii aceste-
ia pe același termen, cu acordul 
părților.

Acordul stabilește obiectivele, dome-
niile și instrumentele de cooperare între 
părți, printre care consemnăm: organiza-

rea și participarea în comun la instruiri, 
seminare, conferințe cu tematici în dome-
niul IT și securității cibernetice, formarea 
grupurilor de lucru comune pentru reali-
zarea cercetărilor și/sau soluționarea pro-
blemelor legate de implementarea unor 
proiecte IT.

Conform acordului, ASEM își va rea-
liza obiectivele propuse prin Centrul său 
de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT), 
cu posibilitatea de a extinde cooperarea 
CTIF cu alte facultăți și subdiviziuni ale 
Academiei.  În acest sens, CITT va oferi 
CTIF asistență în înregistrarea inovațiilor 
elaborate de specialiștii IT din cadrul 
instituției, efectuarea cercetărilor aplica-

tive cu transferul de tehnologii conform 
necesităților existente în sectorul TIC. Tot-
odată, specialiștii CTIF vor avea oportuni-
tatea de a face la ASEM studii de masterat 
și doctorat.

La rândul său, CTIF își propune să im-
plice personalul său calificat în procesul 
de instruire al ASEM pentru programele 
de studii în domeniul TIC, să participe 
la modernizarea laboratoarelor de profil 
ale Academiei prin oferirea produselor 
IT pentru executarea testărilor/simulări-
lor în procesul de instruire și cercetare, 
precum și să ofere locuri de desfășurare 
a stagiilor de practică pentru studenții de 
la ASEM.

 Rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic, a participat, în perioada 
3-7 decembrie, la reuniunea rec-
torilor universităților partenere în 
cadrul proiectului "Bachelor's and 
Master's Degree for development, 
administration, management, pro-
tection of computer systems and 
networks in enterprises in Mol-
dova, Kazakhstan and Vietnam", 

care a avut loc la University of 
Technology în orașul Ho Chi Minh, 
Vietnam.

În cadrul întrunirii, între ASEM și 
University West Attica din Grecia a 
fost semnat un acord de colabora-
re, ce prevede lansarea programu-
lui de masterat comun”Securitatea 
Sistemelor Informatice”, prin elibe-
rarea de diplome duble.

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a în-
cheiat, pe 20 decembrie, acorduri de colaborare 
cu reprezentanții AMIRAH INVEST și Fundației 
Naționale a Sportului în RM.

În scopul îmbunătățirii efi cienței propriilor activități, 
între ASEM și AMIRAH INVEST, părțile au convenit să 
facă schimb de experiență,  cunoștințe și informații, 

să organizeze în comun evenimente (conferințe, se-
minare, forumuri), etc.

Acordul semnat între ASEM și  Fundația 
Națională a Sportului în RM prevede promovarea în 
comun a evenimentelor cultural-sportive, altor eve-
nimente sportive, promovarea modului sănătos de 
viață și a culturii sportive, precum și alte aspecte  
prevăzute în prezentul acord.

Acord de colaborare între ASEM 
și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Parteneriat în cadrul unui proiect internațional 
De asemenea, a fost înche-

iat o convenție de colaborare, cu 
universitatea gazdă, University of 
Technologyce, ce presupune dez-
voltarea relațiilor între instituții și 
realizarea obiectivelor de interes 
comun.

Totodată, acorduri de cola-
borare, ce presupun atragerea 
studenților din Republica Socialis-
tă Vietnam, la studii în ASEM,  au 
fost semnate și cu unele companii 
locale, specializate în domeniu.

Proiectul are ca scop crearea 
resurselor de e-learning pentru 
specializările universitare și post-
universitare, în domeniul protecției 
sistemelor și rețelelor informatice 
în trei țări partenere: Vietnam, Mol-
dova și Kazahstan,  pentru a înlă-
tura lacunele în ceea ce privește 
competențele atât la nivel tehnic, 
cât și cel ingineresc.
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DEZVOLTARE

Masă rotundă despre evaluarea activităților educaționale

Pe 11 decembrie, departamentul Finanțe și Asi-
gurări al ASEM a găzduit un  eveniment derulat sub 
egida UN WOMEN, în vederea promovării dialogului, 
schimbului de experiență și determinarea direcțiilor 
colaborării între mediul academic și ONG cu generi-
cul: „ Rolul mediului academic și al societății civile în 
promovarea și integrarea Bugetării Sensibile la Gen: 
bunele practici și provocări”.

Agenda întâlnirii a inclus prezentarea rezultatelor 
obținute de echipa ASEM, urmare a implementării 
proiectului regional: „Promovarea politicilor sensibile 
la dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza II”, 
rezultatele studiilor realizate de membrii Platformei 
civice BSG – watchdog și stabilirea agendei pentru 
anul 2019.

Studenții facultății de Finanțe au par-
ticipat la un curs de formare în domeniul 
antreprenoriatului cu tema: „Sursele al-
ternative de fi nanțare pentru noile afa-
ceri”. Lecția a fost ținută de conf. univ., 
dr.  Sorin Gabriel Anton, Departamentul 
„Finanțe, Monedă și Administrație Publi-
că”, facultatea de Economie şi Adminis-
trarea Afacerilor (FEAA),  al Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Obiec-
tivul general al cursului vizează practici 
privind stimularea antreprenoriatului în 
rândul studenților. 

Evenimentul a fost organizat de către 
Facultatea Finanțe, ASEM, în colabora-

re cu Departamentul „Finanțe, Monedă și 
Administrație Publică” din cadrul Universi-
tăţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în con-
textul promovării rezultatelor proiectului 
dedicat susținerii activităților societăților 
antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 
universităților: CNFIS-FDI-2018-0048. 

Masa rotundă: „Obstacole și per-
spective ale dezvoltării organismelor de 
plasament colectiv - alternative în Repu-
blica Moldova”

Prezentări:
Elena Pui, secretar general CNPF/Raisa 

Andronic, sef adjunct de directie generala - 
Comunicare: “Conceptul proiectului de lege 

privind organismele de plasament alternative”
Sorin Gabriel Anton, conf.univ., dr., Uni-

versitatea Al. I. Cuza, Iași, Romania, Depar-
tamentul Finanţe, Monedă şi Administraţie 
Publică, Facultatea de Economie şi Admi-
nistrarea Afacerilor -  Comunicare: “Evolutia 

organismelor de plasament colectiv in Ro-
mania in perioada post-criza”

Victor Magla , student facultatea Finanțe, 
gr.FB 173 - Comunicare: “Necesitatea im-
plementării OPACA în Republica Moldova. 
Benefi cii și bariere ”

Studenții din anul III, programul de studii 
„Finanțe și Bănci”  au benefi ciat de o vizită de 
studiu organizată în cadrul Centrului de For-
mare al BC „Mobiasbanca - Groupe Societe 
Generale” S.A. 

Vizita de studiu a fost realizată la inițiativa 
Departamentului “Investiţii şi activitate ban-
cară” din cadrul facultăţii „Finanțe”, în scopul  
formării unei imagini clare şi realiste despre 
activitatea fi nanciar - bancară, astfel încât 
informațiile prezentate sa-i poată ajuta în au-
toevaluarea adecvată a nivelului lor de pre-

gătire teoretică şi preluarea activității profesi-
onale în  mod independent.

Un alt obiectiv al acestei vizite a fost faci-
litarea stabilirii de relații între viitorii specialiști 
si profesioniștii din domeniul bancar care ac-
tivează în cadrul Mobiasbanca.

Spectrul de subiecte prezentate în ca-
drul vizitei a fost divers, incluzând  aspecte 
generale ce țin de valorile pe care le pro-
movează Mobiasbanca în calitate de anga-
jator (prezentate de către Lilia NACU, șeful 
Centrului de Formare al Mobiasbancă Grou-

pe Societe Generale),  politica de dezvoltare 
prin gestiunea carierii angajaților (subiect 
prezentat de către Lucia DMITRIEV, Sef 
Secție Gestiunea Carierelor și  Recrutare), 
până la subiecte ce țin, nemijlocit, de activi-
tatea fi nanciar bancară, precum: Specifi cul 
activității Retail Banking (subiect prezentat 
de Olga SÂRBU, Șef Secție Animare și Mo-
nitorizare Vânzări); Prezentarea specifi cului 
activității Corporate Banking (subiect pre-
zentat de către Cornelia ROTARI, Sef Sucur-
sala Corporativă); Activitatea de gestiune 
a riscurilor de credit, prezentata de către 
Mara PAVLENCO, Șef Direcție Contrapartida 
Comercială - subiect care a stârnit un mare 
interes în rândul studenților.    

Agenda întâlnirii cu experții din cadrul Mo-
biasbanca a continuat cu vizita Sucursalei – 
Scoală, un proiect unic pe piața bancară loca-
lă, unde studenții au avut posibilitatea în mod 
practic să urmărească: cum se organizează 
operațiunile de casă și cum se gestionează 
riscurile aferente acestor operațiuni (subiect 
prezentat de către Mariana APOSTU, Director 
Administrativ); cum se gestionează numerarul 

și riscurile legate de gestiunea numerarului;  
cum se exploatează echipamentul de verifi ca-
re și numărare a numerarului în moneda naţio-
nală şi în valută străină (subiect prezentat Lilia 
STASIEV,  șef Direcție Gestiune Numerar); 
cum se realizează operațiunile efectuate prin 
ordine de plată în monedă națională și valu-
te străine  (subiect prezentat de către Aurelia 
RUSNAC, Șef Direcția Transferuri).

Vizita de lucru a culminat cu discuții intri-
gante și motivaționale inițiate și moderate de 
către Veaceslav BOLOGAN, Directorul Su-
cursalei Centru, care a împărtășit experiența 
proprie privind provocările și succesele în 
gestiunea unei Sucursale.

În cadrul sesiunii de închidere a progra-
mului vizitei și colectare a feedbackului, or-
ganizatorii și participanții au convenit asupra 
continuării proiectului și implementării acestu-
ia pe parcursul anilor următori, cu implicarea 
unui număr mai mare de studenți.  

