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Case inteligente, economie digi-
tală, neuromarketing și alimentația 
studenților  au fost printre cuvinte-
le cheie abordate în comunicările 
studenților, masteranzilor și docto-
ranzilor, la cea de-a XVII-a ediție a 
Simpozionului Știinţifi c Internaţional 
al Tinerilor Cercetători.

La ediția din acest an au participat 
350 de tineri cercetători de la ASEM, 
alte instituții de învățământ superior 
de la noi, România și Azerbadjan, 
care au prezentat, în curs de două 
zile, comunicări, bine argumentate, în 
cadrul secțiunilor tematice, propuse 
spre cercetare.

 La deschidere, pe 24 aprilie, în ca-

drul ședinței plenare au fost prezenta-
te comunicările ce prezintă un interes 
mai mare pentru public. 

Acestea au fost: Guvernanța eco-
nomiei digitale - Roman Bahnaru, 
doctorand, Școala Doctorală ASEM;  
Industrii creative - oportunități de im-
pulsionare a dezvoltării economice 
- Mariana Damaschin, doctorandă, 
Școala Doctorală ASEM;  Legifera-
rea în Republica Moldova - Ghena-
die Vaculovschi, Şcoala Doctorală în 
Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative 
ASEM-USPEE;  Impactul intrării capi-
talului străin asupra sistemului bancar 
din ţările emergente - Valeriu Briceag, 
masterand, ȘMEEB, ASEM;  Amba-

sadorii Inimii și contribuția lor autenti-
că la prosperarea umanității - Luciana 
Gorduz, studentă, an. II, Specialitatea 
- Economie Mondială şi Relaţii Eco-
nomice Internaţionale, REI, ASEM și  
„Suntem ceea ce mâncăm” - particu-
larităţile alimentaţiei studenţilor din 
Republica Moldova - Sorin Vrabie și 
Camelia Lupașco, studenţi, an. III, 
Specialitatea - Tehnologia şi manage-
mentul alimentaţiei publice, Faculta-
tea BAA, ASEM. 

Simpozionul a avut drept scop 
menţinerea şi dezvoltarea unui cadru 
privind promovarea şi afi rmarea tine-
rilor cercetători din Republica Moldo-
va, cât şi de peste hotarele ţării.

ASEM a găzduit concursul culi-
nar: Student Masterchef-2019. Aces-
ta a întrunit studenți din anul III, de la 
specialitatea Tehnologia și Manage-
mentul alimentației publice, din cadrul 

facultății BAA, într-o competiție gus-
toasă.

Racheta, The Sisters, MMG, Ste-
le, H2O sau Ciupercuța au fost doar 
câteva din denumirile celor opt echi-

pe antrenate în concurs. Studenții au 
afl at pe loc care vor fi  ingredientele pe 
care le vor folosi, astfel folosindu-se 
principiul Cutiei Negre. 

Locul I la concursul gustoșeniilor a 
fost luat de echipa MMG, premiul II, 
i-a revenit echipei The Sisters și locul 
III a fost ocupat de echipa FineDining.

Echipele au pregătit câte un prepa-
rat de bază (carne, garnitură, sos) și 
câte un desert, în care era obligatoriu 
de folosit mărul. Astfel, tinerii bucă-
tari au susținut producătorii autohtoni. 
Studenții au avut la dispoziție  90 mi-
nute pentru prepararea bucatelor și 
prezentarea acestora.

Toți studenții au primit certifi cate 
de participare și premii de la sponso-
rii evenimentului. Concursul, afl at la 
cea de-a II-a ediție, a fost organizat 
de Departamentul Comerț, Turism și 
Alimentație Publică.

Student Masterchef-2019



COLABORARE

 Campionul european la lupte greco-romane, 
Victor Ciobanu, student la BAA, a fost felicitat de 
către rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, pen-
tru performanța obținută la Campionatul Euro-
pean de lupte greco-romane și nu numai.

În cadrul întrevederii, pe 22 aprilie, sportivul a 
primit o diplomă de gratitudine, din partea ASEM, 
pentru succesele obținute în domeniul sportului și în 
promovarea imaginii Republicii Moldova și Academie 
de Studii Economice din Moldova în lume. 

Totodată, rectorul l-a felicitat şi pe antrenorul prin-
cipal al selecționatei naționale de lupte greco-roma-
ne, Mihai Cucu, dar şi pe ceilalţi sportivi de la ASEM, 
care au avut rezultate frumoase la competiţia de la 
Bucureşti, dar și la alte campionate, urându-le suc-
cese spre noi performanțe.

În semn de recunoștință, pentru contribuția de-
osebită în promovarea valorilor sporturilor de lupte, 
în rândul studenților de la instituția noastră, recto-
rul a primit o Scrisoare de recunoștință, din partea 
Federației Naționale de Lupte.

În cadrul discuțiilor, părțile au făcut 
schimb de opinii pe marginea evoluției, pro-
blemelor, dar și provocărilor la care este su-
pus învățământul superior atât din RM cât 
și din România. 

De asemenea, s-a discutat și despre 
proiectul Metodologiei de clasifi care a 
universităților și de ierarhizare a programe-
lor de studii superioare în Republica Mol-
dova.

Conceptualizarea Metodologiei se 
va realiza în parteneriat cu instituțiile de 
învățământ superior și cu Agenția Română 
de Asigurare a Calității în Învățământul Su-
perior.

Din delegație au făcut parte: Președintele 
ARACIS, prof.univ., dr. Iordan Petrescu; 
Președintele Agenției Naționale de Asigura-

re a Calității în Educație și Cercetare a Re-
publicii Moldova (ANACEC), conf.univ., dr. 
Andrei Chiciuc; prof.univ, dr. Constantin An-
ghelache de la ASE București; conf.univ. dr. 
Emilia Gogu, expert evaluator al ARACIS.

De partea ASEM, la întâlnire au fost 
prezenți: prorectorul cu activitate didactică, 
dr. hab., prof. univ., Ala Cotelnic; prorectorul 
pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. 
cercet., Corneliu Guțu și șeful Departamen-
tului „Econometrie și Statistică Economică”, 
dr., prof. univ., Ion Pârțachi.

La fi nal, oaspeții i-au oferit rectorului, 
drept cadou, două lucrări de statistică isto-
rică: ”Evoluția centenară a învățământului 
în România” și ”Geneza şi evoluţia învă-
ţământului superior din România, în date 
statistice”.

 ASEM și Centrulul de Cultu-
ră şi Limbă Coreeană „Se Jong” 
din RM au încheiat, pe 16 mai, un 
Memorandum de colaborare, în 
cadrul unei întrevederi între recto-
rul ASEM, Grigore Belostecinic și 
Directorul Centrului de Cultură şi 
Limbă Coreeană „Se Jong”, Han 
Ho Jin.

Obiectivul principal al prezentului 
Memorandum constă în promovarea 
cooperării în domeniul educațional 
și cultural, menit să fortifi ce bunele 
relații și să încurajeze transferul de 
idei și bune practici între părți, pre-
cum și alte prevederi fundamental-
academice. 

În cadrul întrevederii, discuția s-a 
axat pe organizarea primului proiect co-
mun, de a inaugura, în incinta ASEM, o 

școală de vară, în domeniul tehnologii-
lor informaționale, culturii și limbii core-
ene, la care vor putea participa studenți 
din ASEM, din alte universități, dar și 
elevi din licee și colegii. 

La întâlnire au mai participat: Na-
talia Suditu, șefa ofi ciului REI, ASEM 
și Kim Won Sim, șefa Departamen-
tului Limbi Asiatice a Centrului ”Se 
Jong”.

Rectorul ASEM, Grigore Belos-
tecinic și Președintele Asociația 
Națională a Agenților Economici de 
Turism din RM (ANAT), Anna Colța 
au semnat pe 16 aprilie un acord de 
colaborare.  

Obiectivele acordului prevăd con-
stituirea relațiilor de colaborare, pri-
vind schimbul de experiență în do-
meniul turismului, prin organizarea și 
desfășurarea mai multor activități te-
matice, precum și stagii pentru studenții 
ASEM în cadrul Asociației. 

Pe 3 aprilie a fost încheiat un acord de 
colaborare între ASEM și Offi ce for Busi-
ness Development.

Prevederile acordului stipulează coo-
perarea între părți, în vederea consolidării 
eforturilor mediului academic și cel de afa-

ceri întru îmbunătățirea relațiilor; susținerii 
studenților și tinerilor antreprenori în acu-
mularea experienței, ghidare profesională 
și antreprenorială; promovarea activității an-
treprenoriale și atragerea investițiilor în RM; 
precum și alte aspecte relevante, pe dome-
nii de interes comun.

Ai noștri ne duc faima în lume

Delegație de la ARACIS  
în vizită la ASEM

 Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a avut pe 29 martie, o întrevedere cu 
reprezentanți de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Su-
perior (ARACIS), însoțiți de Andrei Chiciuc, Președintele Agenţiei Naţionale de 
Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC). 

Memorandum între ASEM și Centrul 
de Cultură și Limbă Coreeană „Se Jong”

Acord de colaborare între 
ASEM și ANAT

Acord de colaborare între ASEM 
și Offi ce for Business Development

RELAȚII PUBLICE
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PARTENERIATE

Studenții REI au participat la workshop-ul: 
Diplomația Economică – succesul sec. XXI cu Dr. Corina Cojocaru

”Educația este primul pilon 
al unei națiuni, iar al doilea pi-
lon este economia”, a declarat 
în cadrul workshop-ului, Dr. Co-
rina Cojocaru.

”Mi-aș dori ca voi, viitorii 
economiști să posedați foar-
te bine limbajul de specialitate. 

Când mi-am luat doctoratul la Sorbona, 
am stat 6 ore în fața unei comisii de profe-
sori, să răspund întrebărilor, fără să con-
sult teza. Șapte ani mi-a luat să lucrez la 
ea, mult efort și nopți nedormite. De ace-
ea, astăzi, am venit în fața Dvs. fără pre-
zentare power-point, n-am să citesc de pe 

foaie, am să vorbesc. Pentru voi. Trebuie 
să fi ți pregătiți să munciți și să dați dovadă 
că sunteți demni că ați absolvit ASEM”, a 
adăugat invitata workshop-ului.

Evenimentul a fost organizat de Faculta-
tea Relații Economice Internaționale. Work-
shop-ul a avut menirea de a impulsiona și 

inspira tinerii spre a avansa în domeniul lor 
de specialitate. Studenții au avut parte de o 
introducere amplă în Diplomația Economi-
că – succesul sec. XXI și de o discuție bine 
argumentată și plină de lecții cu Dr. Corina 
Cojocaru. A fost abordată în detalii tematica 
economiei și c omerțului raportate la regle-

mentările internaționale.
Corina Cojocaru – Doctor 

în drept al Universității Sorbo-
na-1 Paris, conferențiar univer-
sitar, expert în relații economice 
internaționale, Delegat al RM pe 
lângă Organizația Mondială a 
Comerțului cu sediul la Geneva 
(2015-2019), autoarea mai multor 
publicații, cărți, monografi i în drept 
parlamentar constituțional, gesti-
une economică, relații economice 
internaționale și drept comunitar.

În cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova s-a des-
făşurat Forul Economic Interna-
ţional „Free Market RoadShow 
2019”, eveniment ajuns la cea 
de-a XII-a ediţie, cu genericul: 
”Reinventing freedom 30 years 
after the wall”, organizat de 
Austrian Economics Center de 
la Viena, fundaţia Friedrich Nau-
mann pentru Libertate și ASEM.

Forul are menirea de a pro-
mova valorile economiei de piață 
şi reprezintă cel mai important 
eveniment anual de popularizare 
pentru reprezentanţii curentului 
Liberalismul economic, eveniment 
care se desfăşoară cu regula-
ritate, începând din 2008.Timp 

de 6 săptămâni, evenimentul s-a 
desfășurat în 30 de orașe. 

Cu un mesaj de deschidere a 
venit rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic și Barbara Kolm, de la 
Friedrich A. v. Hayek Institute and 

Austrian Economics Center.
Primul panel de discuții a fost 

dedicat drepturilor de proprietate 
intelectuală, rolul pentru economie 
și interesul public. Moderator: Bar-
bara Kolm (Friedrich A. v. Hayek 

Institute and Austrian Economics 
Center. Astfel, cu prezentări au 
venit Jared Parks (US Chamber 
of Commerce), Cyntia Ortiz Toledo 
(JTI) și Richard Zundritsch (Added 
Value).

Al doilea panel s-a axat pe 
subiectul Libertății vs Guverna-
re. Moderator: Federico Fernán-

dez (Austrian Economics Center) 
Speakeri: Gloria Alvarez (Liber-
topolis Radio), John Chisholm 
(John Chisholm Ventures), Karl-
Peter Schwarz (Journalist), TBC.

Organizat pentru a 5-a oară la 
Chișinău, la eveniment au partici-
pat studenți, profesori și antrepre-
nori din Moldova și peste hotare.

Studenții facultății de Relații Economice 
Internaționale au avut parte de o lecție publică 
cu doi speakeri din SUA, Dr. Daniel Mithchell și 
Dr. Christopher Lingle. 

Prima prezentare: „Economia Chinei: Mama tu-
turor bulelor„ a fost ținută de Dr. Christopher Lingle, 
a descris în detaliu toate aspectele acestui subiect, 
oferind exemple reale.

Economia politicii fi scale a fost prezentată de Dr. 
Daniel Mithchell, care a reușit să descrie modul de 
funcționare al politicii fi scale, toate aspectele poziti-
ve și negative, oferind exemple economice și făcând 
trimitere la curba lui Laffer. 

Evenimentul a fost organizat de facultatea de 
Relații Economice Internaționale. La sfârșit, decanul 
facultății, Rodica Crudu a mulțumit invitaților pentru 
inițiativă și timpul petrecut alături de studenții REI.

Oaspeții au efectuat o excursie prin ASEM, vizitând: Incubatorul de 
Afaceri al ASEM, Biblioteca Multimedia, Studioul TV al ASEM, săli de 
studii, etc.

După care a urmat o masă rotundă în Sala Senatului, unde au fost 
întâmpinați de rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. Cu o prezentare 
despre ASEM, principala universitate cu profi l economic din Moldova, a 
venit decanul facultății REI, Rodica Crudu. Studenții REI, Cătălina Ne-
gru și Victor Grigoraș au vorbit despre Moldova, țara de vis a Europei de 
Est, dar și despre cultura și tradițiile moldovenești.

