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Concursul studențesc: 
”Azi STUDENT, Mâine ANTREPRENOR”

Academia de Studii Economice din Moldova a 
desemnat câștigătorii concursului ”Cel mai bun 
student al ASEM- 2019”, ediția a XVI-a. 

Sunt cei care au demonstrat prin dosare de invidiat, că sunt 
cei mai buni. Pentru titlu, în top 10 au concurat 58 de tineri, iar la 
evaluarea dosarelor s-a ţinut cont de media academică, activităţile 
extracurriculare, publicațiile știinţifi ce, precum și participarea 
fi ecărui student în diverse activităţi de promovare a imaginii ASEM.

Câștigătorii acestei ediții sunt:
Premiul Mare - Valeria Tamașciuc (REI); Premiul I - Alexandru 

Brecico (TIDE, Master); Paula Burlacu (FB, Master); Premiul II - 
Maria Busuioc (CON); Andrei Secu (MI, Master); Ecaterina Brad 
(TIDE, Master); Premiul III - Nicolae Pascaru (FB, Master); Alina 

Simonov (EGD); Carina Grosu (EGD); Felicia Costov (EGD). 
Cei 10 premianți vor primi diplome de excelență și premii 

bănești. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Ședinței 
Senatului din decembrie.

Totodată, compania JTInternational Luxembourg S.A. va dubla 
premiile celor 10 câștigători. De asemenea, din partea companiei 
au fost nominalizați încă trei studenți, care la fel vor primi premii 
bănești. De Premiul Special s-au bucurat: Radu Verstiuc 
(Masterat), Anastasia Tataru (Masterat), Ana Hîrbu (BAA ).

Anul acesta au fost înaintate 58 de dosare, dintre care 45 – de 
către studenții la Ciclul I, Licență și 13 dosare – Ciclul II, Masterat.

Dosarele au fost evaluate de către Rodica Crudu, decanul 
Facultății REI; Zinovia Toacă, decanul Facultății TISE și Dumitrița 
Șuletea, câștigătoarea Premiului Mare la concursul CMBS al 
ASEM 2018.

CEI MAI BUNI STUDENȚI 
AI ASEM - 2019

Tinerețe, idei de afaceri și multe premii – toate la ASEM, în cadrul 
concursului studențesc  ”Azi STUDENT, Mâine ANTREPRENOR”.

Idei de afaceri pentru vârstnici sau cu implicarea lor, aceasta a 
fost tema fi nalei concursului. Cele mai bune 3 idei de afaceri au fost 
premiate de către partenerii concursului. 

Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea abilităţilor antrepre-
noriale, capacităţii de a lucra în echipă şi a creativităţii. La baza con-
cursului a stat mini-jocul antreprenorial „ÎNTREPRINZĂTORUL DE 
FIER”.

Detalii în pag. 5 

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

Administraţia ASEM
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PARTENERIATE

Ion Pârțachi, doctor în 
științe economice, profesor 
universitar și  Alic Bîrcă, doc-
tor habilitat în economie, pro-
fesor universitar, ASEM, s-au 
ales cu Diplomă din partea 
Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării, în semn de pro-
fundă recunoștință și apreci-
ere înaltă pentru activitatea 
remarcabilă, merite și rezul-
tate deosebite în dezvoltarea 
cercetării, responsabilitate și 
profesionalism, pentru promo-

varea Republicii Moldova la 
nivel internațional și cu prilejul 
Zilei Științei. 

Menționăm că „Ziua 
Științei” în Republica Moldova 
a fost instituită prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1083/2010, fi -
ind organizată în contextul 
Zilei Internaționale a Științei 
pentru Pace și Dezvoltare, 
care a fost proclamată la 2 no-
iembrie 2001, în cadrul celei 
de-a 31-a sesiuni a Conferin-
ţei generale a UNESCO.

DIPLOME DE ONOARE PENTRU CEI MAI BUNI CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI 

Consiliul de Concurență 
al RM în parteneriat cu Aca-
demia de Studii Economi-
ce din Moldova au organi-
zat lecție publică: Studiu 
de cercetare – sistemul 
concurențial al Poloniei pe 
parcursul a 30 de ani

Studenții Academiei de 
Studii Economice a Mol-
dovei, angajații Consiliului 
Concurenței de rând cu mediul academic 
au avut parte pe 8 noiembrie, de un se-
minar inedit susținut de Doctorul Marek 
MARTYNISZYN, Lector superior la Queen’s 

University Belfast, care a pre-
zentat Studiul de cercetare 
privind Sistemul Dreptului 
Concurențial în Polonia - 30 de 
ani de experiență.