  Angela BELOBROV,

 conf.univ., dr., 

prodecan facultatea „Finanțe” 

La eveniment au fost prezenți 
membrii departamentelor ”Investi-
ții și activitate bancară” și ”Finanțe 
și asigurări” din cadrul ASEM, 
”Finanțe și Bănci” din cadrul 
Universității de Stat a Moldovei, 
„Finanţe, bănci şi asigurări” din 
cadrul Universității Agrare de Stat 
a Moldovei, membrii facultății „In-
ginerie economică și Business” 
din cadrul Universității Tehnice a 
Moldovei, „Contabilitate, fi nanţe şi 
bănci” din cadrul Universității Co-
operatist – Comercială din Moldo-
va și „Management fi nanciar” din 
cadrul Institutului Internaţional de 
Management IMI-Nova, 

Obiectivul general al eveni-
mentului a fost de a spori cali-

tatea proceselor de organizare 
a studiilor și de realizare a pro-
iectării, desfăşurării şi evaluării 
activităţilor educaţionale univer-
sitare la programele de studii și 
unitățile de curs de profi l fi nan-
ciar în cadrul universităților din 
Republica Moldova. 

Perspectivele discuției au fost 
stabilite prin două comunicări: 
„Evaluarea competențelor profesi-
onale ale studenților din perspecti-
va proiectării curriculare” și ”Spe-
cifi cul procesului de evaluare a 
cunoștințelor și competențelor pro-
fesionale ale studenților la unitățile 
de curs de profi l fi nanciar-bancar”. 
În continuare participanții din ca-
drul tuturor instituțiilor și-au expus 

opiniile, au împărtășit experiența 
organizării şi evaluării universitare 
a programelor de studii și unităților 
de curs cu profi l fi nanciar. 

De asemenea,  participanții 
la eveniment au convenit asu-
pra inițierii unei platforme de 
comunicare și cooperare în-
tre cadrele didactice din cadrul 
departamentelor/catedrelor cu 
profi l fi nanciar din țară și asu-
pra organizării în comun a altor 
evenimente în vederea stabilirii  
și lansării unor acţiuni pentru a 
continua îmbunătățirea procesu-
lui de predare-învățare-evaluare 
în învățământul superior econo-
mic în domeniul fi nanțelor .

Promovarea și integrarea 
Bugetării Sensibile la Gen

Curs de antreprenoriat pentru studenții de la Finanțe 
și masă rotundă pentru profesori

Studenții de la „Finanțe” în vizită la Centrul de Formare 
al BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A.

Membrii departamentelor mai multor universități au participat la 
Masa rotundă cu genericul „Reconsiderarea evaluării în învățământul 
superior economic din perspectiva învățământului formativ centrat 
pe student”  care a avut loc în incinta Bibliotecii Științifi ce a ASEM la 
inițiativa Departamentului „Investiții și Activitate Bancară” din cadrul 
ASEM. 
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CARIERĂ

Workshop despre antreprenoriat 

La Academia de Studii Economice a 
avut loc workshop-ul: ”Antreprenoriatul 
tinerilor: provocări și perspective. Eveni-
mentul a fost organizat în cadrul proiec-
tului ERASMUS+, HEIFYE. Organizator: 
Centrul de Marketing, Parteneriate și Ca-
rieră al ASEM . Atelierul de lucru a întru-
nit studenți, absolvenți ASEM, profesori 
și antreprenori.

Oferte de stagii din domeniul 
IT, servicii, bănci, fi nanțe, con-
tabilitate, comunicare, resurse 
umane, marketing, etc., din par-
tea companiilor, au fost dispo-
nibile studenților ASEM, în peri-
oada 11-12 decembrie, la târgul 
stagiilor de practică organizat de 
către Centrul de Marketing, Par-
teneriate și Ghidare în Carieră al 
ASEM.  

Evenimentul a cuprins pe lângă 
activitățile de recrutare, un work-
shop și training, în cadrul cărora 
au fost abordate subiecte legate 
de conexiunea dintre universitate 
și economia reală, angajarea și 
construirea carierei profesionale 
a tinerilor, oportunități de dezvol-
tare existente pe piața serviciilor 
educaționale, etc. 

Scopul târgului a fost să asigu-
re conexiunea dintre reprezentanții 
companiilor şi studenții, absolvenți 
ASEM, să faciliteze angajarea ti-
nerilor pe piaţa muncii și corelarea 
competențelor profesionale ale 
tinerilor specialişti cu nevoile an-
gajatorilor. 

La târg au fost prezente pes-
te 25 de companii din sectorul 
public și privat. Reprezentanții 
acestora au oferit, studenților, 
informații despre companii, stagii 

de practică, posibilități de angaja-
re și creștere profesională, dar și 
informații conexe domeniului lor 
de interes.  

La rândul lor, studenții au 
avut posibilitatea de a inter-
acționa cu specialiști în recru-
tare, profesioniști din domeniu, 
reprezentanți ai companiilor, care 
să-i ghideze în alegerea corectă a 
stagiului sau a jobului.

Despre angajarea absolven-
ţilor în câmpul muncii, gradul de 
satisfacţie a angajatorilor față de 
nivelul de pregătire a absolven-
ţilor, despre implicarea acestora 
în procesul de instruire al viitori-
lor specialiști, precum și despre 
consolidarea cooperării între uni-
versitate și agenți economici au 
discutat specialiști HR, studenții, 

și cadrele didactice ASEM, în ca-
drul workshop-ului „Tinerii pe piața 
muncii: provocările angajatorilor/
responsabilitățile instituțiilor de 
învățământ”, moderat de către 
Svetlana Scuteliniciuc, directoarea 
Agenției de Business Consulting 
„Smart Solver”.  

Astfel, din centralizarea răs-
punsurilor specialiștilor HR a 
reieșit că angajatorii caută două 
seturi de competențe ale candida-
tului: de bază - aplicabile la nivelul 

tuturor posturilor (abilitățile de co-
municare, lucrul în echipă) și spe-
cifi ce - aplicabile la nivel de post 
(cunoștințe tehnice, cunoașterea 
limbilor străine). 

În opinia reprezentanților com-

paniilor, candidatul ideal este cel 
care întrunește aceste condiții: o 
persoană care își dorește provo-
cări, să învețe permanent lucruri 
noi, să se adaptează rapid la 
cerințele clienților, dar și la pro-
gramul și volumul de lucru. Aceste 
aspecte pot face diferența între a 
obține sau nu jobul dorit.

Totodată, studenţii prezenți la 
workshop au împărtăşit cerințele 
pe care le au față de angajatori, 
care se încadrează într-o tendinţă 
generală, vizând aceleaşi variabile: 
oferta angajatorului ce îi reprezintă, 
salariul, nevoile de dezvoltare pro-
fesională şi personală,  etc.

Subiecte legate de comporta-
mentul și poziționarea tinerilor la 
primul contact cu angajatorii au 

discutat studenții și cei interesați 
cu Olga Țapordei, reprezentant An-
gry Business în cadrul training-ului 
„Branding personal”. 

Companiile participante la târg 
au fost: BC “Mobiasbanca – Grou-
pe Société Générale” S.A.; Grant 
Thornton SRL; Business-expert; 
Rabota.md; Smart Click SRL; BC 
"EXIMBANK" S.A.; Videosecurity; 
DevelopmentAid; Ideaction; BC 
Victoriabank SA; Întreprinderea cu 
Capital Străin de Microfi nanțare 
„Easy Credit“ S.R.L.; BC"Moldova 
Agroindbank"S.A.; Ministerul Finan-
țelor; Popova Kula Winery JSC; 
RTSolutions; Academia Prospe-
ra; StarNet; Microinvest SRL; SC 
"CARTNORD" SRL; SRL Custo-
magic; Starlab SRL; "Business 

Market" SRL; ALEX S&E SRL; CIC 
FIDESCO SRL; SA Combinatul 
de articole din carton; Pedersen & 
Partners.

Târgul stagiilor de practică a 
fost organizat cu suportul fi nan-
ciar al partenerilor: Mobiasbancă 
- Groupe Société Générale; Vic-
toriabank; Easy Credit; StarNet; 
Microinvest; Starlab; SRL Custo-
magic SALAT Restaurant&Free 
Flow, Mezellini și Business Mar-
ket SRL.

Mihaela CIUBARĂ

Târg de stagii de practică pentru studenții ASEM

Workshop-ul și-a propus să afl e ce fac-
tori stimulează dar și blochează inițiativa an-
treprenorială? Cum trebuie să fi e sistemul 
de învățământ pentru a stimula antrepreno-
riatul și ce spun statisticile despre progra-
mele de suport a tinerilor antreprenori. În 

cadrul workshop-ului au fost organizate trei 
paneluri de lucru.

Panelul 1. Antreprenoriatul 
tinerilor – speranțe 
și realități 

Moderator: Tatiana Bucos
Participanți panel:
Grigore Fortuna - Fondator Pumba Cre-

ative Studio, Burtici.md - absolvent ASEM; 

Alex Ceban - Fondator Monkey digital - 
student ASEM;

Victor Lozovanu - Fondator Expert En-
glish School;

Vitalie Răilean - Fondator Fratelli Resto-
Bar - absolvent ASEM;

Viorica Rumleanschi - Fondator VIO-
SER Consulting - absolvent ASEM;

Dumitru Iacovlev - liber profesionist Pho-
tography - absolvent ASEM;

Diana Florea - coreogarf, dance Director 
la Contemporary Ballet Studio.

Panelul 2. Educația 
antreprenorială – 
cum asigurăm impactul scontat?
Moderator: Tatiana Bucos
Participanți panel: 
Sergiu Soltan - Co-Founder, Develop-

ment Director la Bricovard;
Daniela Botnariuc - Executiv Director 

Dreamups
Covaș Liliana - Coordonator instituțional, 

proiectul ERASMUS+, ReSTART, ASEM;
Laurenția Filipschi - JA Moldova;
Alex Ceban - BusinessLab, ASEM.