La rândul lor, r eprezentanții din Finlanda au prezentat sistemul de 
învățământ superior din Finlanda și cultura poporului fi nlandez.

Ambasadorul Japoniei în RM  la ASEM

Forul Economic Internațional ”Free Market Road Show 2019”, 
la cea de-a V-a ediție la ASEM

Lecție publică cu speakeri din SUA 

O delegație din 13 studenți și 3 profesori de la Universitatea HUMAK 
din Finlanda, în vizită la ASEM

”Faceți orice, cât de puțin, pentru țara Dvs. 
Pacea…e foarte importantă. Japonia, ca și 
Moldova, nu dispune de resurse naturale, de 
aceea, factorul uman e extrem de important 
pentru noi. La fel ca și comerțul, economia 
de piață, respectarea drepturilor omului. Ne 
dorim să stabilim relații economice bilaterale 
cu Republica Moldova”. Astfel, și-a început 
discursul său, Excelența sa, Ambasadorul Ja-
poniei în Moldova, Masanobu Yoshii, în cadrul 

unei lecții publice pentru studenții ASEM. 
Evenimentul a fost organizat de facultatea 

de Relații Economice Internaționale. 
Pe lângă prezentarea Excelenței sale, des-

pre diplomația economică a Japoniei și relații 
comerciale cu RM, a fost prezentat programul 
pentru studenți MIRAI (ceea ce înseamnă ”VII-
TOR” din japoneză). Oportunitățile programului 
au fost expuse de către benefi ciara proiectului 
în 2018, studenta ASEM, Sabina Mistrean. Pagina realizată de Corina MOROZAN
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EXPERIENŢĂ

Sesiune de informare: 
”Programul municipal de susținere a tinerilor antreprenori” 

În vedrea susținerii tinerilor antre-
prenori, Primăria Municipiului Chișinău 
vine cu un program de fi nanțare.

Studenții ASEM au afl at din prima sur-
să despre scopul, oportunitățile, dar și 
modalitățile de participare la ”Programul de 
susținere a tinerilor antreprenori”, în cadrul 
unei lecții publice cu primarul interimar al 
Chișinăului, Ruslan Codreanu.

Astfel, benefi ciari ai programului vor  fi  
tinerii care locuiesc în mun. Chișinău (in-
clusiv suburbii) minim 3 ani și activitatea 
cărora este axată pe producere de mărfuri 
și prestări servicii în domeniile IT; creșterea 
produselor agricole ecologice; sănătate și 

Au reușit să obțină rezultate bune, au 
deprins munca în echipă, iar cunoștințele 
acumulate le va aduce plus valoare în 
activitatea profesională. Este experiența 
studenților de la BAA , implicați în proiec-
tul PBL, pe care au împărtășit-o colegilor 
din anul I și II, în cadrul unei lecții publice. 
Totodată, studenții au primit certifi cate de 
participare.

Proiectul a avut ca scop de a investi-
ga, identifi ca și dezvolta soluții pentru pro-
blemele interdisciplinare din viața reală și 

soluționarea acestora prin prisma obiecti-
velor de Dezvoltare Durabilă.

Metoda de predare-învățare bazată 
pe probleme (PBL), a oferit studenților 
posibilitatea de a îmbunătăți capacitățile 
personale, dar și cele profesionale

Amintim, pe 22-23 februarie, studenți 
și cadre didactice din cadrul  universităților 
au demarat, în premieră pentru Republica 
Moldova, o cooperare interdisciplinară și 
interuniversitară în cadrul PBLMD.

Pentru participarea în proiect fi eca-

re universitate a selectat 
câte 5 studenți care au 
constituit 5 echipe de lu-
cru, inter-disciplinare și 
inter-universitare, ghidați 
de către cadre didactice 
cărora le revine rolul de 
supervizori/mentori. Echi-
pele de studenți și super-
vizori au fost antrenați de 
personalul de la Universi-
tatea Aalborg, Danemar-

ca. Studenții selectați își fac studiile la 
anul II, fi ind antrenați în studii bazate pe 
predarea și învățarea centrată pe stu-
dent PBL, precum și în formarea PBL. 
De la înscrierea lor la studii în septem-
brie 2017, ei au fost instruiți în defi niti-
varea problemelor și instruiți în dezvol-
tare de proiecte, ei având deja abilități 
și competențe de Problem Based Lear-
ning (PBL), formate pe parcursul celor 3 
semestre de studii universitare.

 Nicoleta Bulat, studenta anului III, Fa-
cultatea Business și Administrarea Afa-
cerilor, ASEM își desfășoară practica de 
Licență în Olanda, la compania Koninklijke 
Philips N.V. Aplicând pentru stagiu și tre-
când cu brio interviurile, Nicoleta a fost se-
lectată pentru un stagiu în cadrul Centrului 
Inovațional Philips.

”Totul a început de la ideea ,, De ce nu? 
Oricum nimic nu pierd! ”. Am trimis CV-ul la 
multe companii, peste 15 mi-au refuzat cu 
un mesaj drăguț că ar trebui să mai încerc. 
Asta am și făcut, am încercat. 

Bine, dar nici eu nu am aplicam la ori-
care, am eu obiceiul să îmi pun scopuri 
măreț e. Astfel, într-o seară am primit un 
e-mail. Era invitația la primul interviu la te-

lefon. Uimită? Nu. Șocată, pro-
babil. Îngrijorată? Cu siuranță 
da! Aici a început azartul. Îl 
cunoaște fi ecare probabil. 

M-am pregătit serios pentru 
interviu, sincer! Am navigat toa-
te site-urile posibile ca să prezic 
măcar puțin careva dintre între-
bările care urmau să vină. Dar 
asta era una din provovări. A 

doua și destul de importantă a fost lim-
ba engleză. Nu vorbisem engleza din 
anul I, eram sigură că o să mă bâlbâi, 
mai ales în comunicare cu HR-ul de la 
Phips. și această cauza m-ar scoate 
deodată din competiție. Ce puteam 
să fac în 2 zile? Interviul avea să vină 
luni! Noroc de prietenii mei, toți m-au 
susținut și mă corectau de fi ecaredată 
când observau o greșeală. Oh, da! Și 
câtă răbdare au avut! 

 Primul interviu s-a terminat. Sus-
pans - 2 zile. Invitație prin email la al 
doilea interviu. Al doilea?!

Da, și de data asta cu manage-
rul care avea să mă angajeze direct. 
Aceiași strategie - Google avea pro-
puneri de întrebări și pentru a doua 

etapă de selecție. Dar următoarea 
luni a fost diferită, eram mai mult 
ca sigură că puteam să spun mai 
multe. Eram aproape sigură că 
trebuie să reiau treaba cu trimitere 
a CV-urilor.

Am fost sunată în aceiași zi. 
Am sărit de fericire, nu glumesc! 
Sunt sigură că vecinii m-au auzit. 
Am luat bilet, am anunțat prietenii. 

Rămăsese o nimica toată! 
Doar să prentâmpin dna decan, 
profesorii, să dau câteva examene 
și restanțele, să fac documentele, 
să îmi fac bagajele, să reușesc să 

trec pe la bunica înainte de plecare, toate în 
7 -8 zile.  Ah da! Și să anunț părinții că plec 
pe 6 luni în Olanda. 

Am ajuns în Best. Centru Inovațional 
Philips. Emoții. Ca prima zi la școală. ,,O să 
pot să fac ceea ce mi-am dorit? Sunt destul 
de bună? Dacă o să mă împiedic și o să 
cad, când intru?! Cum am ajuns aici?  

Viața mea s-a schimbat brusc. Trăiesc 
în Olanda. Lucrez în Departamentul Finanțe 
pentru Evenimentele Globale și Centrul de 
Experiență pentru Clienți. Învăț cum să pla-
nifi c, sponsorizez, organizez, verifi c comple-
xele activități pentru un Eveniment Global 
Philips. Întâlnesc și cunosc oameni din țări 
străine. Învăț și lucrez. Zilnic afl u ceva nou. 
Simt dezvoltarea. Îmi descopăr potențialul. 
Curioasă să știu unde e maximum”.

bunăstare; sisteme de reproducere a ener-
giei regenerabile, ș.a.

Suma oferită în cadrul programului este de 

200 mii lei, constituind 75% din sursele nece-
sare pentru lansarea sau dezvoltarea afacerii, 
celelalte 25 % fi ind asigurate de benefi ciar. 

Programul este supus consultării pu-
blice. 

Experiența studenților ASEM  în cadrul proiectului PBL

EXPERIENȚA MEA LA PHILIPS

Nicoleta Bulat: ”Vreau ceva. Încerc, încerc, încerc. Iese! Călătoresc 
și trăiesc. Îmi savurez vârsta, locul și momentul. Aici și acum”
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INFORMARE

Expert-Grup în parteneriat cu ASEM și CNA lansează 
cursul universitar „Anticorupție și buna guvernare”

Centrul Analitic Independent „Expert-
Grup” în parteneriat cu Academia de 
Studii Economice a Moldovei și Centrul 
Național Anticorupție au lansat, pe 24 apri-
lie, în cadrul unei conferințe, cursul uni-
versitar „Anticorupție și buna guvernare”. 

În cadrul evenimentului, cele 3 instituții 
partenere au semnat un memorandum mul-
tilateral de colaborare prin care își vor con-
solida eforturile pentru a include cursul inter-
disciplinar „Anticorupție și buna guvernare” 
în Curriculum-ul Academiei de Studii Econo-
mice a Moldovei, din toamna anului 2019. 

Cursul universitar este deschis 
studenților interesați de subiect din toate 
universitățile din țară, jurnaliștilor și liderilor 
de opinie și își propune să crească nivelul de 

informare și conștientizare în societate cu 
privire la costurile economice ale corupției, 
dar și cu privire la măsurile de diminuare 
ale acesteia în toate sectoarele economiei. 
Cursul va cuprinde opt module, va valora 3 
credite ECTS și va fi  implementat pe durata 
anului universitar 2019 – 2020. Acesta va 
fi  predat de experți ai Cen-
trului Analitic Independent 
„Expert-Grup”, profesori ai 
Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei, prac-
ticieni, ofi țeri ai Centrului 
Național Anticorupție și pro-
curori anticorupție.

Directorul executiv al 
Centrului Analitic Indepen-
dent „Expert-Grup”, Adri-
an Lupușor a menționat 
în discursul de deschidere 
că „educația este principa-
lul instrument în vederea 
combaterii pe termen lung 
corupției, deoarece doar 
într-o societate în care 
oamenii conștientizează 
care sunt costurile corupției și sunt bine 
informați cu privire la măsurile de prevenire 
a acestora, putem miza pe reforme efi cien-
te anticorupție. În acest sens, proiectul își 
propune să instruiască tinerii cu privire la 
costurile corupției, dar și mecanismele de 
prevenire a corupției în activitatea profe-
sională viitoare a acestora, atât în secto-
rul public, cât și cel privat. În acest sens, 
ne-am propus să facem un curs universi-
tar cu aplicare practică care să permită 
participanților, prin abordări interactive (stu-
dii de caz, interacțiunea cu experți și practi-
cieni din domeniu), să însușească abordări 
de buna guvernare și prevenire a corupției 
în domenii foarte concrete: sector fi nanciar, 
întreprinderi de stat, fi nanțe publice etc”.

„Promovarea unei educații și culturi în 
domeniul integrității și bunei guvernări este 
importantă pentru întreaga populație a Re-

publicii Moldova, în special pentru tineri, 
cei care în scurt timp vor prelua conduce-
rea acestui stat, la nivel central sau local, 
în instituții publice sau private. Prin lansa-
rea acestui curs universitar, sperăm că le 
vom oferi studenților noștri, o șansă în plus 
pentru viitorul lor profesional” a menționat 

Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de 
Studii Economice a Moldovei.

Ion Pruteanu, șef al Direcției educație 
anticorupție din cadrul Centrului Național 
Anticorupție este de părere că „includerea 
cursului „Anticorupţie şi buna guvernare” în 
Curriculum-ul universitar este necesară şi 
avem certitudinea că va contribui la educa-
rea unei noi generaţii de specialişti în diferite 
domenii, mult mai activi şi curioşi să cunoas-
că şi să promoveze standarde de integrita-
te în profesiile pe care le vor exercita. Noi 
vom oferi studenţilor, prin intermediul acestui 
curs, oportunitatea de a cunoaşte multe lu-
cruri noi din primă sursă – cei care realizea-
ză atribuţiile de prevenire şi combatere a co-
rupţiei ale autorităţilor anticorupţie din ţară”.

„Este important că în procesul de edu-
care şi fortifi care a culturii juridice şi de 
integritate, care este unul premărgător pre-

venirii şi combaterii corupţiei, sunt implicaţi 
actori distinşi, autorităţile statului, societate 
civilă şi instituţia academică, iar prin forma-
re şi sensibilizare în spiritul valorilor morale 
şi demnităţii umane, vom putea educa ge-
neraţii de cetăţeni oneşti şi integri, respon-
sabili şi intoleranţi la orice manifestare de 
corupţie”, a conchis Ion Pruteanu.

Alexandru Musteață, directorul depar-
tamentului „Buna Guvernare” din cadrul 
Fundației Soros-Moldova, a reiterat necesi-
tatea educării unei generații bine informate 
privind standardele de integritate - a unei 
generații pregătite să combată și prevină 
corupției atât în sectorul public, cât și cel pri-
vat. „Viziunea noastră este să îmbunătățim 
prin educație, să ajutăm tânăra generație 
să conștientizeze necesitatea bunei guver-
nări în toate domeniile, iar cursul lansat as-
tăzi reprezintă unul dintre eforturile noastre 
în acest domeniu”. 

Pentru înregistrarea la curs parti-
cipanții sunt invitați să expedieze 
CV-ul și o scrisoare de motivare (max. 
500 de cuvinte) la adresa bunaguverna-
re@expert-grup.org pânăpână pe data 
de 31 mai 2019.

Cursul va cuprinde opt module, va va-
lora 5 credite ECTS și va fi  implementat pe 
durata anului universitar 2019 – 2020. Cele 
8 module ale cursului vor aborda subiecte 
precum:

Modulul I. Aspecte introductive privind 
anticorupţia şi politicile de integritate în do-
meniul public;

Modulul II. Standarde de integritatea în 
sectorul privat;

Modulul III. Corupția și spălarea banilor;
Modulul IV. Corupţia în achizițiile pu-

blice;

Modulul V. Buna guvernare și practicile 
anticorupție în procesul de privatizare;

Modulul VI. Transparența bugetară și 
deschiderea guvernului: precondițiile pre-
venirii corupției;

Modulul VII. Buna guvernare și practici-
le anticorupție în sectorul bancar;

Modulul VIII. Politici de bună guverna-
re și politici anticorupție în fi rmele de stat 
și private.