Evenimentul a fost orga-
nizat de Consiliul Concurenței 
în colaborare cu Academia de 
Studii Economice a Moldovei 
și a întrunit sub egida sa peste 
170 de participanți.

Seminarul a avut drept scop 
diseminarea și aprofundarea experienței Po-
loniei în cei 30 de ani de aplicare a legislației 
concurențiale, analizând perioada de dezvol-
tare a sistemului de drept concurențial.

SEMINAR DESPRE SISTEMUL DREPTULUI CONCURENȚIAL DIN POLONIA

O delegație de la Ofi ciul 
Național de Proprietate Intelectua-
lă din China (CNIPA) a efectuat, pe  
16 octombrie, o vizită de studiu în 
cadrul Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova. 

Delegația chineză s-a arătat inte-
resată de experiența insitituției noas-
tre în predarea disciplinei de prorietate 
intelectuală, modul de promovare a 
domeniului proprietății intelectuale în 
universități și modul de educare a ti-
nerilor studenți.

În cadrul vizitei delegația a avut 
o întrevedere cu studenții specialității 
Drept și profesorii implicați în preda-
rea proprietății intelectuale:  Alexandra 
Tighineanu, dr., Departamentul Drept 

și Mariana Șendrea, dr., conf.univ., 
Departamentul Management.  În carul 
întâlnirii, oaspeților le-au fost prezen-
tate programele și planurile de studii 

ASEM în domeniul proprietății intelec-
tuale, precum și interesul studenților 
ASEM față de acest domeniu. 

La rândul lor, reprezentanții 

delegației au făcut o prezentare pri-
vind predarea proprietății intelectuale 
precum și situația pe piața muncii în 
domeniu. 

La fel, oaspeții au vizitat Cen-
trul Multimedia ASEM și au făcut 
cunoștință cu bazele de date la care 
au acces studenții, cu sistemele și in-
strumentele de informare online, repo-
zitoriul institutional, etc.

La fi nal, delegația a manifestat 
interes pentru o eventuală colaborare 
cu ASEM în domeniul proprietății inte-
lectuale.

Evenimentul a fost organizat și co-
ordonat de către Alexandra Tighinea-
nu, dr., prodecan al Facultății Econo-
moe Generală și Drept. 

 Delegația CNIPA s-a afl at în Re-
publica Moldova în perioada 13 – 16 
octombrie, scopul vizitei fi ind semna-
rea unui Memorandum de î nțelegere 
între CNIPA și AGEPI.

DELEGAȚIE CHINEZĂ ÎN VIZITĂ LA ASEM

În perioada 21-22 noiembrie, 
la Academia de Studii Econo-
mice a Moldovei a avut loc Fo-
rumul Moldo-Belarus al Tinere-
tului. La eveniment a participat 
o delegație din 22 de persoane, 
compusă din reprezentantul Mi-
nisterului Educației al Republicii 
Belarus, vice-ministrul Educației 
și membrii Uniunii Republicane 
a Tineretului din Belarus (BRSM) 
și 40 de reprezentanți ai diferite-
lor organizații de tineret (AIES-
EC, Centrul Municipal de Tineret 
din Chișinău, CNTM).

La eveniment a avut loc un 
schimb de experiență pe diferite 
teme specifi ce sectorului de tineret, 
scopul primordial al forumului fi ind 
crearea unei interacțiuni efi ciente 
dintre tinerii din Republica Moldova 
și Belarus.

Evenimentul a inclus mai mult 
activități: mese rotunde, discuții 
panel, vizite de lucru la instituții pu-
blice, precum Guvern, Parlament, 
Președinție.

Forumul s-a afl at la prima ediție 
și s-a axat pe crearea unei legături 
dintre sectorul de tineret din ambe-
le republici prin diverse discuții.