Panelul 3. Proiecte focusate 
pe susținerea tinerilor 
antreprenori: 
obiective și rezultate
Moderator: Barbaneagră Oxana
Participanți panel:
Rodica Dimitriu - Camera de Comerț 

și Industrie a RM - punct local de contact, 
Erasmus+ pentru tineri antreprenori - Pro-
gramul european de schimb pentru antre-
prenori;

Olesea Frunză - ODIMM, Proiecte des-
tinate tinerilor.
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PERFORMANŢE

Studenții ASEM în vizită la AGEPI

Studenții facultății Business și Administrarea Afaceri-
lor s-au întâlnit cu reprezentanții Centrului Național pen-
tru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). 
Evenimentul a fost dedicat Zilei Protecției Datelor, ce-
lebrată anual de către comunitatea internațională, în 
scopul aniversării procedurii de semnare la 28 ianuarie 
1981 a Convenției Consiliului Europei pentru protecția 
persoanelor referitor la prelucra rea automatizată a date-
lor cu caracter personal. 

În cadrul discuțiilor, reprezentanții CNPDCP au in-
format studenții despre domeniul protecției datelor cu 
caracter personal, modalitățile de sesizare a CNPDCP 
despre situații de prelucrare neconformă a datelor per-
sonale.

Studenții de la specialita-
tea ”Managementul și Tehno-
logia Alimentației Publice”, 
facultatea BAA s-au ales cu 
locul II în cadrul concursului 
culinar ”Hrănește un student 
fl ămând!”

Pentru titlul ”Bucătarul anu-
lui”, echipa ASEM a concu-
rat alături de colegi de la alte 
universități de la noi.

De partea ASEM au partici-
pat studenții din anul III, TAP-
161: Camelia Lupașco; Sorin 
Vrabie, Alexandru Roșca și 
Marin Stegărescu, ghidați de 
către Olga Tabunscic, lector su-
perior în cadrul departamentului 
”Comerț, Turism și Alimentație 
Publică”, BAA și membră a ju-
riului la concurs.

Studenții anului III, de la programul 
de studii Business și Administrare, 
au efectuat o vizită de informare la 
Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) în cadrul cursu-
lui ”Managementul inovațional”. 

Cu un cuvânt de salut către studenți a 
venit directorul general Lilia Bolocan, care 
a relatat despre AGEPI. Andrei Moisei, 
reprezentant al AGEPI, a vorbit despre 
importanța și protecția proprietății intelec-
tuale. 

Ulterior, studenții au vizitat Direcția 
invenții, Direcția mărci și design industrial, 
Direcția Juridică, Direcția Promovare și 
relații externe și Direcția Drept de autor.

La fi nal, a avut loc o sesiune de între-
bări și schimb de opinii. 

Inițiativa conf. univ. Mariana Șendrea 
de a vizita AGEPI a fost apreciată de 
studenți, deoarece aceștia au avut po-
sibilitatea să vadă din practică specifi -
cul și importanța protecției obiectelor de 
proprietate intelectuală.

Informare despre date cu caracter personal

Concursul culinar ”Hrănește un student fl ămând!”
În cadrul probelor, tinerii au 

avut sarcina să pregătească mai 
multe bucate din ingredientele 
puse la dispoziţie de către  orga-
nizatori.

Bucatele pregătite de stu-
denţi au fost apreciate de către 
membrii juriului, din care au fă-

cut parte profesori universitari, 
reprezentanţii unor ONG-uri, dar 
şi de un  bucătar profesionist.
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GALERIA ABSOLVENŢILOR

 Daniela Moisei: 
”La ASEM, devii nu doar un bun economist, 
dar și un cetățean activ și responsabil” 

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

O scurtă retrospectivă a anilor de 
studenție în cadrul ASEM, mă face să 
afi rm că a fost una dintre cele mai fru-
moase experiențe academice, care a 
stat la bazele dezvoltării mele profesi-
onale, dar și perioada în care am legat 
frumoase prietenii cu ai mei colegi.  Pe 
lângă subiectele și disciplinele utile do-
meniului fi nanciar, am însușit cea mai im-
portantă lecție: curiozitatea de a învăța, 
obţine performanţe şi de a tinde spre o 
continuă dezvoltare profesională. Profe-
sorii ne încurajau să optăm pentru diver-
se stagii profesionale, care ne-ar aduce 
o plus valoare competențelor teoretice. 
Un alt avantaj al studiilor la ASEM este 
încurajarea studenților de a se implica în 
diverse activități extra-curriculare, astfel 

am ajuns să fi u membră a Consiliului 
Studențesc al Facultății Finanțe, iar mai 
târziu ocupând funcția de Președintă a 
acestuia. De asemenea, am lansat îm-
preună cu Nicoleta Gonța, colega mea 
de facultate, o școală a tinerelor antre-
prenoare – „Students today, business 
women tomorrow”. 

Cu certitudine, ASEM este instituția 
în care regăsești echilibrul perfect între 
dezvoltarea competențelor profesionale 
și personale sau sociale, devenind nu 
doar un bun economist, ci și un cetățean 
activ și responsabil.  

- Ce a stat la baza tuturor 
reușitelor tale?

Orice performanţă e însoţită de 
multă muncă şi perseverenţă, iar eu nu 
sunt o excepţie. Entuziasmul și ambiția 
mi-au fost mereu aliați. De asemenea, 
încerc să diversifi c domeniile proiectelor 
în care sunt implicată. Studiind fi nanțe și 

bănci, am făcut voluntariat în ONG-uri 
ce promovau modul sănătos de viață, 
drepturile omului, ba chiar am lucrat și 
la Radio Moldova, moderând o emisiune 
pentru tineri. Astfel, mi-am lărgit orizon-
turile, am cunoscut oameni interesanți 
din diferite domenii și am descoperit 
diverse laturi și calități personale. Desi-
gur, un element cheie e să-ţi gestionezi 
corect şi efi cient timpul, astfel le reuşeşti 
pe toate cu succes.  

- Ce, de fapt, contează la angaja-
re, din experiența ta? 

Din experiența pe care o am, pot 
afi rma că motivarea și învățarea rapidă 
sunt elemente esențiale atât în procesul 
de angajare, cât și în ulterioara activita-
te. Studiile ne oferă o privire de ansam-
blu asupra unui domeniu, însă fi ecare 
companie sau instituție își are cerințele, 
procedurile și procesele sale specifi ce, 
astfel că abilitatea unui angajat de a se 
adapta rapid la cerințele propuse este 
elementul cheie, în secolul XXI. Sigur 

că e inerentă o pregătire profesională de 
calitate și o experiență relevantă, fapt ce 
te-ar clasa printre candidații favoriți. Și 
nu în ultimul rând, să nu uităm de limbile 
străine, nu e doar un avantaj, ci o ne-
cesitate. Astfel, devenim mult mai com-
petitivi și avem acces la mult mai multe 
oportunități de angajare și creștere pro-
fesională.   

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

La moment am luat un respiro după 
studiile de master pe care le-am fi nali-
zat la Universitatea Charles din Praga și 
sunt stagiară în Departamentul Finanțe 
și Buget, în cadrul Comisiei Europene. 
Cred că e o ocazie oportună de a aplica 
toate studiile acumulate până acum și 
de a avea o privire de ansamblu asupra 
Europei. 

Dimineața începe mereu cu știri, iar 
acum fi ind la Comisia Europeană, spec-

trul este larg, astfel încerc să fi u la curent 
cu cele mai relevante noutăți de pe ma-
pamond. În paralel, îmi verifi c email-ul și 
de aici pornesc ulterioarele etape. Sar-
cinile unității în care activez sunt diver-
se, incluzând redactarea actelor pentru 
achiziții publice, evaluarea unor progra-
me bugetare, revizuirea procedurilor de 
audit intern și multe altele. Finalul anului 
pentru unitatea fi nanciară reprezintă și 
totalizarea anului fi scal, contabilizarea 
tuturor tranzacțiilor, un volum de muncă 
mai mare și un ritm intens.

Fiind o organizație internațională, 
munca de birou se combină și cu reu-
niuni sau ședințe. Respectiv, în fi ecare 
zi am cel puțin una în agendă. Pe cât 

ar părea de interesant și activ, pe atât 
de solicitant e. Participarea la orice reu-
niune presupune informarea în prealabil 
despre subiectul discutat și redactarea 
unor comentarii sau sugestii relevante. 

- Pe lângă muncă, cum îți petreci 
timpul liber, poate ai vreun hobby?

Sigur, mereu am optat pentru un 
echilibru între muncă sau studii și hob-
by-uri. Călătoriile reprezintă unul dintre 
favoritele mele, îmi place să descopăr 
destinații, culturi și tradiții noi. Aceasta 
îmi permite să evadez din rutină, dar și 
să descopăr lumea în toată splendoarea 
ei. De asemenea, lectura e o altă pasi-
une de-a mea. În special, îmi plac bio-
grafi ile, astfel mă inspir și preiau lecții de 
viață de la personalități de valoare. Și nu 
în ultimul rând, practic ocazional înotul, 
fi ind sportul care-mi aduce satisfacția 
deplină. 

- Care sunt publicațiile economi-
ce de valoare în opinia ta?

Dintre publicațiile periodice, aș reco-
manda neapărat să fi e consultate reviste 
internaționale precum: „The Economist”, 
„ New York Times” sau „Business Week” 
pentru o privire de ansamblu asupra 
proceselor economico - fi nanciare glo-
bale, a celor mai noi tendințe în lumea 
de afaceri și noile analize în domeniu. 
De asemenea, util ar fi  să avem o per-
spectivă asupra economiei naționale, 
dar și a cercetărilor care se realizează 
la moment. În perioada studenției, am 
consultat Revista Economica și Ziarul 
Curierul Economic. 