Cursul va fi  predat de experți interna-
ționali, economiști ai Centrului Analitic In-
dependent „Expert-Grup”, profesori ai Aca-
demiei de Studii Economice a Moldovei, 
practicieni, ofi țeri ai Centrului Național 
Anticorupție și procurori anticorupție, iar 
abordarea practică și interactivă a su-
biectelor legate de anticorupție și buna 
guvernare (studii de caz, interacțiunea cu 
experți și practicieni din domeniu) va per-
mite participanților să dezvolte abilități și 
competențe privind prevenirea corupției 
în domenii concrete cum sunt sectorul 
fi nanciar, întreprinderi de stat, fi nanțe pu-
blice etc.

După fi nalizarea cursului, studenți vor 
primi o diploma de participare, semnată 
de către organizațiile partenere și posibi-
litatea publicării unui document de politici 
propriu pe paginile Expert-Grup și ASEM, 
iar studenții cu performanțe înalte vor pu-
tea benefi cia și de un stagiu de practica 

la Expert-Grup si/sau Centrul Național 
Anticorupție.

Pentru informații suplimentare nu ezitați 
să ne contactați la adresa buna.guverna-
re@ase.md, persoană de contact Vladlen 
Cojocaru și la adresa  bunaguvernare@ex-
pert-grup.org persoană de contact Tatiana 
Savva.
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ACTIVITATEA ASEM

Pe 4 aprilie, în Moldova se sărbă-
torește Ziua Profesională a Conta-
bilului. În acest context, la ASEM 
a avut loc Conferința Științifi că 
Internațională - ediția a VIII-a, cu ge-
nericul: „EDUCAȚIA CONTABILĂ ȘI 
CONTABILITATEA ÎN SOCIETATEA 
DIGITALĂ”.

În deschiderea Conferinței 
Științifi ce Internaționale dedicată Zilei 
Profesionale a Contabilului, cu un cu-
vânt de salut au venit, rectorul ASEM, 
Grigore BELOSTECINIC, academici-
an, prof.univ., dr. hab.; Mihaela ROBU, 
manager de dezvoltare, ACCA Europa 
de Sud-Est/KPMG în Moldova; Nata-
lia ZLATINA, Dr., conf. univ., director 
executiv, ACAP; Rodica MUSTEAŢA-

STACI, director Monitorul Fiscal/FISC.
md; Ioan GRIGORIU, vicepreședinte 
al Consiliului CAFR; Costel ISTRATE, 
Dr., prof. univ. președintele Filialei Iași, 
CECCAR; Elena HLACIUC, Dr., conf. 

univ., Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. 

Conferința a întrunit specialiști din 
Moldova, România, Ucraina, Belarus și 
a durat două zile. 

Î n prima zi a conferinței, participanții 
au discutat despre educația contabi-
lă universitară în Republica Moldova, 
despre perspectivele și provocările do-
meniului la etapa actuală.

De asemenea, au fost puse în 
discuție și subiecte ce țin de ar-
monizarea fiscală în țările Uniunii 
Europene, elaborarea politicilor 
contabile și estimarea cerințelor 
din diverse acte economice, aplica-
rea metodei de învățare bazată pe 
probleme în pregătirea specialiștilor 
contabili.

În cea de-a doua zi, participanții 
au discutat despre corelația dintre 
faliment, nivelul corupției și cel al 
guvernanței publice în țările UE și 
Moldova, particularitățile auditului 
operațiunilor de spălare a banilor și 
radiografi a planurilor de învățământ 
la specialitățile de contabilitate prin 
prisma trinomului educație-profesie-
mediul de afaceri.

Ziua Contabilului și conferință științifi că despre contabilitatea în era digitală

În perioada 22-23 martie 2019, 
Facultatea „Finanțe” din cadrul 
Academiei de Studii Economice a 
Moldovei în parteneriat cu Institutul 
Național de Control Intern din Ro-
mânia (INCIR) și susținerea fi nan-
ciară a Fondului European pentru 
Europa de Sud-Est (EFSE), a orga-
nizat Conferința științifi co-practică 
internațională „Controlul intern în 
cadrul instituțiilor fi nanciare în con-
textul noului cadru de reglementare 
și al provocărilor tehnologice”.

Prima zi a conferinței a fost dedi-
cată prezentărilor din partea ofi ciali-
lor, prezentării și dezbaterii celor mai 
stridente și actuale probleme practice 
cu care se confruntă instituțiile ce acti-
vează în domeniul fi nanciar, cu accent 
sporit pe provocările în implementa-
rea Basel III; guvernarea corporativă 
și sistemul de control intern în cadrul 
instituțiilor fi nanciare; cele trei linii de 
apărare: funcția de audit intern, funcția 
de gestionare a riscurilor și funcția 
de conformitate; electronic banking, 

securitatea cibernetică în industria fi -
nanciară; managementul riscurilor în 
instituțiile fi nanciare ș.a. 

Manifestarea a inclus abordarea 
aspectelor practice privind implemen-
tarea Basel III în Republica Moldova 
din perspectiva Băncii Naționale a 
Moldovei, prezentarea de comuni-
cări de către experți-practicieni din 
instituții cu renume din străinătate și 
un șir de activități specifi ce: dezbateri 
interactive, sesiuni de întrebări și răs-
punsuri, discuții în grup focusate pe 
identifi carea direcțiilor de soluționare a 

defi citului de competențe în domeniul 
fi nanțelor, networking.

 În a doua zi a evenimentului, 
activitățile s-au desfășurat con-
form bunelor tradiții de organizare a 
conferințelor științifi ce, participanții fi -
ind invitați să participe și/sau să asiste 
la dezbaterile lucrărilor științifi ce axate 
pe problemele actuale din domeniul 
fi nanțelor, provocările și oportunitățile 
noilor reglementări și, în special, a ce-
lor legate de dezvoltarea tehnologiilor 
și gestionarea riscurilor induse.

Manifestarea a întrunit specialiști 

din cadrul băncilor, instituțiilor fi nancia-
re nebancare, autorităților cu funcții de 
reglementare și supraveghere în dome-
niu, entităților ce prestează servicii co-
nexe, cercetătorilor, cadrelor didactice 
universitare, precum și studenților din 
Republica Moldova și din străinătate.

La conferință au participat 120 de 
specialiști din domeniu, de la  Ban-
ca Națională a Moldovei, Comisia 
Națională a Pieței Financiare din Repu-
blica Moldova, Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova, băncile care acti-
vează în Republica Moldova, Asociația 

Băncilor din Moldova, Liga Bancherilor 
din Moldova, companii de asigurări, 
organizații de creditare nebancară, 
birourile istoriilor de credit, Fondul de 
Garantare a Depozitelor în Sistemul 
Bancar, Asociaţia Contabililor şi Audi-
torilor Profesionişti din Republica Mol-
dova, compania Deloitte în Romania 
și Moldova, precum și cadre didactice 
ce activează în cadrul departamente-
lor și catedrelor de profi l fi nanciar din 
universitățile din Republica Moldova, 
studenți, masteranzi și doctoranzi din 
cadrul ASEM. 

Conferință internațională despre controlul intern la instituțiile fi nanciare

Pe piața internă promovarea pe online 
devine tot mai populară, constituind circa 20% 
din totalul bugetelor investite de companii în 
publicitate. Îmbinarea publicității pe TV și pe 
online este o formulă de succes. La aceas-
tă concluzie s-a ajuns în cadrul Seminarului 
practico-științifi c desfășurat, pe 29 martie, 
cu participarea cadrelor didactice ASEM și 
reprezentanților mai multor agenții de publici-
tate și agenți economici de la noi.

Evenimentul a prilejuit dezbateri și discuții 
pe subiecte de actualitate, precum: Evoluții pe 
piața serviciilor de publicitate, Tendințele mar-
keting-ului în era digital și problema instruirii 
viitorilor marketeri, (ne)Comunicarea în me-
diul online, Audiența online de pe piața locală 
și Canalele de marketing digital, Valorifi carea 
brandului profesional prin prisma instrumente-
lor de comunicare în marketing digital și Co-

crearea în marketing educational și soluțiile 
automatizate de marketing.  

În cadrul seminarului s-a menționat că 
internetul a creat noi reguli și o mai mare 
transparență pentru afaceri: diversifi carea 
opțiunilor pentru client, crearea de parteneri-
ate noi, efi cientizarea costurilor. Au fost reite-
rate benefi ciile, dar și problemele promovării 
pe on-line: securitatea, confi dențialitatea și 
relevanța informațiilor, prăpastia tehnologică 
dintre utilizator și furnizor, serviciile aferente 
vânzării, etc.

Combinarea competențelor în domeniile 
IT și marketing este necesară atât studenților 
actuali într-o lume digitală dinamică, cât și 
unor organizații care doresc să le implemen-
teze.

Seminarul a fost organizat de Departa-
mentul Marketing ș i Logistică, BAA.

În perioada 25-28 martie, în cadrul ASEM a 
avut loc reuniunea fi nală a consorțiului proiec-
tului HEIFYE .  

HEIFIE este un proiect ERASMUS+, co-fi nanțat 
de către Uniunea Europeană, orientat către susținerea 
inițiativei antreprenoriale a tinerilor din 6 țări: Moldova, 
Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia, Belarus.

În cadrul reuniunii au fost făcute totalizările im-
plementării proiectului și stabilite direcțiile de con-

lucrare a universităților partenere după încheierea 
fi nanțării survenite din partea Uniunii Europene. 

La reuniune au participat reprezentanții de la 
ASEM și alte universități din Moldova,  Ucraina, Ar-
menia, Lituania și Belarus.

 În cadrul reuniunii a fost semnat acordul de co-
laborare între ASEM și RISEBA.

Reuniunea a fost organizată de către profesorii 
ASEM:  Bucos Tatiana, dr., conf. univ. și Oxana Bar-
baneagră, dr., conf. univ.

Proiectul Higher education institutions for youth 

entrepreneurship a fost lansat în noiembrie 2017 și 
fi nalizează în aprilie 2019. În acest interval de timp 
în cadrul proiectului au fost obținute rezultate semni-
fi cative:  3 workshop-uri internaționale, în cadrul că-
ror a fost abordată problematica antreprenoriatului 
tinerilor în țările partenere; Realizarea unei cercetări 
asupra stării antreprenoriatului în țările partenere, 
în acest scop au fost organizate 2 sondaje, sondaj 
cu participarea tinerilor și sondaj cu participarea 
experților; Elaborarea manualului Doing Business 

în Eastern Europe, cu analiza specifi cului mediului 
de afaceri și prezentarea programelor de suport a 
startup-urilor în țările partenere; Organizarea a doua 
conferințe științifi ce internaționale (Batumi 2018, 
Riga 2019); Organizarea campionatului Internațional 
”Youth and Entrepreneurship” (Belarus, 2018); Or-
ganizarea concursului Internațional de proiecte de 
business „StartUp-project” (Armenia, 2018; Elabora-
rea platformei online pentru susținerea tinerilor an-
treprenori; Crearea rețelei internaționale a Centrelor 
de susținere a inițiativei internațional a tinerilor.

Reuniunea  consorțiului proiectului HEIFYESeminar practico-științifi c ”Politica de comunicare 
în marketing în era digitală: 
tendințe, provocări, oportunități”
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PROIECTE INTERNAŢIONALE

Facultatea de Business și Administrarea 
Afacerilor și Departamentul de Manage-
ment de la Academia de Studii Economice 
din Moldova a organizat la 20 martie 2019 
evenimentul de multiplicare și atelierul de 
lucru ”Bunele practici în educația antre-
prenorială”.  Evenimentul se realizează în 
cadrul Proiectului Erasmus + ”ReSTART - 
Reinforce entrepreneurial and digital skills 
of students and teachers   to enhance the 
modernization of higher education in Moldo-
va” fi nanțat cu suportul Comisie Europene 
în cadrul programului Erasmus+.

Atelierul de lucru și-a propus să asigu-
re un larg schimb de bune practici privind 
educația antreprenorială și oportunitățile 
oferite tinerilor pentru ca cunoștințelor și 
competențele lor antreprenoriale să fi e apli-
cate în crearea și dezvoltarea unor afaceri 
sustenabile. 

În scopul realizării obiectivelor proiec-
tului, în perioada  23 – 26 aprilie 2019,  

Academia de Studii Economice din Mol-
dova a fost gazda cursurilor de instruire 
din cadrul Proiectului SMART “Fostering 
university enterprise cooperation and 
entrepreneurship of students via smart 
caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-
1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), co-finanțat de 
Comisia Europeană în cadrul programu-
lui ERASMUS+. Modulul predat de către 
profesorul de la Universitatea Catolică 

din Murcia, Spania:  Andrés Abad, este al 
doilea  din cele patru module, de care au 
beneficiat atât reprezentanţi ai instituțiilor 
de învățământ superior din Republica 
Moldova, parteneri ai proiectului (UASM, 
ASEM, USARB) cât și parteneri asociați 
(USM). 

Tematica abordată a fost următoarea: 
Oportunități ale UE: programe, fonduri, 
inițiative și resurse disponibile; Solicitări în 

derulare pentru potențialii benefi ciari: Cum 
se aplică. Servicii auxiliare.

Criteriile de selectare a profesorilor din 
instituțiile de învățământ superior, parteneri 
ai proiectului din Republica Moldova, au 
fost următoarele: cunoașterea limbii Engle-
ze; motivația de a lucra în cadrul cafenele-
lor SMART pe parcursul proiectului și după 
fi nalizarea lui; cunoștințele, abilitățile sau 
experiența legată de modulul predat.

Vizita a avut loc în cadrul proiectului 
MINERVA - „Consolidarea capacităților de 
gestionare a cercetării și a Științei Deschise 
ale instituțiilor de învățământ superior din 
Republica Moldova și Armenia”. 