În prima zi a evenimentului 
au fost discutate „Provocările și 
oportunitățile tineretului în epoca 
schimbărilor”, „Programul universi-
tar vs. realitățile câmpului muncii”, 
„Tineretul și implicarea civică și po-
litică”. Invitații din prima zi au fost: 
Adrian Băluțel, Ion Curmei, Ser-
ghei Chihuk, Oleg Dikun, Juraveli 

Dumitru, Mark Mazureanu, Dinu 
Țurcanu și alții.

Cea de-a doua zi a evenimen-
tului, 22 noiembrie, a debutat cu 

Forumul Tinerilor Antreprenori, 
unde au fost invitați reprezentanți 
din organizații precum: ODIMM, 
Expert Group, Incubatorul de 
Afaceri, Dreamups. Partea a 
doua a culminat cu istorii de suc-
ces ai tinerilor antreprenori din 
Republica Moldova și din Repu-
blica Belarus.

„Așa tipuri de evenimente au 
un rol primordial în domeniul so-
cio-cultural, în special din prisma 
faptului că se concentrează pe 

sectorul de tineret. Nu putem trece 
cu vederea problemele și provo-
cările cu care se confruntă tinerii 
în ceea ce privește procesul de 
angajare, de muncă. Liga Tinere-
tului din Moldova de la începutul 
existenței sale s-a concentrat pe 
interesele și oportunitățile tinerilor, 
în vederea benefi ciului acestora și 
crearea acelei legături dintre cadrul 

universitar și câmpul muncii, un caz 
indispensabil sectorului de tineret 
din epoca schimbărilor”, spun orga-
nizatorii.

Forumul a fost organizat de 
Liga Tineretului, ASEM, sub patro-
najul Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării al Republicii Moldova. 

FORUMUL MOLDO-BELARUS AL TINERETULUI
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DHC

Europarlamentarul Cori-
na CREȚU, Comisar Euro-
pean pentru Politică Regio-
nală în perioada 2014-2019, 
a primit, pe 11 decembrie,  
titlul de ”Doctor Honoris Ca-
usa” al Academiei de Studii 
Economice din Moldova. 

Titlul de DHC al ASEM i-a 
fost acordat Corinei Crețu pentru 
merite deosebite în activitatea 
socială, politică, economică și 
de susținere a tinerei generații, 
a învățământului superior și cer-
cetării științifice, precum și efor-
turile depuse în vederea  apro-
pierii Republicii Moldova de Uni-
unea Europeană  și de valorile 
europene.

La ceremonia festivă de acor-
dare a titlului DHC au participat 
rectorul ASEM, academicianul, 
Grigore Belostecinic, reprezentanți 
ai Senatului ASEM și ai facultăților, 
precum și reprezentanți ai Amba-
sadei României în RM și persoane 
apropiate ofi cialului român. 

Festivitatea a fost condusă 
de rectorul ASEM, Grigore Be-

lostecinic, care a precizat, în 
deschiderea evenimentului că 
Academia are marele privilegiu 
de-a o primi în comunitatea aca-
demică pe cunoscuta europarla-
mentar, Corina Crețu. Rectorul 
și-a exprimat recunoștința și i-a 
mulțumit ofi cialului european că 
a acceptat să fi e mai aproape 
de familia ASEM, menționând că 
este o onoare să o avem în cali-
tate de Doctor Honoris Causa al 
ASEM pe Corina Crețu. 

În Laudatio rostit de Rodica 
Crudu, decanul Facultății Relații 
Economice Internaționale, au fost 
trecute în revistă meritele și rea-
lizările excepționale ale Corinei 
Crețu. Europarlamentar, comisar 
european, om politic și Doamnă 

apreciată pe plan regional și eu-
ropean,  Corina Crețu reprezintă 
unul dintre modelele de tenacitate, 
perseverență  și dedicare pentru 
comunitatea politică atât din țara 
noastră cât și peste Prut. În 2014 
– 2019, în calitatea sa de Comisar 
European pentru politică regional, 
în prezent: membru al Parlamen-
tului European, Delegația Ro-
mâniei, Partidul PRO România; 

membru al Comisiei pentru control 
bugetar (CONT);  membru al Co-
misiei pentru dezvoltare regională 

(REGI); membru al delegației la 
Comitetul parlamentar mixt UE-
Turcia; membru (supleant) al Co-
misiei pentru agricultură și dezvol-
tare rurală; membru (supleant) al 

delegației în comisiile parlamen-
tare de cooperare UE-Kazahstan, 
UE-Kirgizstan, UE-Uzbekistan și 
UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu 
Turkmenistanul și Mongolia.