Dacă ne referim la manuale utile 
pentru studii, atunci cele economice de 
bază ar fi : „Microeconomics” de Per-
loff și „Principles of Microeconomics” și 
„Macroeconomics” de Mankiw, „The In-
telligent Investor: The Defi nitive Book on 
Value Investing” de Graham și Zweig și 
„Think and Grow Rich” de Napoleon Hill. 

- 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 tim-
pul studenției? 

Lista priorităților poate varia în 
funcție de interese, dar cred că lec-
tura și călătoriile sunt 2 dintre lucruri-
le în care merită să investim cât mai 
mult. Fie e vorba despre publicații de 
specialitate, dezvoltare personală sau 
beletristică, lecturând, nu devenim 
doar mai informați, ci și mai interesanți 
pentru cei din jur. De asemenea, le su-
gerez studenților să se implice activ în 
asociațiile studențești, contribuind la 
îmbunătățirea mediului academic şi or-
ganizarea diverselor activităţi extracurri-
culare. Și nu în ultimul rând, voluntariatul 
ar fi  o bună alternativă pentru a acumula 
experiență prin intermediul proiectelor 
sociale, devenind mult mai empatici.  

- Unde sunt colegii tăi de grupă? 
Fă o statistică a șanselor de angajare 
după absolvirea ASEM, având în ve-
dere grupa ta :)

ASEM oferă studii de calitate și o 
pistă de lansare pentru tinerii specialiști 
prin diversele parteneriate cu instituții 
guvernamentale, bănci comerciale sau 
diverse companii, astfel studenții au pre-
gătirea necesară și numeroase opțiuni 
pentru a-și găsi un job. 

Colegii mei sunt bine, mulți dintre ei 
au deja o scurtă experiență de muncă 
în spate și studii de masterat fi nalizate. 
Din păcate, nu toți au rămas în Repu-
blica Moldova, părăsind țara fi e pentru 
o experiență academică, fi e pentru un 
post de muncă. 

- Din experiența ta de studentă, 

ce crezi că ar fi  bine de mai întreprins 
pentru o comunicare bună între cele 
două categorii (studenți și profesori), 
ca în fi nal ambii, dar și imaginea 
instituției să aibă de câștigat?

Cred că sistemul educațional din 
Republica Moldova are nevoie de o re-
defi nire a relației student – profesor, fi ind 
bazată nu doar pe actul educațional ca 
mijloc de furnizare de informații și evalu-
are, dar mai mult pe o relaționare de tip 
discipol – mentor. Am întâlnit astfel de 

profesori și în cadrul ASEM, fapt pentru 
care le mulțumesc.

Fiind studentă în Praga, am savurat 
din plin această colaborare cu profesorii 
mei. Astfel, cunoștințele sunt asimilate 
mult mai ușor, profesorul fi indu-ți ghid și 
oferindu-ți alternative de informare, iar 
studentul, la rândul său, dovedind inte-
res și dedicație, depășește examenele și 
metodele de evaluare riguroase. 

- Cât de importantă este învățarea 
pe parcursul întregii vieți?

Acest concept devine din ce în ce 
mai cunoscut și întrebuințat în ultimii ani. 
Învățarea pe parcursul întregii vieți este 
mai importantă ca oricând. Trăim într-o 
eră digitală, când de la o zi la alta sim-
plifi căm sau modifi căm procese cu aju-
torul noilor tehnologiilor informaționale, 
se fac noi descoperiri ce revoluționează 
diverse sectoare de activitate, prin ur-
mare doar capacitatea și motivarea de 
a învăța și a  ne adapta continuu ne face 
competitivi. Ofertele educaționale și de 
formare se modernizează, astfel încât 
cei interesați pot combina învățarea cu 
munca sau viața personală: cursuri on-
line, programe academice la distanță, 
seminare și workshop-uri practice, 
universitatea vârstei a treia, sunt niște 
exemple elocvente în acest sens. 

- Ia zi, cum vezi tu viitorul econo-
mic al țării noastre, pentru bunăsta-
rea națiunii?

Republica Moldova are un potențial 
uman extraordinar, sunt extrem de mulți 
tineri bine instruiți, cu studii de calitate 
și competențe în diverse domenii. Atra-
gerea investitorilor străini și dezvoltarea 
sectorului terțiar al economiei, ar tre-
bui să fi e o prioritate pentru economia 
națională, aceasta ar permite statului 
nostru să se dezvolte, dar și să valorifi ce 
potențialul uman de care dispunem. Să 
nu uităm că cele mai de succes fi rme din 
țările dezvoltate aparțin sectorului terțiar, 
iar investițiile în industrie sunt mult mai 
costisitoare și amortizarea se realizează 
mult mai lent. 

Însă pentru atragerea fondurilor 
străine trebuie să asigurăm un climat 
investițional stabil, bazat pe o politi-

că fi scală efi cientă. De asemenea, un 
sistem bancar bine organizat, ar oferi 
posibilitatea de mobilizare si utilizare 
efi cientă a capitalului, prin acordarea 
de împrumuturi în condiții avantajoase 
producătorilor autohtoni. Și nu în ultimul 
rând, e esențial să investim în educație 
de calitate, fapt ce ar spori transferul 
internațional de tehnologie, know-how și 
ne-ar permite să propunem noi invenții 
în diverse domenii. 

Zinaida LUPAȘCU

INTERVIU cu 
Daniela Moisei, 
absolventă ASEM, 
stagiară în 
Departamentul Finanțe 
și Buget, în cadrul 
Comisiei Europene.
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COMPETIŢIE

În cadrul ședinței Cerculului Științifi c 
Studențesc ”Contabilitate”, Departa-
mentului CAAE, studenții Facultăților  
CON, REI, FB și BAA au prezentat, pe 
12 decembrie, comunicări pe tema: 
Particularitățile contabilității la Grădina 
Zoologică sau Practici ale contabilității 
creative. 

Spre deliciul publicului prezent, s-a or-
ganizat și o expoziție a celor mai expresive 

Creativi, organizați și plini de de-
terminare. Așa s-au arătat studenții 
de la Contabilitate în cadrul unui 
concurs studențesc cu genericul: 
„Investigarea metodologiei și prac-
ticii de analiză a stabilității fi nanci-
are la nivel de ramură”. Repartizați 
în cinci echipe, tinerii au dat dova-
dă de creativitate, fi ind deghizați în 
diferite personaje, într-un domeniu 
care necesită exactitate și corecti-
tudine și au făcut ca ”cifrele să vor-
bească”. 

Concursul s-a desfășurat în 
trei probe: Prima probă – Analiza 
expres a activității economico-fi -
nanciară a entității Efes Moldova. 
A doua probă a constat în analiza 
comparată a entității și a treia pro-
ba – cea creativă, unde studenții 
au trebuit să elaboreze un brand 

nou studențesc, pentru entitate.
Fie că erau agenți secreți sau 

berari din timpurile vechi, fi ecare 
echipă au venit cu daruri simbolice 
pentru juriu. Participanții s-au ales 
cu premii și diplome din partea 
sponsorilor și a organizatorilor.

Câștigătorii sunt:
Premiul I – Echipa CYA
Premiul II – Echipa ACPF
Premiul III – Black 005
Premiul IV – 357
Premiu V – BLT
Evenimentul a fost organi-

zat de Cercul științifi c studențesc 
“Analiza Economico-fi  nanciară a 
entităților” sub egida departamen-
tului “Contabilitate, Audit și Anali-
ză Economică” din cadrul ASEM, 
în colaborare cu Î.M. Efes Vitanta 
Moldova Brewery S.A. 

Studenții Facultății Economie Generală și Drept au pri-
mit, pe 20 martie, diplome de merit și premii, ca rezultat al 
participării la Conferința Științifi că a Tinerilor Cercetători – 
”Strategic Priorities of Development”, care a avut loc pe 22 
noiembrie 2018.

 Evenimentul a fost organizat de către Universitatea 
Națională de Drept “ Yaroslav Mudryi” din Harkov, Ucraina, în 
cadrul căruia participanții au prezentat comunicări și articole 
științifi ce în limba engleză, ulterior fi ind publicate în materiale-
le conferinței. ASEM a fost reprezentată de către: Adrian Gu-
zun, specialitatea Drept, anul IV; Felicia Costov, specialitatea 
Drept, anul III; Liviu Cazacliu, specialitatea Drept, anul II; Irina 
Gaidampas, specialitatea Economie Generală, anul II.

Concurs studențesc despre analiza economico-fi nanciară
Scopul concursului a fost de a 

aprofunda cunoștințele din domeniul 
analizei economico-fi nanciare și a 
contabilității prin crearea unui cadru 
propice dezbaterilor şi schimburilor de 
opinii între cadre didactice, studenți şi 
practicieni din domeniul fi nanciar.

Din juriu au făcut parte: Artur 
Vîrtosu, director fi nanciar al entității 
Î.M. EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., Serghei Baziuc, di-
rector resurse umane și administrație 
al entității Î.M. EFES VITANTA MOL-
DOVA BREWERY S.A, Marilena 
Mironiuc, prof. univ., dr., UAIC, Iași, 
România, Ciprian Apostol, conf.univ., 

dr., UAIC, Iași, România, Herța Ve-
ronica, deputat în Parlamentul RM 
pentru perioada 2014 – 2015, ex-
director S.A. “Apa Canal Chișinău”, 
Radu Josan, administrator S.A. 
“Combinatul auto nr.4”.

Corina MOROZAN

Studenții provocați să creioneze contabilitatea

Diplome pentru studenții de la EGD

postere dedicate contabilităț iii. Paleta as-
pectelor contabile a fost variată, iar creativi-
tatea tinerilor a uimit publicul.