 În perioada 20-24 mai 2019, reprezentați 
ai instituțiilor partenere în proiect, atât din Re-
publica Moldova, cât și din Armenia, au par-

Atelier de lucru ”BUNELE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ”

Curs de instruire: Oportunități ale UE: programe, fonduri, inițiative 
și resurse disponibile, în cadrul proiectului SMART 

Vizită de studiu la Universitatea Danube din Krems, Austria

Vizită de studiu la Universitatea 
Cote d’Azur, Nice, Franța

Oportunitățile de lansare și dezvoltare 
a afacerilor pentru tineri au fost expuse de 
către reprezentanții ODIMM: Olesea FRUN-
ZĂ și Eugenia SÎLI. Un interes deosebit al 
studenților a trezit discuțiile cu antreprenorii: 
Dorin PRISACARU și Eugen HRISTEV.

ticipat la întâlniri cu tematici precum: Cadrul 
Național al Științei Deschise în Franța; Practici 
în domeniul Științei Deschise la Universitatea 
Cote d’Azur, Nice; Open Science și Open Ac-
cess - perspectiva cercetătorilor la Universita-
tea Cote d’Azur, Nice; Valorifi carea cercetării: 
resurse educaționale deschise și Université 
Numerique Thematique în Franța; Practici în 
domeniul Științei Deschise la universitățile eu-
ropene partenere ai proiectului.

Academia de Studii Economice din Mol-
dova a fost reprezentată de următoarea 
echipă:  Prof. Dr. Grigore BELOSTECINIC – 
Rector ASEM; Dr. Olesea SIRBU – Prorec-
tor pentru Relații Internaționale și Proiecte 
Europene; Dr. Corneliu GUȚU – Prorector 
pentru cercetare și parteneriate.

Amintim că proiectul MINERVA este co-
fi nanțat de Comisia Europeană, în cadrul 
programului Erasmus+. 

Vizita de studiu la Universitatea Danube 
din Krems, Austria a avut loc, în perioada 
6-10 mai 2019, în cadrul proiectului “CĂTRE 
MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE 
ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - 
COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-
1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, co-fi nanțat de 
Comisia Europeană, în cadrul programului 
ERASMUS+. 

Scopul acestei vizite de studiu a fost 
cunoașterea a bunelor practici ce ține de 
învățarea pe tot parcursul vieții la Universi-
tatea Danube din Krems, Austria. 

În cadrul vizitei au participat reprezentanți 
de la universitățile partenere din Republica 
Moldova, dar și parteneri europeni ai pro-
iectului. Academia de Studii Economice a 
fost reprezentată de către dr. Olesea SIR-
BU, Prorector pentru Relații Internaționale și 
Proiecte Europene, dr. Aurelia BRAGUȚA, 
Director Școala ASEM de Formare Conti-
nuă, Elena CARPOV, asistent de proiect. 

Temele abordate în cadrul vizitei de stu-
diu au fost variate, precum: Programe de 
studii la Universitatea Danube din Krems; 
Managementul calității  și dezvoltarea de 
noi programe de formare continuă la Uni-
versitatea Danube din Krems; Implemen-
tarea și managementul programelor de 
formare continuă la Universitatea Danube 
din Krems; Marketingul programelor de 
învățare continuă la Universitatea Danube 
din Krems, etc. 
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VALORI

JE SUIS FRANCO !
A devenit deja o frumoasă tradiţie pentru ASEM 

ca în fi ecare an, în luna martie, să se serbeze Zilele 
Francofoniei. Acțiunile acestei sărbători au scopuri 
foarte clare, și anume: de a-i determina pe  studenţi să 
cunoască cât mai multe lucruri despre francofonie, de 
a le trezi interesul pentru  competiție, de a iubi limba 
franceză, dar și de a-i face conștienți de apartenența 
poporului nostru la marea familie latină.  Or, Franco-
fonia înseamnă să aparții aceleiași comunități și să 
împărtășești valorile  culturale, științifi ce, economi-
ce. Francofonia presupune o solidaritate de grup, o 
conștiință  comună. 

În acest context, departamentul Limbi Moderne a 
organizat un șir de  activităţi pentru vorbitorii de lim-
bă franceză din comunitatea academică. Astfel, pe 
20 martie, în Sala de lectură „Paul Bran” a Bibliotecii 
Ştiințifi ce, studenţii de la Facultăţile „Relaţii Economice 
Internaţionale”, „Business şi Administrarea Afacerilor”, 
„Economie Generală şi Drept”, „Contabilitate”, au des-
chis seria manifestărilor dedicate acestui eveniment. 

Expoziţia posterelor cu genericul „Dimensions 
francophones/ Dimensiuni francofone”, afl ată la a V-a 
ediţie, a fost prima activitate din cadrul săptămânii fran-

cofone. Studenții au prezentat viziunea proprie asupra 
diversității culturale a spațiului francofon și a valorilor 
promovate de Francofonie, dorind astfel, să împărtă-
şească colegilor lor o fărâmă din sufl etul lor „francofon”. 

La 25 martie, şirul activităților a continuat cu ma-
nifestarea culturală „Kaléidoscope francophone”, co-
ordonator de proiect, doamna Irina Corduneanu, pro-
fesoară de limba franceză. Acest eveniment a reunit 
peste 30 de studenți francofoni, tineri talentați de la 
diferite facultăţi şi specialităţi de formare profesională, 
care au demonstrat că sunt adevărați iubitori ai limbii și 
culturii franceze, susțin importanța multilingvismului în 
era globalizării și au simțul umorului.

Invitații acestei activități culturale au fost: Corneliu 
Guțu, Prorector pentru cercetare și parteneriate; Rodi-
ca Crudu, Decanul Facultăţii REI, Larisa Dodu-Gugea, 
responsabilă de Filiera Francofonă a ASEM,  cadre 
profesoral-didactice, angajați ai BŞ ASEM, studenți 
etc. Gheorghe Moldovanu, şeful departamentului 
„Limbi Moderne”, a felicitat onorata asistenţă cu prilejul 
sărbătorii, pe toţi acei care au în comun limba franceză 
şi valorile francofoniei, dorindu-le realizări frumoase, 
performanțe, o dorinţă cât mai mare pentru cunoaştere, 

dezvoltare personală şi profesională. 
Tematica ediției curente a vizat, în special, viaţa 

studenţească, dragostea și umorul. Programul artis-
tic a inclus numeroase activități, printre care: scenete 
umoristice, fabule, cântece și dansuri din cultura fran-
ceză și francofonă, prezentări video, concursuri, jocuri 
distractive, creaţii poetice proprii etc. Prezentatoarele: 
Tamasciuc Valeria, Pîrlici Magdalena şi Mişin Felicia, 
EMREI 171, au creat pe parcursul activităţii o atmosfe-
ră plăcută, plină de bună dispoziţie. Studenții au fost 
foarte activi, creativi, originali, entuziasmați. Manifesta-
rea a fost înalt apreciată de public. Sărbătoarea a avut 

un real succes. A fost o zi specială, încărcată de emoţii 
şi zâmbete.

În fi nal, organizatorii și invitaţii acestui evenement, 
au ţinut discursuri adresate studenţilor, prin care au adus 
mulţumiri pentru munca realizată, pentru creativitate și 
originalitate, interesul și pasiunea față de studierea și 
cultivarea limbii franceze.

Irina CORDUNEANU, lect. univ.

Djulieta RUSU, conf. univ., dr

Aurelia RUSU, EMREI 171

O carte este un dar pe care îl poți deschide iar și 
iar. Cartea are mereu doi autori: cel care o scrie și cel 
care o citește. Rezultă, că orice carte are drept colabo-
rator - un cititor. Cu o carte nu ești niciodată singur. O 
carte bună este ca și o conversație cu un om deștept. 
Deși sunt prieteni reci, cărțile sunt prieteni siguri, fă-
cându-l pe om, om. Precum albinele, cărțile duc po-
lenul însufl ețitor de la o minte la alta, îi fac pe oameni 
învățați. Mai mult, o carte este bună dacă te învață 
ceva. Iată de ce, nu trebuie nicicând să subestimăm 
puterea cărților. Or, acestea rămân cele mai durabile 
monumente, o călătorie în timp și spațiu, iar avanta-
jul lecturii variază în funcție de profunzimea propriei 
experiențe. Nu înzadar se zice: ,,Nu e învățat cel ce 
citește cărți, ci cel ce știe ce citește”. Aceaste nume-
roase aserțiuni au încercat să le demonstreze studenţii 
de la facultăţile ,,Contabilitate”, ,,Business și Adminis-
trarea Afacerilor”, ,,Economie generală şi Drept”, anul 
I, precum și cei de la facultatea ,,Relații Economice 
Internaționale”, anul II.

În contextul Zilei Internaționale a Francofoniei, ser-
bată anual pe 20 martie, departamentul Limbi Moderne 
a ASEM organizează tradițional diverse manifestări 
culturale și cognitiv-instructive. Or, Francofonia în-
seamnă mai mult decât o noțiune, ea înglobează valori-
le comune pe care le împărtășim în calitate de cetățeni 
francofoni. Astfel, pe 27 martie, sala de lectură „Paul 
Bran” a ASEM a găzduit o masă rotundă cu genericul 
,,Bon livre, bon compagnon”, manifestare ajunsă deja 
la a treia ediție. Obiectivele evenimentului, organizat de 
Djulieta Rusu, conf. univ, dr., și Irina Corduneanu, lect. 
univ., au fost: promovarea lecturii prin prezentare de 
carte și recital de poezie în limba franceză, participarea 
studenților francofoni și francofi li la activitățile interacti-
ve axate pe lectură și literatură. 

Programul manifestării a inclus trecerea în revistă 
a unor carţi recent citite, scrise de autori consacrați, 
precum Antoine de Saint-Exupéry, Hector Malo, Daph-
ne de Maurier, Oprah Winfrey, Napoléon Hills, Robert 
Cialdini, Ion Druță, Nicolae Dabija, Mihail Drumeș, 

George Călinescu şi un recital de poezie în limba fran-
ceză, prezentat de Ciorici Maria și Calancea Maria 
(Con 182). Copleșiți de emoții, participanții, prin pre-
zentările lor originale în limba franceză, însoțite de bio-
grafi a succintă a autorului, imagini, fotografi i, secvențe 
din operele literare, descrieri și comentarii, concluzii 
personale, aforisme, selectate cu grijă din cărțile lec-
turate, au îndemnat insistent auditoriul să citească cât 
mai multe cărți, în original și traduse în limba maternă, 
acestea fi ind o condiție indispensabilă pentru formarea 
și devenirea personalității instruite și culte. În acest 
context, menționăm prezentările captivante, reali-
zate de Rusu Aurelia (EMREI 171) - ,,Le Petit prin-
ce” de Antoine de Saint-Exupéry, Guranda Diana (EG 
181) - ,,Sans famille” de Hector Malo, Luca Prascovia 
(Con 182) - ,,Rebecca” de Daphne de Maurier, Dabija 
Violeta (Con 181) - ,,Psihologia persuasiunii” de Robert 
Cialdini. De asemenea, publicul a apreciat maniera 
specială  de prezentare a best-sellerului lui Napoléon 
Hills ,,Refl echissez et devenez riche!” de către Mîrca 
Ana (Con 181), care a reușit să-l convingă de utilita-
tea sfaturilor oferite de autor pentru a avea succes și 
a fi  bogat. Prezentările ulterioare au abordat diverse 
subiecte actuale, dragostea fi ind cel mai venerat senti-
ment. Astfel, auditoriul a rămas impresionat de prezen-
tarea nuvelelor ,,Frunze de dor”, autor Ion Druță, reali-
zată de Oprea Cristina (BA 182) și ,,Nu vă îndrăgostiți 
primăvara”, autor Nicolae Dabija, expusă de Rusu 
Doina (D 181). Prin alegerea făcută și stulul original 
de prezentare a cărților citite s-au remarcat: Ciobanu 
Iuliana (BA 182) - ,,Tema pentru acasă” de Nicolae Da-
bija, Munteanu Violeta (Con 181) - ,,Ceea ce știu cu 
adevărat”, autoare Oprah Winfrey, Leahu Evelina (Con 
181) - ,,Scrisoare de dragoste” de Mihail Drumeș. Într-

o franceză fl uentă, cu o frumoasă pronunție, Ataman 
Lidia (BA 182) a provocat publicul, îndemnându-l să 
citească cartea lui George Călinescu pentru a dezlega 
,,Enigma Otiliei”. Modul de interpretare a celor lecturate 
nu a lăsat invitații indiferenți, ei trăind, împreună cu per-
sonajele, experiențe, bucurii, dezamăgiri, speranţe...

Mai mult, manifestrea a fost bine asortată cu pau-
ze de divertisment. Publicul a dat dovadă de ingenio-
zitate și promptitudine la capitolul Activități intelectuale, 
propus de moderatoarele mesei rotunde Potorac Sori-
na și Vedeanu Marinela (Con 181). Astfel, identifi carea 
operelor și autorilor a necesitat cunoștințe din domeniul 
literaturii universale. Completarea unui rebus cu sino-
nimele învățate, obținerea cuvântului-chee și formarea 
unei fraze, au fost sarcini de loc ușoare, dar realizabile. 
Lucrul în echipă (au fost formate trei echipe), care a 
vizat îmbinarea unor cuvinte pentru a obține un proverb 
despre carte/lectură și comentarea lui, s-a soldat cu 
rezultate foarte bune. Identifi carea scriitorilor conform 
caricaturilor acestora (Jules Verne, Honoré de Balzac, 
Gustave Flaubert, Marcel Proust, Lev Tolstoi, Aleksan-
dr Pușkin, William Shakespeare, Dimitrie Kantemir) a 
provocat nu doar zâmbete, ci și un efort intelectual. 

Momentele-cheie ale mesei rotunde au fost: 
prezența reprezentanților AUF care au imortalizat acti-
vitatea în poze și videouri; emblemele sugestive, prinse 
la pieptul fi cărui participant; atmosfera degajată, creată 
de o ușoară melodie franceză pe fonul căreia discuțiile 
referitoare la subiectele abordate s-au încins, prinzând 
aripi...

Djulieta RUSU, conf. univ., dr.

Irina CORDUNEANU, l. univ.