”În calitatea actuală de mem-
bru al Parlamentului European, 
Corina Crețu a contribuit şi contri-
buie în continuare la tot ceea ce 

înseamnă cooperare economică, 
politică de vecinătate și politică 
regională la nivel european, coo-

perare economică UE –României 
-  Republicii Moldova. 

 Într-o carieră atât de bogată, 

în care, indiferent de funcția avu-
tă, a știut să fi e un profesionist 
desăvârșit, arătându-și astfel res-
pectul față de valorile naționale 
și europene.  Corina Crețu este 

un model de tenacitate, de 
perseverență și dedicare, de mo-
destie și umanitate pentru tinerii în 
căutare de repere profesionale și 
morale. 

Prin acordarea titlului ono-
rifi c de Doctor Honoris Causa, 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei vă mulțumește pentru 

toate realizările Domniei Voastre 
și pentru prestigiul adus Româ-
niei dincolo de granițele ei. Sun-
tem onorați de prezența Domniei 
Voastre în Chișinău și de intrarea 
în rândurile comunității noastre 
academice. Pentru tot ce a-ți făcut 
în politicile comunitare europene 
și în politica românească, adâncă 
REVERENȚĂ! VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT!”, a reiterat decanul 
REI, Rodica Crudu. 

La rândul ei, Corina Crețu a 
mulțumit conducerii ASEM pentru 
distincția acordată, menționând 
că este o onoare pentru ea să 
primească titlul de ”Doctor Hono-
ris Causa” al Academiei de Studii 
Economice a Moldovei.

De asemenea, europarlamen-
tarul a îndemnat tinerii să studieze 
și să tindă spre un viitor european. 

Potrivit Corinei Crețu, tinerii au 
cea mai mare susținere din partea 
Uniunii Europene, având oportuni-
tatea de a studia în țările Uniunii 
Europene.

”Cetățenii Republicii Moldova, 
oameni harnici și inimoși, merită o 
viață mai bună. Iar tinerii sunt cei 
chemați să facă această schim-
bare în bine, cu toată forța, cu-
rajul și determinarea de care pot 
da dovadă. Ei reprezintă o sursă 
de energie vitală. Sunt fericită și 
împăcată că am putut contribui 
la direcția europeană a Republi-
cii Moldova și voi face la fel și de 
acum înainte. O parte a sufl etului 
meu este și va fi  întotdeauna aici”, 
a menționat membra Parlamentu-
lui European.

 În context, europarlamenta-
rul român a promis că va invita, 
anul viitor, un grup de studenți ai 
ASEM, selectați de  Academie, 
într-o vizită de documentare la 
Bruxelles.

La fi nal, publicul a fost încântat 
de fetele de la Corul ”Cantabile” al 
ASEM  și o componentă mai re-
strânsă a Moldovan National Yo-
uth Ochestra, de  GentleQuArt. 

Europarlamentarul Corina 
Crețu este al 35-lea Doctor Hono-
ris Causa al Academiei de Studii 
Econimice din Moldova.

Doctor Honoris Causa (doc-
tor datorită meritelor) este un 
titlu onorific acordat unor per-
soane eminente și este cea mai 
înaltă distincție pe care o poate 
oferi o instituție de învățământ 
superior. Acest titlu se acordă 
în special persoanelor care s-au 
distins în anumite domenii pro-
fesionale, sociale sau politice 
și nu are legătură cu educația 
urmată de cel care primește un 
astfel de doctorat.

Zinaida LUPAȘCU

Ceremonia festivă de acordare a titlului 
de DOCTOR HONORIS CAUSA al ASEM, 
europarlamentarului, Corina CREȚU
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DEZVOLTARE

S-a dat start Concursului 
Studențesc Internațional ”Profesia 
contabilă – o carieră de succes”, 
ediția a VI-a, cu genericul: Contabi-
litatea -  în era provocărilor.