Activitatea a fost moderată de către șefa 
Departamentului CAAE - Liliana Lazări și 
conducătorii Cercului - Svetlana Mihailă și 
Stela Caraman.
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PROIECTE INTERNAŢIONALE

Conferința de lansare a proiectului MINERVA 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
DE LANSARE A PROIECTULUI COMPASS 

“MOLDOVA TOWARDS 
EUROPEAN UNIVERSITY 

LIFELONG LEARNING MODEL”
Workshop-ul internațional privind dezvoltarea univer-

sităților pe tot parcursul vieții (ULLL) în Moldova a adunat, 
pe 20-21 martie, peste 100 de participanți, inclusiv 30 de 
reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor de învățământ din 
Republica Moldova, Consiliul Rectorilor, Ministerul Educației, 
autoritățile publice și experții UE, precum și alte persoane in-
teresate din Moldova din afara parteneriatului. 

Atelierul a analizat stadiul de dezvoltare al LLL în Mol-
dova, validarea învățării anterioare (VPL), inclusiv formală 
și informală; aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS 
existente pentru LLL; formarea continuă a personalului aca-
demic. S-a acorda o atenție suplimentară încurajării unui dia-
log politic de formularea a recomandărilor pentru elaborarea 
Strategiei Naționale cu privire la Învățarea Continuă.

Proiectul COMPASS (Nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-
EPPKA2-CBHE-SP) se adresează procesului de integrare 
a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv 
și receptiv ca fi ind cel care necesită reacții imediate la nivel 
național și instituțional și acțiune comună în Moldova. Acor-
darea posibilității ca organismele naționale de învățământ 
superior și instituțiile de învățământ superior să administreze 
strategic învățarea LLL integrată a învățământului superior 
sunt considerate obiectivul general al proiectului și principala 
susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii 
Moldova în cadrul EHEA.

Cea de-a treia Reuniune a 
Consorțiului ELEVATE a fost 
organizată în perioada 12 - 13 
martie 2019, la Academia de 
Studii Economice din Moldova 
(Chișinău, Moldova), în cadrul 
proiectului "ELEVATE – Sporirea 
Nivelului de Internaționalizare 
a Învățământului Superior din 
Moldova".

Atelierul Internațional de Par-
ticipare la Spațiul European de 
Cercetare în cadrul proiectului 
"ELEVATE – Sporirea Nivelului de 
Internaționalizare a Învățământului 
Superior din Moldova" a fost organi-
zat în perioada 12 martie - 13 martie 
2019 la Academia de Studii Econo-

mice din Moldova (Republica Moldo-
va, Chișinău).

Reprezentanții Academiei de 
Studii Economice din Moldova, 
precum și ai Buckinghamshire 
New University (Marea Britanie) și 
Universității din Maastricht (Olan-
da) și alți reprezentanți ai Punctului 

Național de Contact a Acțiunii Marie 
Skłodowska-Curie, au participat la 
diverse activități menite să consoli-
deze cunoștințele referitoare la ur-
mătoarele aspecte: Programul de 
lucru Orizont 2020 pentru cercetare 
și inovare 2018-2020 (pregătirea 
propunerii, procedurile de aplicare 
etc.); Aplicarea și gestionarea proiec-
telor fi nanțate de UE (perspective și 
experiențe); Acțiuni Marie Skłodows-
ka-Curie: Cooperarea internațională 
prin schimbul de personal de cerce-
tare și inovare; PROBusiness Inova-
re (PROBIM); Prezentarea proiectu-
lui BOND.

Agenda evenimentului a inclus 
mai multe prezentări și sesiuni in-
teractive. Limbile de lucru ale ate-
lierului au fost engleza și limba ro-
mână. 

Cercetătorii, studenții și cadre-
le didactice din Republica Moldo-
va au  participat la conferința de 
lansare a proiectului „MINERVA 
- Strengthening Research Mana-
gement and Open Science capa-
cities of HEIs in Moldova and Ar-

menia”, pe data 5 – 6 Martie 2019. 
Programul conferinței a fost unul 
complex, cu reprezentanți de la 
Information Society Development 
Institute, Universite Cote d’Azur, 
Franța, University of Valencia, 
Spania, Yerevan Brusov State Uni-
versity of Languages and Social 
Sciences, Armenia, Yerevan State 
Medical University named after M. 
Heratsi, Armenia, University of Li-
ege, Belgia, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi, Italia, precum 
și reprezentanți de la Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării din 
Moldovei și Ministerul Educației și 
Științei din Armenia.

Proiectul MINERVA - „Consoli-
darea capacităților de gestionare a 
cercetării și a Științei Deschise ale 
instituțiilor de învățământ superior 
din Republica Moldova și Arme-
nia”  (versiunea engleza ”Stren-
gthening Research Management 

and Open Science capacities of 
HEIs in Moldova and Armenia” 
No. 597912-EPP-1-2018-1-MD-
EPPKA2-CBHE-SP) vine să abor-
deze în mod cuprinzător provocă-
rile pe care le întâlnesc instituțiile 
partenere din Moldova și Armenia 
în domeniul Științei Deschise, con-
solidării capacităților de cercetare 
și performanței științifi că, oferind 
soluții la nivel național, instituțional 
și individual. Proiectul are ca 
scop să sporească efi ciența, ca-
litatea și excelența Managemen-
tului Științifi c și Științei Deschise 
a universităților din Moldova și 
Armenia, ținând cont de nevoi-
le actuale și viitoare ale mediului 
socio-economic ale ambelor țări 
și de cele mai bune practici ale 
Uniunii Europene.  Proiectul este 
co-fi nanțat cu suportul Comisiei 
Europene în cadrul Porgramului 
Erasmus+. 

Reuniunea Consorțiului ELEVATE 

Reprezentanții partenerilor 
moldoveni, format din manageri ai 
instituțiilor de învățământ superior 
și ai echipei instituționale ELEVA-
TE, în parteneriat cu membrii eu-
ropeni ai consorțiului ELEVATE, 
au participat la activități menite să 
consolideze buna dezvoltare a pro-
iectului.

Principalele teme au fost lega-
te de planul operațional pentru al 
doilea și al treilea an al proiectului 
ELEVATE. Dr. Olesea SIRBU și 
dr. Rodica CRUDU au gestionat 
această activitate și au decis îm-
preună care vor fi  pașii următori 
pentru implementarea proiectului. 
Un alt subiect discutat a fost des-

pre rezultatele obținute în cadrul 
Pachetului de lucru 2, 3 și 4. Toți 
partenerii moldoveni au prezentat 
strategiile și planurile de acțiune 
pentru internaționalizare. Con-
ducătorii pachetelor de lucru ale 
proiectului și experții din proiec-
tul UE și-au prezentat comenta-
riile și recomandările. De ase-

menea, partenerii au prezentat 
rezultatele obținute și planurile 
pentru cel de-al treilea an în ca-
drul Pachetului de lucru 6, Dise-
minare și Exploatare, pe trei ni-
veluri, instituționale, naționale și 
internaționale.

Limbile de lucru ale CM3 au 
fost engleza și româna.

Atelierul Internațional de Participare 
la Spațiul European de Cercetare

Pagină realizată de Sabina MISTREAN
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SOCIAL

CONFERINȚĂ 

MASĂ ROTUNDĂ

SEMINAR

Competitivitatea și inovarea în economia circulară: 
Modele de dezvoltare durabilă

”Evaluarea sustenabilității sistemului național de pensii” 

În vederea  susținerii creșterii compe-
titivității și inovării mediului economic, 
prin implementarea proceselor specifi -
ce economiei circulare, Departamentul 
Comerț, Turism  și Alimentație  Publică, 
Facultatea BAA a organizat, pe 14 de-
cembrie, conferinţa ”Competitivitatea şi 
inovarea în economia circulară: modele 
de dezvoltare durabilă”, la care au par-
ticipat profesori ASEM, reprezentanți ai 
mediului academic din RM, Ucraina și 
Belorusia. 

Evenimentul a avut sopul de a sensibi-
liza societatea în procesul de tranziție că-
tre o economie circulară prin dezvoltarea 
ecosistemică a vieţii pe planeta noastră sub 
infl uenţa celor trei piloni: social, economic şi 
de mediu.

În cadrul conferinței, participanții au 
prezentat comunicări ce includ măsuri de 
dezvoltare durabilă în economia circula-
ră, prin competitivitate și inovare, printre 
care: Calitatea detergenților biodegradabili 
comercializați în RM;  Calitatea ca factor 

al competitivității mărfurilor; Tendințele me-
diului de afaceri din RM și oportunitățile 
de inovare; Analiza competitivității vopse-
lelor comercializate pe piața de consum 
a RM; Asigurarea dezvoltării durabile a 
afacerilor din comerțul RM prin amorniza-
rea procedurilor de reglementare cu cele 
comunitare; Criterii de dezvoltare durabilă 
a destinațiilor turistice internaționale; Com-
ponenta de marketing în ambalajul produ-
selor eco; Potențialul economic al acidifi -
antului și uleiului din struguri cu valoare 

biologică înaltă; Valorifi carea tehnologiei 
ecologice – premiză a competitivității în-
treprinderii hoteliere; Aspecte merceologi-
ce privind asigurarea calității în activitățile 
comerciale; Tehnologia de preparea a hal-
valei cu utilizarea șrotului de nuci; Forma-
rea ecosistemului educațional universitar 
și dezvoltarea economiei circulare; Studiul 
ofertei de tablete și laptop-uri în magazine-
le on-line ale operatorilor naționali de tele-
fonie mobilă și Competitivitatea întreprin-
derilor producătoare de vinuri. 

Cu ocazia Zilei Internațio-
nale a Francofoniei care este 
marcată, în fi ecare an, pe 20 
martie,  la ASEM a avut loc se-
minarul "Élite feminine dans 
l’espace francophone", care 
a întrunit  masa rotundă  ”Le 
role des femmes francopho-
nes dans la société et dans 
les affaires” și conferința 
studențească  ”Les perspec-
tives et les limites pour les 
femmes dans les affaires”.

Scopul evenimentului a fost 
de a susține femeile să participe 
activ la viața socială, de a le mo-
tiva să se implice în afaceri și de 

a le încuraja să-și depășească 
slăbiciunile. 