Sorina POTORAC, Con 181 

Pe  15 mai, departamentul Limbi Mo-
derne,  în colaborare cu Centrul  de Informa-
re a Uniunii Europene a Bibliotecii Știintifi ce 
a ASEM,  a organizat manifestarea cu ge-
nericul ,,L’Europe à la Une!”, dedicată Zi-
lei Europei – 9 mai. Evenimentul, devenit 
deja tradițional, a fost organizat de Djulieta 
Rusu, conf. univ., dr., și Irina Corduneanu, 
lect. univ. Celebrată ofi cial pe 9 mai în Eu-
ropa și în lume, pe 11-12 mai, anul acesta, 
în Moldova, Ziua Europei a continuat să fi e 
serbată la ASEM de către studenții fran-
cofoni și francofi li din anii I-II, grupele Con 
181, 182, BA 182, 183, EMREI 171. Acest 
eveniment cultural-informativ a avut drept 
scop promovarea valorilor europene comu-
ne (democrația, drepturile omului, statul de 
drept etc.) în contextul diversității culturale, 
exprimarea voinței și dorinței de a trăi îm-
preună ,,într-un spațiu al păcii și stabilității”, 
fi ind o șansă în plus de a ne considera ,,Eu 
sunt european”. Pe parcursul manifestării, 
a cărei limbă de comunicare a fost france-
za, au fost abordate diverse subiecte cu 
referire la Europa și sărbătoarea în cauză, 
fi ind organizate diverse activități cognitive 
și cultural-distractive. Evenimentul a fost 
moderat de Vedeanu Marinela (Con 181) 
și Luca Parascovia (Con 182) care au sa-
lutat invitații în numeroase limbi vorbite pe 
continentul european, creând o atmosferă 
plăcută, amicală, de deschidere. 

Manifestarea a debutat cu informații 
valoroase despre istoricul UE, rădăcinile 
construcției europene și circumstanțele 

apariției în perioada postbelică, prezentate 
de Parascovia Luca. În mod cert, aventu-
ra europeană a cunoscut evoluții specta-
culoase, dar în același timp și difi cultăți. 
În continuare, Marinela Vedeanu a trecut 
în revistă cu ajutorul unui original proiect 
Powerpoint simbolurile UE : imnul ,,Odă 
bucuriei”, drapelul albastru cu 12 stele care 
simbolizează ambiția și realitatea Europei,  
deviza/motto-ul Europei ,,Unită în diversita-
te”/ ,,In varietate concordia”, folosit prima 
dată în 2000, care demonstrează că eu-
ropenii s-au unit pentru a promova pacea 
și prosperitatea, democrația și drepturile 
omului, fi ind mai deschiși către culturile, 
tradițiile și limblie diferite ale bătrânului 
continent, moneda europeană comună – 
euro, convertibilă și unele aspecte istorice 
ale introducerii sale. Videoul propus ulteri-
or a oferit publicului șansa de a descoperi 
împreună Europa, călătorind în tren. Oprea 
Cristina (BA 182) a făcut înconjurul Vechiu-
lui continent, prezentând ,,Cele mai vizitate 
locuri turistice din Europa”, cele mai spec-
taculoase destinații pentru vacanțe de vis. 
Mai apoi, Lazari Vlada (BA 183) a încântat 
publicul cu frumoasa melodie ,,Moldova 
mea”. Atenția studenților francofoni a fost 
captată de proiectul ,,România: Până și 
După adherarea la UE” elaborat de Mîrca 
Ana (Con 181) care a realizat un bilanț/o 
analiză comparativă detaliată, prezentând 
rezultatele cercetării sale. Rebusul origi-
nal creat de Alexandru Garaba (BA 182) 
- „Să descoperim EUROPA !” a solicitat 

cunoștințe din domeniul geografi ei, fi ind re-
zolvat cu succes de public. De asemenea, 
participanții la eveniment, au afl at informatii 
utile despre ,,Limbile armonioase ale Euro-
pei” (franceza, italiana, româna, germana, 
spaniola etc.), oferite de către Lidia Ataman 
(BA 182) și au vizionat videoul cu tentă 
umoristică ,,Diversités des langues” despre 
diferențele lingvistice, propus de Evelina 
Leahu (Con 181). Ulterior, studenții din anii 
I-II de la facultățile BAA și REI au amuzat 
publicul, prezentând numeroase glume, 
scenete despre diferite țări și naționalități. 

Patrimoniul cultural al Europei este 
foarte bogat și trebiue să fi e protejat pen-
tru a fi  transmis urmașilor. În acest con-
text, Ataman Lidia (Ba 182) a prezentat 
întrun mod captivant ,,Tradițiile seculare 
ale țărilor europene”, accentuând și unele 
tradiții bizare respectate de unele popoa-

re. De asemenea, studentele din grupa 
REI 171 au prezentat detaliat ,,Stilurile de 
negociere ale țărilor europene”, oferind 
sfaturi utile participanților la manifesta-
re. Pentru acest eveniment, studenții au 
prezentat în culori vii Europa și Moldova 
în postere originale și informative, Sărba-
toarea de 9 mai - ziua păcii și o fereastră 
deschisă spre Europa. Mihaela Țurcan 
(BA 182) a realizat cu multă implicare 
posterul sugestiv ,,L’Europe dans mon  
âme”/,, Europa în sufl etul meu”. Eveni-
mentul a culminat cu victorina ,,Conna-
issez-vous bien l’Europe?”, pregătită de 
Lupan Daniela (BA 183), care a trezit 
spiritul de competiție printre studenți. Mai 
mult, Potorac Sorina (Con 181) a provocat 
publicul să participe la un joc interactiv-
cognitiv, elaborat într-o manieră creativă 
și originală. Astfel, activitățile realizate au 

demonstrat că studenții francofoni sunt 
buni cunoscători ai partomoniului cultural 
și istioric al țărilor-membre a UE.

În cele din urmă, D. Rusu, conf. univ., 
dr., a îndemnat studenții, ca după absolvi-
rea facultății, să rămână în Moldova, să fă-
urească Europa la ei acasă, urându-le suc-
ces în promovarea vectorului european al 
țării noastre. Participanții la eveniment au 
primit diplôme și mulțumiri pentru activizm, 
creativitate și idei originale. Dna Ludmila 
Mîndrescu, angajata BȘ a ASEM, a pre-
zentat publicului informațiile disponibile pe 
site-ul de publicații ale UE.

Djulieta RUSU, 

conf. univ., dr.

 Irina CORDUNEANU, 

lect. univ.

,,BON LIVRE, BON COMPAGNON”/ ,,CARTEA ESTE CEL MAI BUN PRIETEN”

,,L’EUROPE À LA UNE!”/ ,,EUROPA PE PRIMA PAGINĂ !”
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OPORTUNITATE

„Uniunea Europeană - Progres în Diversitate”
Timp de 5 zile, 13-17 mai, în 

incinta ASEM s-au desfășurat 
o serie de evenimente despre 
perspectivele și oportunitățile 
UE, organizate de către Fa-
cultatea Relații Economice 
Internaționale. 

Expoziția de postere “Mol-
dova – 5 ani de implementare a 
Acordului de Asociere cu UE” a 
fost activitatea de debut în cadrul 
Săptămânii Europene la ASEM.

În acest sens, în hall-ul de la 
etajul 2 al blocului de studii ”F” au 
fost expuse mai multe postere, 
elaborate de studenții de la spe-
cialitatea Economie Mondială și 
Relații Internaționale, REI.

Tinerii au dat dovadă de cre-

ativitate și măiestrie, redând, în 
postere, drumul parcurs de RM 
de la semnarea Acordului de 
Asociere cu Uniunea Europeană, 
dar importanța UE pentru Repu-
blica Moldova. 

Cele mai ingenioase postere 
au fost premiate cu dimplome:

Locul I - Luciana Gurduz, 
anul II, Facultatea Relații Econo-
mice Internaționale, ASEM.

Locul II - Daniela Dumitraș, 

anul II, Relații Economice 
Internaționale, ASEM. 

Locul III - Diana Galușca și 
Elizaveta Jivova, anul II, Relații 
Economice Internaționale, ASEM.

Săptămâna Europeană a 
continuat cu un workshop dedi-
cat împlinirii a 10 de la încheie-
rea Parteneriatului Estic, organi-
zat în colaborare cu Ambasada 
Germaniei, Franței și Poloniei.

În cadrul workshopului au fost 
prezentate povești de succes ale 
tinerilor profesioniști care lucrea-
ză pentru companii germane, 
franceze și poloneze, precum și 
fi rme stabilite în Republica Mol-

dova care au benefi ciat de pro-
grame de investiții europene. 

Obiectivul principal al acestui 
atelier a fost de a consolida co-
operarea dintre mediul academic 
și cel de afaceri.

Pe 14 mai s-a desfășurat 
cea de-a IV ediție a concursului 
studențesc EuroCafe.

C e l e  p a t r u  e c h i p e : 
Mușchetarii Europei; Cambio; 
EuroPower și Sinceri, Norocoși, 
Tineri și Frumoși (SNTF), și-au 
demonstrat abilitățile în cadrul 

mai multor probe, propuse în 
concurs. Acestea au fost: Eu 
sunt EU - prezentarea echipelor; 
”Let’s explore EU”, Să călătorim 
prin statele UE (tema de acasă) 
și proba - Noi vrem o țară ca afa-
ră. 

În cadrul probelor, parti-
cipanții au demontrat că sunt 
informați, dar și creativi: au re-
alizat postere tematice, au pre-
zentat câte două țări, membre a 
UE, pregătind curiozități și deli-
cii culinare, tradiționale acestor 
țări. Fiecare echipă a dat dova-
dă de pregătire și entuziasm.

La fi nal, echipele au fost pre-

miate, după cum urmează: 
Locul I – echipele Mușchetarii 

Europei și SNTF. Câștigătorii au 
primit diplome și premii oferite de 
Delegația UE în Moldova (power 
banks și stick -ri).

Locul II – echipa Cambio, 
care au primit cate o diplomă de 
participare și câte o umbrelă cu 
logoul UE.

Locul III – echipa EuroPower, 

membrii căreia au fost premiați 
cu diplome de participare și car-
nete cu logo UE.

Pe 15 mai, studenții au 
participat la o lecție publică 
condusă de speaker-ul Dumi-
tu Pîntea, reprezentant Expert 
Grup, cu genericul ,”5 ani de 
implementare a Acordului de 
Asociere cu UE: Avantaje și 
Oportunități”

În cadrul acestei întilniri a fost 
reprezentată situația economică 
a Republicii Moldova înainte de 
semnarea Acordului de Asocie-
re și DCFTA și respectiv schim-
bările produse dupa semnarea 
acestora. Mai mult decât atât au 
fost enunțate asteptările și ulteri-
or realizările acestor acorduri, în 
special DCFTA. 

Săptămâna Europeană la 
ASEM a culminat într-un mod 
creativ și plin de emoții positi-
ve, cu festivitatea de premiere a 
concursului de eseuri ”EU – My 
way project”, la care au partici-
pat studenți dar și elevi din toate 
colțurile Moldovei. Fiecare și-a 
demonstrat aptitudinile persona-
le, creativitatea și cunoștințele.

Cei mai ingenioși și crea-
tivi participanți au fost premiați, 
pe 17 mai, cu diplome, premii 
bănești și cadouri, dupa cum ur-
mează:

Locul I - Nicolae Malîi, Lice-
ul Teoretic Mihail Lomonosov, 
Hîncești. 

Locul II - Valeria Tamasciuc, 

anul II, Facultatea Relații Econo-
mice Internaționale, ASEM.

Locul III - Elizaveta Jivova, 
anul II, REI, ASEM; Maria Nico-
rici, Liceului Teoretic “Constantin 
Stere” or. Soroca; Daniela Ro-
taru, L. T. „Alexei Mateevici”, or. 
Dondunșeni.

Săptămâna Europeană la 
ASEM a fost organizată în cadrul 
proiectului Jean Monnet Chair in 
EU Policies towards Innovation, 
Creativity and Entrepreneurship 
/ EU2INNO, co-fi nanțat de pro-
gramul Erasmus+ al Uniunii Eu-
ropene, coordonatorul proiectului 
- Rodica Crudu, dr., conf., univ. 

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ LA ASEM - 2019
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CARIERE

Cu prilejul Zilei Contabilului în RM, Fa-
cultatea Contabilitate, ASEM, a organizat, 
în perioada 3-5 aprilie,  lecții publice cu 
profesori universitari din România. În cadrul 
lecțiilor publice s-au discutat aspecte ce țin 
de profesia contabilă și au fost adresate  
studenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar 
și persoanelor interesate de contabilitate. 

Lecțiile s-au desfășurat cu genericul:

”IAS 2 Stocuri”, speaker Dorel Mateș, 
dr., prof. univ., de la Universitatea de Vest 
din Timișoara;

”IAS 27 Provizionare, datorii și active 
contingente” – Veronica Grosu, dr., prof. 
univ., Universitatea ”Ștefan cel Mare”;

”Conformitatea sistemului contabil 
din România cu directivele europene și 
referențialul IFRS” - Maria Socoliuc, dr., de 
la Universitatea ”Ștefan cel Mare”;

”Utilizarea metadatelor în cercetare 
științifi că, forme modern de prelucrare și 
gestionare a bazelor de date BIBTEX prin 

programul MENDELEY”, speaker Monica 
Laura Zlati de la Universitatea ”Ștefan cel 
Mare”.

Lecțiile au fi nalizat cu  sesiuni de între-
bări-răspunsuri. Studenții s-au arătat curioși 
și interesați să cunoască mai multe și să-și 
aprofundeze cunoștințele,  în domeniul pe 
care-l studiază.

Academia de Studii Economice din Moldova, 
Facultatea Contabilitate a fost gazda Conferinței 
Științifi ce Internaționale Studențești „Provocările 
contabilității în viziunea tinerilor cercetători”, afl ată la 
cea de a treia ediție. 

Evenimentul a fost organizat în comun cu Uni-
versitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România - Fa-
cultatea „Științe Economice și Administrație Publică”; 
Universitatea de Stat, Poloțk, Republica Belarus - Fa-
cultatea Finanțe și Economie și Universitatea „1 de-
cembrie 1918”, or. Alba Iulia, România - Facultatea de 
Științe Economice. 

Conferința a avut drept scop implicarea studenților 
în cercetare în domeniul contabilității, analizei econo-
mice și auditului.

Temele abordare în cadrul conferinței au fost : 
Evoluția și dezvoltarea contabilității în Republica Mol-
dova, România și Republica Belarus din perspectiva 
armonizării cu Directivele UE; Dezvoltarea și provocă-
rile profesiei contabile în Republica Moldova, Româ-
nia și Republica Belarus; Probleme ale contabilității 
în condițiile corelării legislației autohtone cu practicile 
internaționale; Raportarea fi nanciară: perspective și 
probleme ale integrării în spațiul european și Auditul 
și Analiza Economică în contextul integrării europene: 
progrese și așteptări.

Lucrările conferinței s-au derulat într-o atmosferă 
destinsă, cu atenția concentrată asupra expunerilor, 
urmate de întrebări, discuții, comentarii și sugestii - 
utile tinerilor cercetători.