Pe 19 noiembrie, la ASEM a avut 
loc etapa preliminară a concursu-
lui, la care au participat 8 echipe de 
studenți de la Facultatea Contabilita-
te. Studenții au prezentat comunicări 

tematice, bine argumentate. 
În etapa fi nală, care se va 

desfășura la Universitatea ”Ștefan 
cel Mare” din Suceava, vor merge 
patru echipe.

În componeța juriului au făcut 
parte: Petru Rotaru, membru al 
Curții de Conturi a RM; Oxana 
Barbăneagră, directorul Centru-
lui Marketing, Parteneriate și Ca-
rieră al ASEM; Liliana Țurcanu, 
contabil șef al SRL ”Acozatex” 
și Radu Verstiuc, masterand 
ASEM, absolvent al Facultății 
Contabilitate.

Coordonator al concursului, de 
partea ASEM este dr., conf. univ., 
Svetlana Mihailă. 

Concursul este organizat  de 
către Facultatea Contabilitate, 
ASEM, în parteneriat cu  Facul-
tatea „Științe Economice și 
Administrație Publică”, Universita-
tea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, 
România.

CONCURSUL STUDENȚESC INTERNAȚIONAL 
”PROFESIA CONTABILĂ – O CARIERĂ DE SUCCES”

„Studentul - făuritorul pre-
zentului, pilonul viitoruluiˮ a 
fost genericul evenimentului de-
dicat Zilei Internaționale a Stu-
dentului, desfășurat pe 22 no-
iembrie și destinat studenților 
de la Facultatea Relații Econo-
mice Internaționale. 

La deschiderea evenimentului, 
mesaje de salut au adresat: de-
canul facultății REI, Rodica Cru-
du; Dragoș Condrea, Directorul 
de Marketing al companiei CASA 
CURATĂ și ex-studentul REI, 
Adrian Băluțel, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Educației, Cul-
turii și Cercetării din RM.

STUDENTUL - FĂURITORUL PREZENTULUI, PILONUL VIITORULUI

 În perioada 22-25 octombrie 
2019 membrii Departamentului 
Management din cadrul Facultății 
Business și Administrarea Aface-
rilor ASEM  împreună cu un grup 
de profesori de la 4 Universități - 
partenere din Republica Moldova, 
au participat la cursul de instruire 
“Dezvoltarea abilităților digitale și 
antreprenoriale ale cadrelor di-
dactice” la Universitatea Tehnică 
din Košice (Slovacia). ASEM a 
fost reprezentată de către Covaș 

Lilia, Stihi Liudmila, Dorogaia Iri-
na, Șendrea Mariana, Șavga Ghe-
nadie și Serduni Serghei.

Universitatea Tehnică din Koši-
ce  (TUKE) este o instituție publică 
de învățământ superior de tip uni-
versitar. Această Universitate are 9 
facultăți, în jur de 10000 de studenți 
din 40 de țări, 800 de profesori, pes-
te 87, 5 mii de absolvenți. 

Perfecționarea a fost realiza-
tă în cadrul proiectului ReSTART 
(Reinforce entrepreneurial and 

digital skills of students and 
teachers to enhance the moder-
nization of higher education in 
MOLDOVA nr. 585353-EPP-1-
2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), 
care are drept obiectiv general 
extinderea benefi ciilor și sporirea 
impactul curriculumului antrepre-
norial asupra studenților și cadrelor 
științifi co-didactice prin valorifi carea 
experienței avansate în domeniu. 

În cadrul sesiunii de instruire 
au fost prezentate următoarele 
module:

- Aspecte pedagogice în con-
silierea și mentoratul studenților;

- Abordări inovative în proces 
de predare-învățare;

- Dezvoltarea antreprenorială 
pentru studenți și profesori;

- Transferul de tehnologii în 
cadrul Universităților (pe baza 
exemplului TUKE), start-up-urilor, 
incubatoarelor inovaționale;