Evenimentul a fost organizat de 
către Filiera Francofonă, ASEM,  în 
parteneriat cu Ambasada Canadei 
de la București, Agenția Univer-
sitară Francofonă din Moldova  și 
Alianța Franceză în RM.

Printre invitați au fost: Bra-
dwin Niblock, consilier la Am-
basada Canadei la București; 
Roxana Țurcanu-Tolomey, Di-
rectorul Reprezentanței AUF în 
RM; Angela Gladei, Președinta 
Asocoației Femeilor din RM; Lilia 
Bolocan, directoarei Agenției de 
Stat pentru Protecție Intelectuală 
(AGEPI), ș.a.

lui public de pensii; Experiențe 
internaționale privind sistemele 
de pensii și alternative oportu-
ne pentru Republica Moldova și 
Sistemul național de pensii, tre-
cut /prezent și perspective. 

În cadrul mesei rotunde,  
 participanții s-au arătat convinși 
că, îmbătrânirea populaţiei, mi-
graţia peste hotare a persoa-
nelor apte de muncă şi astfel 
reducerea numărului de contri-
buabili, precum şi practica „sa-

lariului în plic” sunt câţiva dintre 
factorii care pun în pericol actu-
alul sistem de pensionare, cele 
mai mari provocări fi ind:  instabi-
litatea pe termen lung, determi-
nată de tendinţele demografi ce 
nefavorabile;  numărul mic al 
contribuabililor şi a cotelor de 
contribuţii sociale la sistemul 
de pensii; creşterea numărului 
de pensionari şi, prin urmare, 
creşterea presiunii asupra popu-
laţiei; economic active şi asupra 

bugetului de asigurări sociale de 
stat; cuantumurile mici ale pen-
siilor în comparaţie cu salariile şi 
minimul de existenţă;  scăderea 
ratei de înlocuire a salariului; 
economia informală şi munca 
nedeclarată. Ca rezultat, mări-
mea contribuţiei va continua să 
fi e ridicată, rata de înlocuire va 
continua să fi e scăzută, iar sta-
tul, în aceste condiţii, va fi  impus 
să subvenţioneze bugetul de 
asigurări sociale.

Sub acest generic s-a desfă-
șurat, pe 20 decembrie, masa 
rotundă cu participarea profe-
sorilor ASEM, reprezentanților 
autorităților publice, precum 
și ai Comisiei Naționale a 
Pieței Financiare. 

Evenimentul a prilejuit dez-
bateri și discuții pe subiecte de 
actualitate, precum: Evaluarea 
sustenabilității sistemului public 
de pensii; Evoluțiile demografi ce 
și impactul lor asupra sistemu-

 „Élite feminine dans l’espace francophone”

Pagină realizată de Alina CODREANU
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INSTRUIRE

Școala de Iarnă Jean Monnet la cea de-a III-a ediție 
Cea de-a 3-a ediție a Școlii de Iarnă Jean Monnet de Studii Eu-

ropene în ASEM  a fost organizată în 2 module: “Managementul 
Inovațional al UE” (23-25 Ianuarie 2019) și “Inovații, Creativitate și 
Antreprenoriat” (29 Ianuarie - 1 Februarie 2019). 

Dosar EU2INNO: 
Școala Jean Monnet de Studii Eu-

ropene are două sesiuni pe an (iarna 
și primăvara). Cei interesați sunt invitați 
să urmărească parcursul activităților 
pe pagina web a proiectului: http://
ase.md/ro/eu2inno.html sau pe pagi-
na Facebook a proiectului EU2INNO 
(Jean Monnet Chair in EU Policies 
towards Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship / EU2INNO (nr de 
ref.: 574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJ-
MO-CHAIR), co-fi nanțat de Programul 
Erasmus+ al Uniunii Europene). De 
asemenea, puteți contacta coordonatul 
proiectului Jean Monnet, Rodica CRU-
DU, la una din adresele de e-mail: cru-
du.rodica@ase.md

- În cadrul modulului “Managementul 
Inovațional al UE” (23-25 Ianuarie 2019),  
participanții au avut ocazia de a se familiariza 
sau adânci cunoștințele în astfel de domenii 
precum: Strategia de dezvoltare a UE “Europa 
2020” și rolul inovației în realizarea obiectivelor 
acestei strategii; managementul inovațional și 
dezvoltarea de produse inovaționale integra-
te; surse ale inovării; strategii de management 
inovațional. De asemenea, au fost discutate do-
meniile de interes actual al politicii în materie de 
inovare a UE (inovații sociale, inovații orientate 
către design, inovații în sectorul public, inovații 
la locul de muncă, politici inovaționale orien-

tate către cerere, achiziții publice de produse 
inovaționale), protejarea inovațiilor, Mecanisme 
si instrumente de sporire a inovatiilor in UE; pro-
grame de suport pentru dezvoltarea C&I și opor-
tunitati de fi nanțare în cadrul programului Orizont 
2020; A 4-a revoluție industrială – schimbarea 
aduce oportunități noi de dezvoltare pentru start-
upuri; performanța innovaționala a UE; Rețele și 
comunități ale inovatorilor în UE, etc. 

Modul a fost organizat de Dna Rodica CRU-
DU, coordonator proiect EU2INNO, dar au fost 
invitati si diversi speakeri care au adus plus va-
loare continutului modulului, prezentant aspec-
tul național al subiectelor discutate.

- Reprezentantul MiLab, UNDP, Moldova, 
Danu MARIN, a vorbit despre rolul laboratoare-
lor în promovarea inovațiilor sociale în sectorul 
public, punând accent pe acele proiecte pe care 
MiLab le-a dezvoltat deja în Moldova și cele care 
urmează a fi  implementate. 

- Dl. Andrei MOISEI, AGEPI, si-a dedicat 
discursul protecției proprietății intelectuale în 
UE și Moldova; 

- Oleg BUJOR, Alexandru ROȘCA, Reţea-
ua PNC pentru Programul Cadru Orizont 2020, 
au prezentat aspectele fi nanciare și legale 
în proiectele Orizont 2020, precum și acțiunile 
Marie-Curie ale programului Orizont 2020: ino-
vare individuală la scară europeană.  

- Ana CHIRIȚA, directorul executiv a 
Asociației companiilor din domeniul IT (ATIC) 
din Moldova a vorbit participanțlor școlii des-
pre infrastructura destinata start-upurilor din 
Republica Moldova, instrumente de suport, dar 

si provocările cu care se confruntă astazi start-
upurile in Moldova

Cel de-al doilea modul a Școlii de Iarnă 
Jean Monnet, “Inovații, Creativitate și Antre-
prenoriat” a fost organizat în perioada 29 Ianu-
arie – 1 Februarie 2019 în sala 104, blocul de 
studii B al ASEM.

Acest modul a fost organizat de Dna Rodica 
CRUDU,  coordonator proiect EU2INNO/ Jean 
Monnet Chair in EU Policies towards Innovati-
on, Creativity and Entrepreneurship (nr de ref.: 
574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR, în 
colaborare cu Dna Tatiana BUCOS, Director al 
Centrului de Marcheting, Parteneriate si Carie-

ră al ASEM, coordonator al proiectului HEIFYE/ 
Higher Education Institutions for Youth Entre-
preneurship, ambele proiecte fi ind co-fi nanțate 
de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene).

Termenii creativitate, inovare și spirit antre-
prenorial au devenit fraze de captură în secolul 
XXI. Scopul acestui modul a fost de a analiza 
termenii creativitate, inovare și spirit antrepre-
noriaeste atât individual, cât și în modul în care 
acestea se interconectează. Participanții au 
fost sensibilizați cu privire la rolul imaginației 
și creativității, precum și la elementele econo-
miei creative care pot contribui la o cultură a 
inovației, cum ar fi  antreprenoriatul, toleranța la 
eșec, gândirea creativă, metodele de proiecta-
re, curiozitatea, abilitatea de a face față incerti-
tudinilor etc. S-a discutat despre competențele 
prezentului și viitorului si cum cea de-a 4-a 
revoluție industrială va schimba structura, na-

tura, calitatea si cantitatea locurilor de muncă. 
În cadrul acestui modul, participanții au 

invățat si au practicat mai multe tehnici de sti-
mulare a creativității, de generare de idei, trans-
formare a problemelor in oportunitati de afaceri 
etc. Au fost organizate o serie de ateliere de 
lucru practice și prezentări 

Invitații speciali în cadrul acestui modul au 
fost:

- Viorica CERBUȘCA, YEP Moldova, NIKA 
Business, care a vorbit despre design thinking 
si inovațiile în afaceri;

- Prof. Clive HOLTHAM, City University, 
London, UK, care a organizat un atelier prac-
tic cu genericul Rezilinta in inovare. In cadrul 
acestui atelier, participanții au confecționat si 
personalizat cu ajutorul mai multor tehnici de 
stimulare a creativității și imaginației un jurnal 
refl exiv.

- Ruslan COJOCARU, fondator si director 
Tucano Coffe, care a prezentat istoria sa de 
succes ca antreprenor. Ruslan COJOCARU 
a vorbit despre antreprenoriatul cu misiune si 
valorile pe care trebuie și le dezvolte un antre-
prenor de succes, inspirand participanții cu un 
discurs motivational de excepție. 

Școala de iarnă Jean Monnet “Inovații, Cre-
ativitate și Antreprenoriat” s-a încheiat cu pre-
zentări de modele de afaceri ale participantilor. 

Experiența in cadrul Școlii de Iarnă a sa-
tisfăcut 100% așteptările participantilor, con-
formrezultatelor sondajului de satisfacție a 

participanților. Continutul cursului, maniera 
de prezentare, interacțiunea, comunicarea, 
networkingul, formele de prezentare a infor-
matiei (Prezentari, video, ateliere practice, 
mombinarea aspectelor teoretice cu practi-
ce și procesul de organizare a școlii au fost 
menționați ca fi ind acei factori care a determi-
nat gradul de satisfacie a participanilor.  După 
spusele participanților, modulul a fost unul 
foarte interesant, cuprinzător, consecvent și 
motivațional, iar speakerii invitați au dat și mai 
multă substanță și culoare evenimentului, fa-
cându-l unul deosebit. 