Șase studenți de la Facultatea 
,,Contabilitate”,  ASEM și Universi-
tatea ,,Ștefan cel Mare”, Suceava 
(USV) au participat, pe 10 mai, în 
cadrul etapei fi nale a Concursului 
Studențesc Internațional  „Profesia 
contabilă - o cariera de succes”, 
afl ată la cea de-a VI-a ediție pen-
tru ASEM.

Evenimentul a avut loc la 
Universitatea ,,Ștefan cel Mare”, 
Facultatea „Științe Economice și 
Administrație Publică”, Sucea-
va, România și în acest an s-a 
desfășurat cu genericul ,,Contabi-
litatea - în era provocărilor”.

Concursul a fost moderat de 
către Svetlana  MIHAILA, conf. 
univ., dr., de partea ASEM și Ve-
ronica GROSU, dr., pof. univ., 
de partea USV, care au venit cu 
un mesaj de salut și au accentu-
at despre importanța creării unui 
spațiu de diseminare a rezultatelor 
cercetării în domeniile nominali-
zate, care au subliniat importanța 
schimbului de experiențe pentru 
studenți, dezvoltarea spiritului de 
ceretător precum și integrarea 
treptată  ca viitori specialiști în 
acest domeniu.

Abilitățile de cercetare ale 
participanților au fost apreciate de 
un juriu competent, în componența 
căruia au făcut parte: Lilia GRI-
GOROI, decan al Facultății Con-
tabilitate ASEM; Elena HLACIUC, 
Directorul Departamentului Con-
tabilitate, Audit și Finanțe de la 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, 

Suceava; Liliana LAZĂRI,  şef-
departament Contabilitate, Audit 
și Analiză Economică, Svetlana 
MIHAILA, dr., conf. univ. ASEM;  
Florin BOGHEAN, conf. univ. dr. 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
Suceava; Marius Sorin CIUBOTA-
RIU, lector univ. dr. Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava.

Astfel, studenții au revenit aca-
să cu premii, cadouri, și impresii 
frumoase după cum urmează: 

Premiul Mare – Maria BU-
SUIOC, grupa Con -172: ,,acest 
concurs a contribuit semnifi cativ la 
dezvoltarea mea ca viitor specia-
list, deoarece, s-a pus în discuție 
aspectele problematice din dome-

niu, și care ar fi  tratamentul con-
tabil corect ce trebuie aplicat, s-au 
realizat schimburi de opinii între 
specialiști și studenți, dezvoltân-
du-ne raționamentul profesional, 
și aducând un plus valoare pentru 
viitoarea carieră”.

Premiul I – Violeta DABI-
JA, grupa Con – 181: ,,se con-
centrează asupra dezvoltării 
abilităților practice, asigurându-ne 
cunoștințe, aptitudini, atitudini și 
comportament menit să asigure 
standarde înalte de profesionalism 
și calitate”.

Premiul II – Irina PURICI, gru-
pa Con – 171: ,,acest concurs este 
o bună posibilitate pentru autodez-
voltare, am obținut noi experiențe, 
răspunsuri la întrebări care mă 
macină, reușind să afl u mai multe 
despre provocările actuale ale pro-
fesiei contabile”.

În opinia participanților,  veni-
mentul s-a desfășurat pe potriva 
așteptărilor, iar efortul depus a dus 
la realizarea cu succes a obiecti-
velor stabilite.  

Maria BUSUIOC,

Studenta, CON - 172

Membrii Cercului Științifi c Studențesc 
“Analiza Economico – Financiară a entităților”, 
Facultatea Contabilitate, ASEM, s-au ales cu 
Premiul II,  în cadrul  Sesiunii Internaționale de 
Comunicări Științifi ce a Cercurilor Studențești: 
“Performanță și competitivitate în societatea 
cunoașterii”. 

Conferința internațională a avut loc, 
în perioada 18 – 19 aprilie, la Facultatea 
de Științe Economice,  Universității Vala-

hia din Târgoviște, România.
Echipa ASEM a fost reprezentată de că-

tre studenții: Nicoleta Golburean, Daniela 
Pușcaș și Iosif Badiu, studenți în anul III, la 
Contabilitate. 

Cadrul didactic coordonator: Neli Mun-
tean, dr., conf.univ., ASEM. 

Participarea la conferință a fost posibilă 
datorită suportului fi nanciar al Companiei Î.M. 
EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.

LECȚII PUBLICE cu profesori universitari din România

Conferința „Provocările contabilității în viziunea tinerilor cercetători”

Premiul II pentru studenții 
de la Contabilitate

 Concursul „Profesia contabilă - o carieră de succes”
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DEZVOLTARE

Workshop ”Egalitatea de gen. Evoluții și contextul actual”
Un workshop tematic, cu genericul ”Egali-

tatea de gen. Evoluții și contextul actual”, s-a 
desfășurat, la ASEM, la 11 aprilie curent, unde 
au participat 20 de studenți de l a specialitatea 
Drept, facultatea ”Economie Generală și Drept” 
(ASEM). 

Evenimentul, organizat de Coaliția Națională 
”Viața fără violență în familie”, la invitația Cercului 
științifi c studențesc ”Sub littera legis” (departa-
mentul Drept, ASEM), a urmărit mai multe subiec-
te precum: istoricul egalității de gen, stereotipuri, 
publicitate sexistă, masculinitate toxică și putere. 

Tematica: violența, tipurile acesteia, cauzele 
și consecințele, cercul închis al violenței, a trezit 
un interes vădit în rândurile participanților. Sepa-
rat, ori împărțiți în grupuri de lucru, studenții au 
avut posibilitatea să își exprime opiniile proprii, 
să analizeze diferite statistici ofi ciale din rapoarte 
ale instituțiilor naționale/internaționale din dome-
niul vizat, să polemizeze asupra exemplelor ex-
puse de formator.

Praporşcic Valeria, studentă în anul II, a sub-

liniat: ”Acest atelier de lucru mi-a trezit un interes 
deosebit, m-a motivat să mă aprofundez și mai 
mult în acest domeniu”.

Victoria Lipai, o altă participantă, studentă în 
anul II, a adăugat: ”A fost un eveniment produc-
tiv, am avut emoții de nedescris. Mi-am funda-
mentat anumite cunoștințe, totodată am acumu-
lat altele noi”.

”Mulțumim organizatorilor pentru oportunita-
tea oferită de a participa la o astfel de instruire. 
Egalitatea de gen și violența față de femei în Re-
publica Moldova este o temă actuală, or, astăzi, 
suntem martori cu toții la ceea ce se întâmplă în 
societate. Trebuie să cunoaștem cauzele pen-
tru a preveni acest fenomen”, a conchis Ciprian 
Rusnac, student în anul III.

Alina Simonov, studentă în anul II: ”Egali-
tatea de gen presupune, înainte de toate, res-
pectul reciproc, toleranță, atitudine, acțiune. 
Deseori, suntem martori la nenumăratele ca-
zuri de violență. Este important să știm cum 
să reacționăm și unde să apelăm în caz de 
necesitate. Consider că a fost un workshop 
reușit”.

”Țin să accentuez că acest tip de instruire a 
fost organizată pentru prima dată, la ASEM. Su-
biectele tematice abordate sunt de o importanță 
majoră, iar maniera, în care au fost expuse, a 
captivat participanții, i-a făcut curioși să explo-
reze acest domeniu. Sperăm că astfel de eve-
nimente vor avea continuitate”, a menționat Ali-
na Codreanu, coordonator al Cercului științifi c 
studențesc ”Sub littera legis”.

Veronika Teleuca, expert-formator, Coaliția 
Națională ”Viața fără violență în familie”, a 
menționat: ”A fost atât de bună această lecție, 
cu studenți deștepți, implicați, revoltați împotriva 
nedreptăților şi sinceri. Mi-a făcut plăcere să cu-
nosc studenții de la ASEM”.

Studierea disciplinelor dreptul familiei și drep-
tul afacerilor au culminat, la fi nalul acestui semes-
tru, cu organizarea a două evenimente științifi ce. 
Astfel, la 17 mai curent, a fost desfășurată 
conferința studențească cu genericul: ”Cadrul 
normativ în domeniul familiei prin prisma regle-
mentărilor naționale și internaționale”, cu parti-
ciparea studenților anului II, specialitatea Drept, 
ASEM, Facultatea Economie Generală și Drept. 
Invitați speciali au fost: Stela Vasluian, reprezen-

tantă a Asociației AiBi Amici de Bambini, Italia, 
formator pentru cuplurile adoptive naționale și 
Octavian Vîrlan, avocat cu experiență în dome-
niul familiei și protecției copilului, Asociația CCF/
HHc Moldova.

Participanții au abordat diverse teme, 
au pus în dezbatere unele lacune existen-
te, actualmente, în legislația dreptului fami-
liei, iar prezentările lor au fost completate cu 
informații și cazuistică, propuse de invitații 

speciali, specialiști în domeniul protecției fami-
liei, adopție, tutelă etc. De menționat că acest 
eveniment a fost dedicat Zilei Internaționale a 
Familiei, sărbătorită, anual, pe 15 mai.

Tot în acest context științifi c, pe 21 mai, a 
fost organizat un atelier teoretico-practic cu ge-
nericul „Activitatea antreprenoriatului prin prisma 
legislației naționale și internaționale”, ai cărui 
protagoniști au fost studenții anului III, speciali-
tatea Drept, ASEM. Radu  Fortuna, administrator 

autorizat, în calitatea sa de invitat special, a re-
latat celor prezenți despre specifi cul activității pe 
care o desfășoară, despre unele vulnerabilități 
ale sistemului și perspectivele profesiei sale.

Moderatorii și organizatorii acestor manifestări 
științifi ce: Maria Demerji, conf.univ., dr. și Mihaela 
Iarmenco, asist. univ., drd., Departamentul Drept, 
au oferit, la fi nalul activităților, certifi cate de apre-
ciere tuturor participanților, urându-le succese și 
reușite în continuare.

Un grup de studenţi  de la Facultatea 
Economie Generală și Drept, ASEM, au vi-
zitat, pe 15 aprilie, Curtea Constituțională 
a RM. În cadrul vizitei, viitorii juriști au dis-
cutat cu Preşedintele Curţii Constituţionale, 
Mihai Poalelungi și  au benefi ciat de un tur 
ghidat în interiorul Curţii.

Discuţiile s-au axat pe competenţele 

Curţii Constituţionale şi caracterul ei de uni-
că autoritate de jurisdicție constituțională. 
Preşedintele Poalelungi și-a exprimat apre-
cierea pentru interesul studenţilor în materia 
dreptului constituţional şi în privinţa activită-
ţii Curții, încurajându-i  să-și aprofundeze 
cunoștințele în jurisprudența constituțională 
și cea europeană.

Vineri, 12 aprilie 2019, 
studenții specialității Drept, anul 
II, au realizat o vizită de studiu în 
cadrul disciplinei criminologie, 
la Penitenciarul nr.9 - Pruncul 
din mun. Chișinău, fi ind însoțiți 
de Alexandra Tighineanu, dr., 
lector univ. 

Studenții au avut posibilitatea 
să discute cu Eduard Timofei, șef 
al Penitenciarului nr.9 - Pruncul, 
colonel de justiţie, care le-a de-
scris condițiile de detenție în ca-
drul acestui penitenciar, structura 
penitenciarului, problemele cu care 
se confruntă, oferind răspunsuri la 
întrebările acordate de studenți. Ul-
terior, fi ind ghidați de colaboratorii 
instituției, studenții au vizitat diferite 
zone ale penitenciarului. Scopul vi-

zitei a fost atât cunoașterea practi-
că a unor aspecte teoretice studiate 
în cadrul orelor, cât și unul educativ.

Mihaela Bulat:”Aducem sincere 
mulțumiri dnei Alexandra Tighinea-
nu pentru această oportunitate. 
Deși vizita a durat 2 ore, noi, cei 

prezenți, încă mult timp după rămă-
seserăm cu gândul acolo. Susținem 
necondiționat asftel de provocări”.

Victoria Lipai: ”Vizita a fost intere-
santă, am avut emoții de nedescris. 
Sper să avem cât mai multe eveni-
mente,  vizite practice și productive”.

Acest subiect, precum și altele au au dat curs discuțiilor 
între studenții Academiei de Studii Economice din Moldo-
va și reprezentanții Direcției generale urmărire penală din 
Chișinău.

În cadrul vizitei de studiu, studenții de la facultatea de 
Finanțe si cei de la EGD au afl at de la practicieni informații 
despre noțiunile generale ale dreptului penal, precum și le-
gătura între domeniul economic  și investigarea infracțiunilor.

În acest sens, tinerii au participat la un atelier de infor-
mare despre fenomenul infracțional in domeniul economic, 
la invitatia Direcției Generale Urmărire Penală Chisinau.

STUDENȚII DE LA DREPT IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

CORELAȚIA ÎNTRE DOMENIUL JURIDIC ȘI CEL ECONOMIC

VIITORII JURIȘTI ÎN VIZITĂ 
LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ 

VIZITĂ DE STUDIU LA PENITENCIAR

Pagina realizată de Alina CODREANU, lect. univ.,drd, Departamentul Drept, ASEM
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ANIVERSARE

 STUDIU CONSACRAT CENTENARULUI MARII UNIRI

Istoria editării unei lucrări în care 
lașitatea și carierismul n-au învins

„Un om de valoare, 
un adevărat patriot”

Într-o zi, l-am întâlnit în stradă pe profe-
sorul universitar Constantin Matei, specia-
list apreciat în domeniul geografi ei umane 
și sociale și al demografi ei, pe care îl cu-
nosc în mediul academic de mulți ani. Este 
fondator al școlii de geografi e umană, a 
participat și participă în continuare la crea-
rea școlii naționale de demografi e. A creat 
cursuri cu aceste subiecte și le-a predat la 
Universitatea de Stat din Moldova, Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei, Academia de 
Studii Economice (ASEM) în baza unei te-
meinice documentări bibliografi ce și a unei 
cunoașteri profunde a realității pe teren. 
În ultima instituție de învățământ superior 
și-a manifestat din plin talentul de cerce-
tător și manager: a fost decan al Facultății 
de Finanțe (1996-2001), șef al Catedrei 
de Geografi e și Economie (2001-2015). A 
publicat peste 150 de lucrări științifi ce, in-
clusiv 12 monografi i, manuale, culegeri de 
articole științifi ce, Atlasul Republicii Mol-
dova, în care a refl ectat diverse probleme 
ale populației Republicii Moldova, inclusiv 
aspecte ale migrației, probleme ale resur-
selor umane, urbanizarea populației etc. 
În 1981, i-a fost conferit titlul de Laureat al 
Premiului de Stat pentru contribuţia consis-
tentă la editarea Atlasului Republicii Mol-
dova.