- Gaming-ul în educație;
- Cele mai bune practici în 

învățământul dual în Republica 
Moldova, inserția profesională a 

studenților din Republica Moldova.
Menționăm faptul, că proiectul 

vizează modernizarea programei 
universitare în domeniul «Adminis-
trarea Afacerilor” la ciclul II Maste-
rat, prin implementarea metodelor 
moderne de predare-învățare, 
a noilor abordări pedagogice și 
metodologice utilizând instrumen-
tele TIC. Se implementează me-
canisme inovatoare de învățare 
digitală care să îmbogățească 
metodele de predare și să susțină 
învățarea personalizată în încer-

carea de a echipa masteranzii și 
cadrele didactice din universitățile 
partenere din Republica Moldova 
cu mix-ul corect de abilități an-
treprenoriale și digitale, prin im-
plicarea activă a întreprinderilor 
locale, a asociațiilor profesionale, 
a societății civile și a entităților gu-
vernamentale.
Irina DOROGAIA, conf.univ., 

dr., Prodecan Facultatea BAA

Mariana Șendrea, conf.univ., 

dr., depart. ”Management”

Oaspeții s-au împărtășit cu 
experiența din timpul studenției, 
au oferit sfaturi și i-au îndemnat 
pe tineri să fi e activi, ageri, cre-
ativi și perseverenți în atingerea 

scopurilor propuse.
La rândul lor, tinerii au prezen-

tat mai multe fi lmulețe haioase, 
cu tematica Mândru că sunt REI, 
mândru că sunt ASEM, care au 

ilustrat activitatea lor zilnică în 
campusul instituției. 

La fi nal, participanții au fost 
premiați cu daruri, din partea 
sponsorului Casa Curată, care le 

oferă și oportunitatea de a face o 
vizită de informare și documentare 
în cadrul companiei, promovând 
tradiția de consol idare a mediului 
academic cu cel privat.

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DIGITALE ȘI ANTREPRENORIALE 
ALE CADRELOR DIDACTICE
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CARIERE

Tinerețe, idei de afaceri și mul-
te premii – toate la ASEM, în ca-
drul concursului studențesc  ”Azi 
STUDENT, Mâine ANTREPRE-
NOR”.

Idei de afaceri pentru vârst-
nici sau cu implicarea lor, aceas-
ta a fost tema fi nalei concursului. 
Cele mai bune 3 idei de afaceri 
au fost premiate de către par-
tenerii concursului. Echipele 
câștigătoare au obținut și premii 
bănești de 5000, 3500 și 2500 
lei/echipă acordate de JT Inter-

national Trading SRL. Un premiu 
special pentru ideea de afaceri în 

domeniul IT a fost oferit de către 
SC „Internet Consulting” SRL.

La ediția din anul acesta s-au 
înscris 16 echipe studențești, din 
4 universități: Academia de Studii 
Economice din Moldova, Univer-
sitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălți, Universitatea De Stat „B. P. 
Hașdeu” din Cahul și Universita-
tea de Stat din Comrat. 

Evenimentul a avut drept scop 
dezvoltarea abilităţilor antrepre-
noriale, capacităţii de a lucra în 
echipă şi a creativităţii. La baza 
concursului stă mini-jocul antre-
prenorial „ÎNTREPRINZĂTORUL 
DE FIER”.

Concursul, ajuns la cea de-a 
11-a ediție a fost organizat de 
Facultatea Business şi Adminis-
trarea Afacerilor (BAA), Departa-
mentul Management de la Acade-
mia de Studii Economice din Mol-
dova, în colaborare cu Asociația 

Națională a Tinerilor Manageri 
(ANTiM).

Juriul a fost format din parte-
nerii concursului, întreprinzători şi 
profesionişti din domeniu.

Ediția a 11-a concursului a fost  
susținută de: Centrul de Instruire 
și Consultanță în Afaceri – MA-
CIP, Organizația de Dezvoltare 
a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM), Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI).   

Concursul economic studen-
ţesc ”Azi STUDENT, mâine AN-
TREPRENOR” se bucură de mare 
popularitate în rândul studenţilor, 
în perioada 2011 - 2018 au fost 
organizate 10 ediţii la care au par-
ticipat  peste 900 de studenţi.

Foto: Daniel SPINEI, 
BAA/anul III

Târgul stagiilor de practică, 
eveniment ajuns la cea de-a III-
a ediție, a întrunit 30 de compa-
nii și instituții publice care au 
interacționat cu studenții ASEM, 
timp de 2 zile. Scopul organizării 
acestuia a fost intenția de creare 
a unui mecanism efi cient de va-
lorifi care a potențialului uman al 
tinerilor specialiști, grație conso-
lidării parteneriatelor universitate 
– agent economic.