 La fi nal, toți participanții au primit certifi -
cate de participare, fi ind  felicitați cu încheie-
rea cu succes a Școlii de Iarnă Jean Monnet 
și îndemnați să se implice cât mai activ  și în 
următoare evenimente organizate în cadrul pro-
iectului EU2INNO.

Rodica CRUDU, 

Decan al Facultății Relații 

Economice Internaționale, ASEM

Dr., Conf. univ., 

Profesor Jean Monnet, 

Coordonator Proiect EU2INNO
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Carpe Diem

Activități științifi ce cu elevii CNC

Elevii Colegiului Național de Comerț, la prima 
masă rotundă, au discutat  temele: Subiecții drep-
tului economic – întreprinzătorii; Societățile comer-
ciale (fondatorii, actul de constituire, înregistrarea, 
structura organizatorică, înregistrarea la APP); Ana-
liza regimului juridic al patrimoniului SC.; Analiza 
Societății cu Răspundere Limitată; Analiza reorgani-
zării și lichidării SC. 

La masa rotundă despre promovarea unităților ho-
teliere, au fost abordate subiectele: Defi nirea, esența 
și conținutul tehnicilor de promovare și comercializare 

în serviciile hoteliere; Importanța și conținutul sponso-
rizării în cadrul serviciilor hoteliere; Rolul și conținutul 
publicității în cadrul mixului promotional; Tehnici con-
temporane de promovare a unităților hoteliere; Tipuri 
de manifestări promoționale.

La fi nal, elevii cu cele mai bune prezentări au fost 
apreciați cu premii. Moderatoarea evenimentului, Sil-
via Marian, profesoară la disciplina de drept, i-a încu-
rajat să fi e deschiși și altor provocări științifi ce. 

Mihaela CIUBARĂ

În ultimii ani în ţara noastră, ca de altfel, 
în întreaga Europa de Est, prinde rădăcini 
această sărbătoare venită din ţările catoli-
ce, marcată pe data de 14 februarie – ziua 
Sfântului Valentin, considerat patronul ti-
nerilor căsătoriţi, dar şi a tuturor îndrăgos-
tiţilor. În acest an a fost sărbătorită şi de 
studenţii anului I în cadrul cercului studen-
ţesc ,,English Club”. 

Membrii cercului studenţesc ,,English 
Club” ne-au invitat să zburăm alături de ei pe 
aripile iubirii, în cadrul unui eveniment plin de 
energie şi pasiune organizat în incinta sălii de 
lectură “Paul Bran” a BŞ, ASEM, activitate di-
dactică cu genericul „Valentine's Day. Do you 
believe in love ?”.

Organizatorii acestui eveniment au fost 

studenţii grupei CON 18S1 şi CON 18S2 ghi-
daţi de conducătoarea Clubului Englez Nona 
Ionaş, lector universitar şi Hioară Natalia, 
lector universitar şi moderatorii Sabina Con-
stantinov, Balan Daria şi Captari Anastasia, 
susţinuţi de o echipă extraordinară ne-au dus 
pe tărâmul dragostei şi a visurilor îndeplinite 
implicându-ne în concursuri interesante.

Astfel, studenţii au cântat dragostea, au 
recitat poezii, au desenat iubirea, au descris-
o demonstrând importanţa acestui sentiment 
în viaţa omului. Ei ne-au mărturisit că ”Love 
is the word that frees us of pain, sorrow and 
weight. Let’s kiss, hug and LOVE. ”.

Autenticitatea şi intensitatea unei iubiri 
fac din ea o sărbătoare în sine. Americanii 
au observat tendinţa celor îndrăgostiţi de 
a-şi celebra iubirea şi i-au dat şi un nume: 

Valentines Day. Sărbătoarea a căpătat recu-
noaştere internaţională tocmai datorită simi-
larităţii sentimentului de iubire în toate cul-
turile. E la fel de benefi c pentru sufl et să fi i 
îndrăgostit în orice ţară, pe orice continent, 
orice culoare a pielii ai avea şi oricărui Dum-
nezeu te-ai închina.

La activitate, studenţii au afl at mai mul-
te amănunte despre cum se sărbătoreşte 
Valentine's  day şi ce cadouri sunt dăruite în 
această zi în diferite ţări ale lumii şi anume 
faptul că britanicii au fost cei care au transfor-
mat vechea sărbătoare într-un prilej de mani-
festare a dragostei. Ei îşi trimiteau felicitări şi 
dăruiau fl ori şi ciocolată. 

Au fost supuşi unui test de a ghici cuplu-
rile celebre din toate timpurile. Participanţii 
s-au dovedit a fi  foarte activi. În cadrul activi-

tăţii, studenţilor le-a fost prezentat un fi lmuleţ 
video în care descopereau dacă au răspuns 
corect la toate testele anterioare. Ulterior, 
studenţii au fost invitaţi să participe la o se-
rie de concursuri interesante. Unul din ele a 
fost de a zice i love you în cît mai multe limbi 
”Te iubesc, I love you, Te amo, T'estimo, Je 
t'aime, Je t'adore, Ich liebe dich..”

Manifestarea a culminat cu un concurs 
în cadrul căruia şase tineri  au găsit cît mai 
multe califi cative pentru prietenele sale. Ac-
tivitatea s-a încheiat cu premierea partici-
panţilor activi, dar şi oferirea de ciocolate şi 
dulciuri, mulţumindu-le participanţilor pentru 
implicare.

Aurelia CEBOTARI, 

bibliotecar, BŞ a ASEM

Elevii CNC au 
participat în cadrul 
a două activități 
științifi ce, cu gene-
ricul: ”Constituirea 
și funcționarea 
societăților comerci-
ale” și ”Promovarea 
unităților hoteliere”. 

„Dragostea este o prietenie care cântă” 

În scopul susținerii spiritului 
antreprenorial, prin promovarea 
celor mai bune planuri de afaceri, 
în CNC al ASEM, în data de 15 
martie 2019, s-a desfășurat con-
cursul instituțional ,,Cel mai bun 
plan de afaceri”, 

Eveniment organizat de :
1. Movileanu Elena, director ad-

junct pe instruire practică și produ-
cere

2. Budurin-Furculiţă Cristina, șef 
catedra „Economie, Turism, Servicii 
hoteliere”.

Abilitățile antreprenoriale au fost 
analizate și evaluate de către:

1. Reutki Oleg, director SRL 
,,KingdomParadigm”

2. Matt Rutter, Co-Fondator al 
SRL,,KingdomParadigm”, 

3. Coşarca Cristina, profesoară 
de discipline economice

Astfel, demonstrând competențe 
profesionale, elevii au prezentat 
cele mai ingenioase planuri și au 
obținut următoarele rezultate:

Locul 1: Franțuz Daniela, grupa 
TUR-153

Locul 2: Gherman Anastasia, 
grupa TUR-152

Locul 3: Pascari Veronica, grupa 
TUR-152

La data de 06 martie 2019, 
Firmele de Exercițiu din Co-
legiul Național de Comerț 
al ASEM au participat la 12 
concursuri din cadrul Târ-
gului Național al Firmelor de 
Exercițiu din Republica Mol-
dova în incinta I.P. Centrul 
de Excelență în Viticultură și 
Vinifi cație m. Chișinău – Stă-
uceni.

 REZULTATELE 
CONCURSURILOR:
1. FE,,ExProfGroup” SRL:
- Locul I, concursul ,,Cea 

mai bună prezentare a Firmei de 
Exercițiu cu oferta specială ,,8 
Martie”

- Mențiune, concursul ,,Cel 
mai bun catalog” 

Coordonator FE, 
Lazarev Natalia

2. FE ,,Big Life” SRL :
Locul III, concursul ,,Cele mai 

bune materiale promoționale” 
Coordonator FE, 
Lazarev Natalia

3. FE ,,Elite Tour” SRL :
- Locul III, concursul ,,Cel mai 

bun promouter” 
- Locul III, concursul ,,Cea 

mai bună pagină web”
- Mențiune, concursul ,,Cele 

mai reprezentative materiale 
promoționale” 

Coordonator FE, 
Antoci-Popa Ana

4. FE ,,Global Identity” SRL:
- Mențiune, concursul ,, Cea 

mai reprezentativă mascotă ” 
- Mențiune, concursul ,, Cel 

mai bun negociator ” 
Coordonator FE, 
Antoci-Popa Ana

5. FE ,, Bio- Sol ” SRL :
- Locul III , concursul ,,Cel mai 

bun spot”
Coordonator FE, 
Antoci-Popa Ana

6. FE ,, Uni-Prom ” SRL :
- Locul II , concursul ,,Cel mai 

bun slogan”
Coordonator FE, 
Antoci-Popa Ana

7. FE ,,Pro Media” SRL :
- Locul III, concursul ,,Cea 

mai bună prezentare a Firmei de 
Exercițiu cu oferta specială ,,8 
Martie”

- Mențiune, concursul ,, Cel 
mai bun negociator ” 

Coordonator FE, 
Guțu Livia

8. FE ,,Prom Style” SRL :
- Locul III, concursul ,,Cel mai 

bun negociator ”
- Mențiune, concursul ,, Cel 

mai bun catalog”
- Mențiune, concursul ,, Cel 

mai reprezentativ logo”
Coordonator FE, 

Guțu Livia
Coordonator FE, 

formator ECONET, 
Lazarev Natalia

Joseph Campbell

CONCURSUL: 
“CEL MAI BUN PLAN DE AFACERI”, 
ORGANIZAT PENTRU ELEVII CNC

PREMII PENTRU ELEVII 
COLEGIULUI DE COMERȚ
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VIAŢĂ STUDENŢEASCĂ

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL 
AL TINERILOR CERCETĂTORI (EDIȚIA a XVII - a)

MISS ASEM 2019
Au fost desemnate cele 10 fi naliste care vor 

concura pentru titlul de Miss ASEM – Viitoarea 
femeie de afaceri, ediția 2019, concurs organizat 
anual de Senatul Studențesc al ASEM.