–  Ce mai faceți, dle profesor, – l-am în-
trebat. 

– Am scos de sub tipar o nouă monogra-
fi e cu titlul “Formarea populației Republicii 
Moldova” (Studiu istorico-demografi c:n.n.), 
dar până a o edita am avut unele probleme 
care, sincer vorbind, m-au întristat. 

– E vorba de fi nanțare? – presupun. – Și 
da, și nu! – a răspuns profesorul Matei. – 
Am găsit tocmai trei sponsori, dar toți mi-au 
pus o condiție: să scot o propoziție plasată 
de-asupra titlului cărții de pe copertă – Stu-
diu consacrat centenarului Marii Uniri a Ba-
sarabiei cu Patria-Mamă. 

Am rămas uimită. Parcă astăzi nimeni 
nu-i persecutat pentru astfel de vederi, 
concepții. Chiar recent la Filarmonica de 

Stat din Chișinău s-a desfășurat Concursul 
Internațional de Canto Academic „Alexei 
Stârcea”, ediţia a XI-a, consacrat Cente-
narului Marii Uniri. Academia de Științe a 
Moldovei a fost gazda unei mese rotunde, 
dedicate aniversării 101 de la Unirea Basa-
rabiei cu România: Istorie și actualitate, noi 
interpretări și considerații. Avem numeroa-
se exemple de evenimente care s-au pro-
dus în ultimul an în țară. Am hotărât totuși 
să-l descos pe dl  profesor din ce cauză 
s-a ajuns totuși la acest neplăcut incident. 
Erau aceștia moldoveni nativi sau de altă 
naționalitate, care ar avea teamă de reunifi -
carea poporului român? 

Răspunsul domniei sale m-a uluit din 
nou: sunt toți trei moldoveni nativi. Primul 
urma să fi e avansat în post la nivel de stat 
și, astfel, s-a asigurat că nu-i vor fi  puse pie-
dici de ordin politic. Ceilalți doi agenți eco-
nomici au cerut înlăturarea acestei dedicații 
din considerentul că nu cred în actul unirii: 
Basarabia a fost ocupată de români și elibe-
rată de URSS. Din cele spuse conchidem că 
ideologia sovietică și românofobia au întrat 
adânc în mentalitatea multora, în special, a 
persoanelor prost instruite și nu se intere-
sează de istoria noastră, începând cu cele 
mai vechi timpuri. Când am fost studenți ni 
se spunea și nouă multe brașoave, dar nu fi -
ecare profesor promova românofobia. Erau, 
desigur, și de aceștia: „România cea mare 
îi cât un fund de căldare” – s-a exprimat 
mojicește odată un lector. Desigur, noi, în 
perioada sovietică, rămâneam la opinia pro-
prie și nu intram în discuții inutile și provo-
catoare. Dar au fost tineri și profesori, care 
din motive politice au fost exmatriculați de 
la studii sau eliberați de la serviciu. Astăzi 
totuși suntem o țară democratică și nimeni 
n-a fost judecat pe criterii politice, inclusiv 
românofi lie. Avem chiar și deputați în Par-
lament cu cetățenie română, posibil și ale 
altor state.

Profesorul, patriotul și omul cetății Con-
stantin Matei a renunțat până la urmă la 
sponsorii săi și și-a tipărit monografi a, în 

Profesorul 
Constantin 

Matei 
la 70 de ani

Vasile 
Șoimaru, 
la 70 de ani

număr de 50 de exemplare, pe propriei 
săi bani. La o vârstă onorabilă (pe 4 apri-
lie a marcat 79 de ani) a dorit Domnia sa 
să facă un gest de omagiu celor care au 
edifi cat din dragoste și convingeri România 
Mare. La lansarea acestei lucrări științifi ce 
a participat și fostul său coleg de serviciu 
de la ASEM, dr. Vasile Șoimaru. Impresi-
onat de cele văzute și auzite – monogra-
fi a a fost apreciată – oaspetele a declarat 
că va fi nanța încă 100 de exemplare de 
carte, care vor ajunge în biblioteci și la 
specialiștii din domeniu. Sponsorizarea 
a fost realizată în cadrul Proiectului “Ro-
mânii din jurul României”, coordonator al 
căruia este dl Șoimaru. Această atitudine 
a sa de a susține știința și pe foștii săi co-
legi de muncă a impresionat participanții la 
eveniment, aducându-i sincere mulțumiri. 
Mai mult, după editarea tirajului suplimen-
tar,  dl Vasile Șoimaru a organizat o doua 
lansare de carte în cadrul unei conferințe 
internaționale, consacrate centenarului 
Marii Uniri a Basarabiei cu România ce s-a 
desfășurat la Biblioteca Municipală „B.P. 
Hașdeu”. Toți cei 45 de participanți din R. 
Moldova și România au primit în dar mo-
nografi a “Formarea populației Republicii 
Moldova”(Studiu istorico-demografi c).

 N-am nominalizat încă pe alți doi coau-
tori ai acestei lucrări de valoare: doctorii 
conferențiari Mihai Hachi și Valeriu Sainsus. 
Monografi a a fost scrisă și editată sub aus-
piciile Academiei de Studii Economice și a 
Institutului de Ecologie și Geografi e. 

Rămâne ca specialiștii din domeniu să 
aprecieze și să utilizeze lucrarea în interes 
de serviciu, la desfășurarea a noi cercetări 
în demografi e, dar și la catedrele universi-
tare în instruirea multilaterală a studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor. Este impor-
tant, se menționează în Introducere, că în 
monografi e s-a încercat, în baza surselor 
disponibile, să fi e făcută o scurtă descriere 
a istoriei formării populației acestui spațiu 
geografi c, numit Republica Moldova. Tot 
în acest compartiment se evidențiază că 
efectivul numeric oferă o primă informație 
privind potențialul uman al unui teritoriu din 
perspectiva economică, socială și politică. 
Un rol semnifi cativ îl deține, desigur, dimen-
siunea demografi că. Ponderea numărului 
populației apare la mărimi și semnifi cații re-
ale, atunci când acesteia i se asociază teri-
toriul aferent cu structurile sale demografi ce 
și socio-economice.

 
Tatiana ROTARU

1990-1994 și 1998-2001. A semnat împre-
ună cu 278 de parlamentari Declarația de 
Independență a Republicii Moldova.

Vasile Șoimaru este licențiat al 
Facultății de Economie a Institutului Po-
litehnic (ulterior – Universitatea Tehnică) 
din Chișinău (1971). Are studii de docto-
rat (1973-1977) la Institutul de Finanțe și 
Economie din Leningrad (Sankt-Peters-
burg), susținând în 1978, teza de doc-
tor în economie cu tema „Prognozarea 
productivității muncii în industria RSSM”. 
În anii 1971-1973 a fost asistent la Cate-
dra economia muncii de la Universitate 
Tehnică din Moldova. Între 1977 și 1990 
a lucrat la Facultatea de Economie a 
Universității de Stat din Moldova în cali-
tate de lector, lector superior, conferențiar 
universitar. Din 1982 și până în anii 90 a 
ocupat funcția de prodecan. În 1991-1994 
a fost vicerector al Academii de Studii 
Economice a Moldovei (ASEM).

A publicat zeci de articole, studii, in-

terviuri în presa periodică, unele din ele 
fiind incluse în cărţile de publicistică: 
„Căderea premierilor” (1999) şi „Căderea 
comuniştilor” (2010). Doar în ultimii doi 
ani a iniţiat şi coordonat editarea a şapte 
cărţi valoroase.

Se manifestă şi ca maestru al artei fo-
tografi ce, publicând două albume, inclusiv 
albumul-monografi c „Românii din jurul Ro-
mâniei în imagini”, care a adunat în presă 
mai bine de 100 de recenzii şi consemnări 
în multe ţări ale lumii.

Din decembrie 2011 devine membru al 
Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.

Vasile Şoimaru deţine titlul de Membru 
de onoare al Comunităţii Academice Geor-
ge Bacovia, numeroase premii, diplome de 
excelenţă, alte însemne ale recunoaşterii 
şi preţuirii eforturilor sale.

Cu ocazia aniversării, comunitatea 
ASEM îi urează profesorului și maestrului în 
arta fotografi că La Mulți Ani și performanțe 
în munca sa deosebit de creativă.

Vicerector al Academii de Studii 
Economice a Moldovei (1991-1994),  
unul dintre semnatarii Declarației de 
Independență, economist, conferenţi-
ar universitar, un consacrat publicist 
şi fotograf, Vasile Șoimaru s-a bucurat 
mereu de o atenție meritată. Cel mai 
recent prilej, aniversar, a fost un bun 
motiv pentru expoziția personală de 
fotografii, care redau momente memo-

rabile din viața omagiatului. „Un om 
de valoare, un adevărat patriot”, așa îl 
caracterizează cei apropiați pe Vasile 
Șoimaru. 

Vasile Șoimaru s-a născut pe 30 apri-
lie în Cornova, raionul Ungheni. Este poli-
tician, economist, conferențiar universitar, 
publicist și fotograf, fost deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova în legislaturile 
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PROMOVARE

Conferința regională: „Educația Antreprenorială – 
promotor al dezvoltării societății”

Junior Achievement Moldo-
va, în parteneriat cu Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetă-
rii și ASEM,  a organizat prima 
conferință regională cu tematica: 
„Educația Antreprenorială – pro-
motor al dezvoltării societății”, 
care a avut loc pe data de 12 
aprilie. la Palatul Republicii.

Acesta a fost primul eveni-
ment regional de acest tip orga-
nizat în Republica Moldova, de-
dicat pe de o parte recunoașterii 
importanței actorilor publici și 
privați în susținerea programelor 
educaționale implementate de 
către Junior Achievement Moldo-
va, pe de altă parte importanței 
schimbului de bune practici între 
profesori, elevi, mediul de afaceri 
și absolvenți a programelor JA pe 

segmentul promovării culturii an-
treprenoriale. 

În cadrul panelurilor de discuții 
au fost abordate subiecte pre-
cum: experiența Junior Achieve-
ment Moldova, practici europene 
în cadrul programelor locale de 
educație antreprenorială: „În ulti-
mii 100 de ani, organizația noastră 
a oferit tinerilor posibilitatea de a 
avea o experiență antreprenorială 
practică. JA Europe și JA Moldo-
va colaborează pentru a oferi ti-
nerilor posibilități de ași consolida 
competențele antreprenoriale și 
de a obține o pregătire profesio-
nală pentru a se încadra cu suc-
ces în economia de piața. Astăzi, 
suntem încântați să ne bucurăm 
de prezența actorilor din dome-
niul antreprenorial, instituțiilor de 
învățământ și profesorilor în vede-

rea creării parteneriatelor pe seg-
mentul dezvoltării unui viitor mai 
bun pentru generațiile tinere”, a 
afi rmat Caroline Jenner, CEO, JA 
Europe.

De asemenea, la eveniment au 
participat ofi ciali din partea Guver-
nului Republicii Moldova, Minis-
terului Educației, Culturii și Cercetă-
rii, reprezentanți ai Misiunii USAID 
în Moldova, organizații negu-
vernamentale, mediul academic și 
de afaceri, precum și invitați speci-
ali din străinătate.

„Academia de Studii Econo-
mice din RM,JA Moldova și alte 
organizați, care susțin educația 
antreprenorială, ne-am exprimat 
de mai multe ori dorința ca edu-
cația antreprenorială și economi-
că să devină un curs obligatoriu 

pentru toate nivelurile de instrui-
re. Statele dezvoltate din întreaga 
lume, demult au introdus acest 
curs de educație antreprenorială 
și economie ca ca fi ind unul obli-
gatoriu și i-au apreciat valoarea 
așa precum o merită.”, a men-
ționat Grigore Belostecinic, Pre-
şedinte al Consiliului Director JA, 
rector ASEM.

Tot în cadrul evenimentului au 
fost premiate instituțiile de învă-
țământ cu cea mai mare experiență 
de promovare a programelor JA.

Evenimentul a fost organizat 
de către Junior Achievement Mol-
dova în cadrul Programului ”Sus-
ținerea educației antreprenoriale 
în Europa și Eurasia” fi nanțat de 
către Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională.

149 de elevi din clasele a VIII-a – XII-a din toate ra-
ioanele și municipiile din țară, au participat  în perioada 
5 – 7 aprilie 2019, în incinta Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei, cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei 
Republicane la Informatică.

Au fost acordate diplome și premii bănești pentru 39 de 
elevi. Premianții Olimpiadei Republicane la Informatică sunt 
din instituții de învățământ din raioanele/municipiile: Bălţi, 
Cahul, Călăraşi, Chişinău, Criuleni, Drochia, Glodeni, Nis-
poreni, Rîşcani, Soroca, Tiraspol.

Cei mai buni elevi care au ocupat primul loc la Olim-
piada Republicană la Informatică în acest an sunt de 
la Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Ori-
zont”, Chișinău.  

Olimpiada Republicană la Informatică 2019
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Carpe Diem

Săptămâna Bibliotecii CNC a ASEM

În cadrul Săptămânii Bibliotecii CNC 
al ASEM a fost organizată o expoziție de 
carte unde au fost expuse diverse surse 
de specialitate, iar la data de 24 aprilie 
2019 a avut loc o manifestare culturală 
importantă consacrată zilei profesionale 
a bibliotecarului care a avut loc în incinta 
bibliotecii Colegiului Naţional de Comerţ. 
A fost  pregătit un scenariu literar – artis-
tic, unde elevii au cântat, recitat poezii, 
au citit fragmente din operele îndrăgite. 

La această activitate majoră au luat par-
te elevii din grupa Con 184, diriginte Mutilică 
Valeriu. Elevii grupei menţionate au partici-
pat prin activităţile: Meriacre Nelea a recitat 
poezia „Alb Negru” de Adrian Păunescu; 
Gratii Maria-Elena a prezentat cartea „Fe-
ricirea mea eşti tu” autor Jamie McGuire; 
Secrieru Nicoleta a prezentat cartea „După 
ce ne-am întâlnit” autoare Ana Told. La ma-
nifestare au mai participat şi alţi elevi: Les-
nic Adriana, eleva grupei TUR 181 a recitat 
poezia „Scrisoare” de Mihai Eminescu; Guţu 

Vera, eleva grupei TAP 162 a recitat poezia 
„Mi-e dor de tine mamă” de Grigore Vieru; 
Corcodel Marius, elevul grupei CON 172 
a interpretat un cântec deosebit de frusos 
despre casa părintească.   