 Finala concursului va avea loc pe 10 aprilie, 
iar câştigătoarea va benefi cia de numeroase ca-
douri acordate de organizatorii şi sponsorii eveni-
mentului, dar şi de acces direct la cele mai mari 
evenimente de fashion şi frumuseţe din Chişinău. 

Participantele vor fi  apreciate de către juriu în 
baza  probelor propuse de către organizatori, în ca-
drul competiției. Comisia de jurizare a concursului 
este formată din sponsori ai evenimentului, vedete 
din țară și membri ai Senatului Studențesc ASEM.

Bursa Senatului „Paul Bran”  
Câștigătorii Bursei Senatului „Paul 

Bran”, semestrul II, anul de studii 2018-
2019, au fost desemnați: 

 1. Ioan Negoița, Facultatea „Finan-
ţe”, anul I

2. Felicia Costov, Facultatea „Eco-
nomie Generală şi Drept”, anul III

3. Maria Busuioc, Facultatea „Con-
tabilitate”, anul II

4. Diana Ivaschiv, Facultatea „Tehnologii Informaționale și 
Statistică Economică”, anul III

5. Mihaela Ciurari, Facultatea “Business şi Administrarea Afa-
cerilor”, anul III

6. Diana Perju, Facultatea „Relații Economice Internaționale”, 
anul III

7. Eugenia Avram, ȘMEEB, specialitatea Drept Economic,  
anul I

8. Valeria Calugheri, CNC, specialitatea Contabilitate, anul IV

Bursa de Excelență 
Elena Ciochina, doctorandă la Școala Doctorală în Drept, 

Științe politice și administrative, specialitateaDrept civil, anul II, 
ASEM este una dintre cei 7 benefi ciari ai bursei de Excelență a 
Guvernului 2019.

Centrul de Informații Universitare a anunțat 
fi naliștii celei de-a V-a ediții a Programului „Bur-
se pentru Viitorul Tău!”. Este vorba despre Ana-
Maria Gaidarji, anul I, facultatea Contabilitate și 
Cristian Chiriac, anul III, facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor 

La ediția din acest an a concursului, vor fi  

oferite 30 de burse a câte 10.000 de lei, pen-
tru studenții înmatriculați în anul I de studiu, la 
instituțiile de învățământ superior din țară, și 
pentru studenții bursieri ai ediției precedente, 
promovați în anul II sau III de studii, care pot 
candida pentru reînnoirea burselor. La această 
ediție au participat 119 studenți.

 Simpozionul ştiinţifi c internaţi-
onal al tinerilor cercetători, ediţia a 
XVII-a,  va avea loc în perioada 24-
25 aprilie 2019, în incinta ASEM.

Evenimentul are ca scop menţine-
rea şi dezvoltarea unui cadru privind 
promovarea şi afi rmarea tinerilor cer-
cetători din Republica Moldova, cât şi 
de peste hotarele ţării.

Obiectivele simpozionului ştiinţifi c 
internaţional sunt următoarele: stimu-
larea potenţialului ştiinţifi c în rândul 
tinerilor; crearea condiţiilor pentru ge-
nerarea unui dialog între tinerii cerce-
tători; popularizarea ştiinţei în deosebi 
printre generaţia tânără; sensibiliza-
rea opiniei comunităţii ştiinţifi ce asu-
pra problemelor ce ţin de pregătirea 
cadrelor ştiinţifi ce.

Simpozionul științifi c este deschis 
pentru cercetători, cu şi fără experien-
ţă, doctoranzi, masteranzi şi studenți, 
atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Materialele Simpozionului ştiinţifi c 
internaţional vor fi  publicate în două 
culegeri de publicaţii ştiinţifi ce, iar cele 
mai valoroase şi relevante lucrări vor 
fi  propuse spre publicare în revista 
ştiinţifi că „Economica” a ASEM (re-
vista este acreditată la categoria „B” 
şi indexată în mai multe baze de date 
internaţionale). 

Simpozionul Ştiinţifi c Internaţio-
nal al Tinerilor Cercetători din 24-25 
aprilie 2019 îşi propune următoare-
le secţiuni: Strategii de dezvoltare 
a economiilor naţionale; Manage-
mentul şi marketingul în economia 
contemporană;  Evoluţiile fi nanciare 
contemporane; Contabilitate, audit, 
analiză economică; Suportul infor-
matic şi metode cantitative în econo-
mie; Econometrie şi statistică econo-
mică și Ştiinţe juridice. Ştiinţe politice 
şi administrative

În cadrul simpozionului rezulta-
tele cercetărilor vor fi  prezentate în 
POWER POINT, în una din următoa-
rele limbi: română, engleză, franceză, 
rusă

CERINȚE COMPLEMENTARE:
• Cercetările vor fi  originale şi nepublicate 

anterior în alte culegeri.
• Articolele se vor prezentadoar în limba 

engleză.
• Volumul articolului va fi  de la 6 la 10 pa-

gini.
• Numărul paginilor articolului (inclusiv cu 

lista de referințe) trebuie să fi e par.
• Elementele grafi ce (tabele şi fi guri) tre-

buie să fi e de calitate înaltă, cu plasare 
după referinţa respectivă în text.

• Toate tabelele şi fi gurile trebuie obligato-
riu să fi e însoţite de denumire şi număr 
de ordine (la începutul tabelului, sub 
fi gură), sursă şi, după necesitate, infor-
maţie suplimentară: note, legendă (sub 
element)

• La tabele şi fi guri NU SE ACCEPTĂ 
POZE.

• Articolele se vor prezenta responsabililor 
de secţiuni pe suport de hârtie cu sem-
nătură. La adresa stiinta@ase.md se va 
expedia varianta electronică a artic olului.

DEADLINE: 
7 aprilie 2019 - înregistrarea participării 

la evenimentul ştiinţifi c
12 mai 2019 - prezentarea lucrării/artico-

lului ştiinţifi c în extenso pentru publicare

Doi studenți de la ASEM – fi naliștii programului 
„Burse pentru Viitorul Tău!”

ANUNȚ
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DIVERSE

În atenția absolvenților de liceu:
Dacă dorești să-ți ușurezi pregatirea la matema-

tică și să-ți verifi ci cunoștințele la cele mai impor-
tante teme te invităm la ASEM.

TEMELE PROPUSE: 
- Transformări identice ale expresiilor. Numere com-

plexe; 
- Ecuații. Inecuații. Sisteme. Totalități; 
- Șiruri de numere reale. Limite de șiruri.Limite de 

funcții. Funcții continue; 
- Proprietăți generale și aplicații ale funcțiilor deri-

vabile; 
- Primitive. Integrale nedefi nite. Integrale defi nite. 

Aplicații; 
- Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton. 

Elemente de teoria probabilităților. Elemente de statisti-
că matematică și calcul fi nanciar; 

- Geometrie în plan și spațiu; 
- Elemente de trigonometrie; 
- Elemente de algebra superioară.

Orele sunt GRATUITE și vor avea loc în zilele de 
sâmbătă, de la 1300 la 1500 , în aud. 303, et.3, Bl. F, 
ASEM.

Perioada:  23 martie - 1 iunie 2019. 

DATE DE CONTACT: 

Departament Econometrie și Statistică Economică, 
prof.univ., dr. 

Ion Pârțachi - tel.022-402984

Secția Studii, Dezvoltare Curriculară 
și Managementul Calității, 

dr.hab, conf.univ. Sergiu Baciu - tel.022-402706

Împreună oferim șansa fi e-
cărui copil de a crește într-un 
mediu familial sigur și protejat. 
Copilăria ne rămâne în memo-
rie ca cea mai frumoasă peri-
oadă a vieții, cu lipsuri mate-
riale sau fără, cu greutăți sau 

fără- rămâne totuși perioada în 
care am fost lipsiți de griji și ne-
am bucurat de libertate, atenție 
și grijă lângă cei dragi.

Poți să redirecționezi 2% 
din impozitul pe venitul și să ne 
ajuți să oferim o copilărie ACA-

SĂ, fi ecărui copil!
O procedură care, chiar 

dacă îți răpește un pic de timp, 
îți oferă transparență și încre-
derea că banul tău contează 
și face diferența în viața unui 
copil.
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ASEM vine în ajutorul tău 
la susținerea BAC-ului la matematică

Redirecționează 2% din impozitul tău

Ce trebuie să faci: com-
pletează formularul CET 15 – 
declarația persoanei fi zice cu 
privire la impozitul pe venit, la 
orice Serviciu Fiscal de Stat, 
indiferent de domiciliul con-
tribuabilului. Declarația poate 
fi  completată atât pe suport 
de hârtie, cât şi în mod elec-
tronic dacă sunteți posesorii 
semnăturii electronice. La ru-
brica FACULTATIVĂ (ultima 

din formular) – Desemnarea 
procentuală, selectați M2 și 
introduceți codul fi scal CCF 
Moldova 1011620001828.

Autoritățile responsabile 
vor transfera banii pe contul 
organizației noastre CCF Mol-
dova, iar noi te vom informa 
unde ajunge donația ta, aici 
www.ccfmoldova.org precum 
și în rapoartele anuale.

Sursa: ccfmoldova.org 

ÎN FIECARE AN, TU ALEGI UNDE VREI SĂ AJUNGĂ BANUL TĂU, CU 2% DIN IMPOZITUL TĂU PE VENIT DIN ANUL ANTERI-
OR POȚI CONTRIBUI LA CAUZA CCF MOLDOVA. AI LIBERTATEA SĂ DECIZI, DAR NU UITA CĂ TERMENUL DE DEPUNERE A 
DECLARAȚIEI FISCALE ESTE PÂNĂ ÎN DATA DE 30 APRILIE A ANULUI CURENT.
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