Manifestarea a fost ghidată de bibliote-
cara Namaşco Ala. S-a relatat un scurt isto-
ric despre apariţia bibliotecii ca instituţie im-
portantă în viaţa societăţii. S-a menţionat că 
biblioteca este o instituție de cultură în care 
se adună, se organizează și se păstrează 
fonduri de publicații (cărți, reviste etc.). Bi-

blioteca furnizează acces la informații, idei 
care sunt porți către cunoștință și cultură. 
Contribuie la dezvoltarea și menținerea 
libertății intelectuale, garantează, facilitea-
ză accesul la cunoștințe, asigură selectarea 
și disponibilizarea materialelor. Biblioteca 
este principalul laborator de creație și de 
învățare și potrivit opiniei unor specialiști 
una din principalele meniri a bibliotecii este 
susținerea procesului instructiv-educativ. 

În epoca contemporană bibliotecile sunt 
o componentă importantă a procesului de 
achiziționare, prelucrare, comunicare, utili-
zare, arhivare a resurselor informaționale și 
documentare. Bibliotecile sunt locurile unde 

mergem să citim, ascultăm, ne întâlnim cu 
cartea, cu scriitorul, etc. Astăzi internetul 
și alte tehnologii concurează cu biblioteca, 
dar totuși cartea este izvorul nesecat de 
cunoștințe care nu se poate înlocui cu nimic. 
Cartea este instrumentul tradițional și efec-
tiv spre învățare. Funcțiile bibliotecii sunt 

multiple, spre exemplu : educațională și cul-
turală ; relația bibliotecar-utilizator ; folosirea 
metodelor și tipurilor de comunicare ; infor-
marea și depozitarea informației ; etc. Acto-
rii principali ai bibliotecilor sunt bibliotecarii. 
Ei sunt promotorii valorilor prin inteligența, 
informarea, erudiția, inițiativa, creativita-
tea, comunicabilitatea, comportamentul, 
cunoștințele, etc. de care dau dovadă zi de 
zi realizându-și munca sa cu iscusință. 

Ala Namaşco, 

bibliotecar de gradul II

 la Biblioteca CNC  

Eleva grupei CON 161, Luminița Sîmboteanu a 
obțiut LOCUL II, la categoria clasa a XII-a  - profe-
soară Enachi Olga. 

De asemenea, au participat: la categoria clasei a 
X-a, Gratii Maria-Elena eleva grupei CON 183, pro-
fesoară Caracicovschi Lilia și Slobodeniuc Nicoleta 
eleva grupei CON 181, profesoară Enachi Olga; la ca-
tegoria clasa a XII-a a participat și eleva grupei CON 
161, Doina Bumbu. 

Activitatea s-a desfășurat  în perioada 10 -12 mai, 
în incinta ASEM și a fost organizată  de către Minis-
terul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Agenția 
Națională pentru Curriculum și Evaluare și ASEM. 

În perioada 4-5 aprilie 2019, angajații 
Firmei de Exercițiu FE ,,Bio-Sol” SRL, 
împreună cu coordonatorul FE Lazarev 
Natalia, au participat la ediția a XVI-a (a 
VI-a cu participare internațională) a Târ-
gului Firmelor de Exercițiu ”COSTIN C. 
KIRIȚESCU”, organizat și desfășurat la 
Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” 
din București.

În cadrul târgului participanții au amena-
jat standuri, realizat tranzacţii, au promovat 

Rezultate frumoase pentru elevii CNC 
la Olimpiada Republicană la Economie

Târgul Firmelor de Exercițiu ”COSTIN C. KIRIȚESCU”

afacerea și au dezvoltat competențele an-
treprenoriale și au stabilit relații de afaceri 
cu partenerii de la alte fi rme de exercițiu. Din 
cadrul fi rmei de exercițiu FE „Bio-Sol” SRL, 
la târg au participat 7 elevi din grupa COM-
161: Vlas Petru Vasile, Malcoci Elvin-Artiom 
Sergiu, Romandaş Adriana Ghenadie, Stra-
tulat Andriana Ion, Popa Aurel Aurel, Scutaru 

Mihaela Mihail, Ştefîrţa Elena Anatolie. 
Astfel, fi rmele de exercițiu au participat 

la 12 competiții în cadrul Târgului Firmelor 
de Exercițiu ”COSTIN C. KIRIȚESCU”, după 
cum urmează: “Cel mai bun stand”, “Cel 
mai bun catalog”, “Cele mai bune materiale 
promoţionale” , “Cea mai bună prezentare 
(PPT)”, “Cel mai bun negociator”, “Cel mai 

bun spot publicitar”, “Cea mai reprezentati-
vă mascotă”, “Cea mai buna pagină web”, 
“Cele mai multe tranzacţii”, ”Cel mai repre-
zentativ slogan”, ”Cea mai reprezentativă 
siglă”, “Promovează-ți orașul !”, 

Rezultatele târgului pentru FE ,,Bio-
Sol” SRL:

1. Premiul ABSOLUT, pentru participa-
re la Târgul Firmelor de Exercițiu ”COSTIN 
C. KIRIȚESCU”

2. Premiul I, competiția ,,Cea mai bună 
prezentare Power Point” 

3. Premiul I, Vlas Petru , competiția ,, 
Promovează-ți orașul”  

4. Premiul al II-lea, competiția ,,Cel mai 
reprezentativ slogan”

5. Mențiune, competiția ,,Cel mai bun 
stand”

6.Premiul Special, competiția ,,Promo-
varea identității românești”

7. Diplomă de participare la Târgul Fir-
melor de Exercițiu ”COSTIN C. KIRIȚESCU”
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DIVERSE

Spartachiada Interuniversitară s-a desfășurat 
în zilele de 11-12 mai:  în prima zi studenții au 
participat la competiții de mini-fotbal, volei, dame, 
șah și tenis de masă, iar în a două zi a avut loc 
tragerea odgonului și înmânarea premiilor. 

Competițiile au avut loc în incinta taberei de 

odihnă ,,Camping Vadul lui Vodă”, la care au 
participat studenți de la mai multe universități 
din țară și a fost organizată de către Consiliul 
Național al Organizațiilor Studențești din Moldo-
va cu suportul fi nanciar al Federației Sindicale a 
Educației și Științei.

18 elevi de la liceul de 
Limbi Moderne și Mana-
gement și Liceul Teoretic 
Alexandru Ioan Cuza, din 
Chișinău, au efectuat o vizită 
de studiu la ASEM.

Tinerii au fost întâmpinați 
de către rectorul Academiei de 
Studii Economice, Grigore Be-
lostecinic, care le-a prezentat 
oferta educațională ASEM și 
i-a îndemnat să-și facă studiile 
de Licență , acasă, în Moldova.

De asemenea, elevii au 
vizionat un fi lmuleț: ”De ce să 
alegi ASEM?”. 

La sfârșit, a urmat o sesiu-
ne de întrebări. 

Pe lângă discuția cu rec-
torul ASEM au efectuat o ex-
cursie prin ASEM, unde au 
vizitat Centrul Multimedia, La-
boratorul de Instruire Culinară/
Restaurantul didactic, Biblio-
teca Științifi că și Studiul TV al 
ASEM.

Întâlnirea a avut loc la 
inițiati va lui Oleg Braga, absol-
vent ASEM.

Spartachiada Interuniversitară, 2019

Locul I pentru ASEM, la mini-fotbal, în cadrul Spar-
tachiadei Interuniversitare, 2019. 

În componența echipei învingătoare au făcut parte: 
Alexandru Brecico, Anatolie Rusu, Ion Guidea, Sergiu 
Mîța, Ion Munteanu și Vladislav Cernețchi. 

Totodată, echipa de tenis s-a ales cu locul III, iar în 
clasamentul general, ASEM s-a clasat pe locul IV.

Instituția
Șah Dame Tenis de 

masă
Mini-
fotbal Volei Tragerea 

Odgonului
Clasament 

general

Locul Locul Locul Locul Locul Locul Locul

ASEM 4 5 3 1 4 4 4

„Miss ASEM- viitoarea femeie de 
afaceri”, ediția 2019 și-a desemnat 

câștigătoarea. Aceasta este Luciana 
Gurduz, studenta facultății de Relații 
Economice Internaționale.

La concurs au participat zece 
studente de la diferite facultăți și 
specialități. Fetele au fost supuse mai 
multor probe.  Evenimentul a fost or-
ganizat anual de Senatul Studențesc 
al ASEM.

Câştigătoarea a benefi ciat de nu-
meroase cadouri acordate de organi-
zatorii şi sponsorii evenimentului, dar şi 

de acces direct la cele mai mari eveni-
mente de fashion din Chişinău.

M„Mi
aface

câș
Gu
E

d
m

MISS ASEM-2019MISS ASEM-2019

Un grup de liceeni, 
în vizită la ASEM
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 Ce (nu) mănâncă studenții? 
Fie că primesc bani de 

acasă sau muncesc pentru 
a se întreține, studenții tre-
buie să scoată din buzunar 
în fi ecare lună sume buni-
cele și, de cele mai dese ori 
sunt tentați să economiseas-
că anume pe alimentație 
rațională. Or, este tocmai 
momentul în care în viața 
studentului cu majoratul la 
activ pătrund ispite de tot 
felul, printre care alcoolul și 
alte deprinderi nesănătoase.

Doi studenți la Tehnologia 
și Managementul Alimentației 
Publice, ASEM, Sorin VRABIE 
și Camelia LUPAȘCO și-au pro-
pus să studieze obișnuințele 
alimentare ale tineretului studi-

os pe un lot de 850 de studenţi, 
în cadrul a patru universități din 
Republica Moldova, folosind un 
chestionar, completat electronic 
de către respondenți. Studiul a 
fost prezentat în cadrul Simpo-
zionului Științifi c Internațional al 
Tinerilor Cercetători al ASEM, 
pe 23-24 aprilie.

27% dintre studenți 
au o permanentă 
senzație de foame

Camelia LUPAȘCO: „Rezul-
tatele demonstrează că obişnu-
inţa şi slaba gestionare a timpu-
lui îi determină pe studenţi să 
„sară” peste micul dejun, în timp 
ce dorinţa de a slăbi îi determină 

pe unii să renunţe la cină. Par-
tea bună e că peste 60% dintre 
studenți recunosc faptul că se 
alimentează nesănătos. Dar o 
fac, după cum spun ei, pentru 

că nu dispun de timp (73%), nu 
au sufi cienți bani (21%), sau 
nu dispun de informații (6% de 
studenți).

Studiul relevă că 40% de 
studenți cheltuie zilnic minim 50 
de lei pentru alimentație. Aceasta 
ar însemna de două ori mai mult 
decât bursa medie lunară, spre 
exemplu. Totodată, 27% din-
tre studenți simt o permanentă 
senzație de foame.

Este pentru că nu consu-
mă ce trebuie, cât și când tre-
buie, spun tinerii cercetători, 
argumentând cu rezultate ale 
cercetărilor știintifi ce și rapoar-
te ale Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Sorin VRABIE: „29% din 
studenți nu consumă micul de-
jun, 17% dintre ei beau cafea 
pe nemâncate, respectiv aci-
ditatea le deteriorează pereții 
stomacului.”

Rețeta, potrivit studenților, e 
foarte simplă și ar putea chiar să 
coste mai puțin decât consumul 
de fast food, (pe care îl preferă 
cu regularitate 16 % din studenții 
chestionați).

Sorin VRABIE: „Alimentația 
rațională consta în administra-
rea unui mic dejun bine echili-
brat, variația produselor consu-
mate zilnic, respectarea interva-
lului de 3-4 ore între mese, con-
sumul de fructe și legume sa 
depășească de 2 ori consumul 
de carne și cerialiere, precum și 
respectarea volumului de 1,5-2 
litri de apă zilnic. Nu mai puțin 
de 1 litru, cum obișnuiesc 36% 
dintre studenți, ceea ce duce la 
deshidratarea organismului, de-
reglarea metabolismului și slă-
birea imunității.

Studenții au menționat și alte 
slăbiciuni în materie de consum: 
11% de studenți sunt dependenți 
de fumat, iar 12% - fumează oca-
zional sau rar.

În ceea ce privește con-

sumul de alcool, 7% din cei 
chestionați o fac frecvent, iar 
66% - consumă alcool ocazio-
nal sau rar.

Adulții se sting 
timpuriu din cauza 
„slăbiciunilor 
alimentare” 
admise în tinerețe

Anume aceste vicii, conform 
statisticilor sunt cauza directă a 
dezvoltării maladiilor digestive și 
cardio-vasculare, precum și a di-
abetului.

Potrivit celui mai recent stu-
diu al Organizației Mondiale a 
Sănătății, în rândul a 51 de țări, 
Moldova ocupă locul cinci după 
decese din cauza alimentației 
neraționale, cu rata de mortalita-
te de 34,2%.

Totodată, studiile arată că 
70% din decesele premature ale 
adulţilor sunt cauzate de compor-
tamente riscante iniţiate în peri-
oada adolescenţei.

„De altfel, percepţia redu-
să a riscului legat de factorii de 
mediu este caracteristică fi inţei 
umane. Noi, tinerii, prin exce-
lenţă, adoptăm mult mai uşor 
atitudini şi deprinderi riscante. 
În condiţiile în care Guvernul își 
propune implementarea de „me-
dii care promovează sănătatea 
nutriţională în 80% din instituţiile 
de învăţămînt”, pentru început 
cred că ar fi  binevenită revenirea 
la pauza de prânz în instituțiile 
universitare la 30 de min și nu 
10 minute, cum este în ultimii 
doi ani, fapt ce lipsește o mare 
parte dintre studenți de prânzul 
obligatoriu.”, spune Camelia 
LUPAȘCO.

Însuşirea unor comporta-
mente alimentare sănătoase 
începe încă din copilărie, ele 
fi ind apoi perpetuate până la 
vârsta adultă, când devin obiş-
nuinţe, intră în „normal”. Viața 
de student e diferită de cea de 
elev. Indiferent dacă stai la ca-
min sau cu chirie, e greu să-ți 
porți de grijă singur, după ce 
mulți ani mama a avut grijă să 
nu-ți lipsească „mâncărica”. 
Apoi, studenția mai înseamnă, 
pe lângă distracție și libertate, 
cheltuieli considerabile. Cel mai 
tentant e să economisești pe 
alimente, iar asta duce neîntâr-
ziat la ușa medicului.
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