Pe 26 noiembrie, în prima zi a 
evenimentului, reprezentanții compa-
niilor și-au prezentat programele de 

dezvoltare și ofertele de stagii, pentru 
tinerii specialiști, în formatul unei lecții 
publice. Studenții au avut posibilitatea 
să afl e mai multe despre ofertele com-

paniilor/instituțiilor, au vizionat diverse 
fi lmulețe cu mesaj motivațional și au 
avut un dialog liber cu reprezentanții 
prezenți la eveniment.

Pe 27 noiembrie, cei 30 de par-
teneri au participat  într-un dialog di-
rect cu potențialii benefi ciari. Eveni-
mentul a adunat studenții de la toate 
specialitățile de la ciclul I (licență), 
II (masterat), dar și elevii Colegiului 
Național de Comerț al ASEM.

Alina Simonov, anul III, specialita-
tea Drept, a menționat: ”Se spune că 
ziua bună se cunoaște de dimineață. 
Târgul stagiilor de practică a creat 
dis-de-dimineață forfotă și voie bună 

în Academia de Studii Economice a 
Moldovei. Cu dispoziție bună, zâmbet 
pe buze, deschiși la discuție și plini de 
energie, astfel s-au prezentat compa-

niile și instituțiile de stat, la eveniment. 
Mi-a plăcut foarte mult colaborarea 
efi cientă dintre reprezentanții tuturor 
instituțiilor și studenții cu care au intrat 
în discuție, atmosfera fi ind predomi-
nant armonioasă. Am rămas plăcut 
surprins de faptul că toate instituțiile 
au fost deschise să ofere răspuns la 
orice întrebare, nu s-au sfi it să discute 
asupra subiectelor puse în discuție de 
studenți”.

Alexandru Sîrbu, anul II, spe-
cialitatea Economie Generală, a 
adăugat: ”Consider că acest gen de 
Târg este binevenit, or, studenții pot 
comunica direct cu potențialii anga-
jatori. Personal sunt interesat de do-
meniul bancar și anume la târg am 
găsit răspuns la mai multe întrebări. 

Deja cunosc bine unde îmi voi petre-
ce stagiul de practică la primăvară”.

Oxana Barbăneagră, șef Servi-
ciu Marketing, Parteneriate și Carie-
ră al ASEM, lider de echipă a orga-
nizării evenimentului, a concluzionat: 
”Ne-am bucurat că, și în acest an, 
studenții au fost interesați de ofertele 
propuse în cadrul Târgului, au fost 
activi și dornici să-și găsească cel 
mai bun loc de petrecere a practicii. 

Considerăm că scopul evenimentului 
a fost atins, în mare parte”.

De menționat că Târgul stagiilor 
de practică a avut ca obiectiv faci-
litarea conexiunii dintre companii și 
studenți, în vederea găsirii locuri-
lor de practică pentru studenți și a 
potențialilor angajați pentru compa-
nii și instituții pubice. Participând la 
târg, compania/instituția a a avut po-
sibilitatea de a prezenta atât locurile 
de practică disponibile, cât și oferte-
le de angajare full-time și part-time, 
disponibile pentru tinerii specialiști.

Alina CODREANU, 

specialist Serviciu 

Marketing, Parteneriate și 

Carieră al ASEM

Nicolae Tataroi și Vlada Șargarovschi, studenți la Facultatea 
Finanţe, ASEM sunt câștigătorii bursei de merit EASY CREDIT 
SCHOLARSHIP 2019-2020.

Întreprinderea cu Capital Străin de Microfi nanțare „EASY 
CREDIT”, în parteneriat cu Academia de Studii Economice a 
Moldovei (Facultatea Economie Generală și Drept și Facultatea 
Finanțe) a acordat, pentru anul academic 2019-2020, 2 burse 
de merit anuale, a câte 40 000 lei lunar, pentru a susține și a 
stimula activitatea academică a studențilo r facultăților cu profi l 
juridic și fi nanciar. 

CONCURSUL STUDENȚESC: ”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR”

TÂRGUL STAGIILOR DE PRACTICĂ LA ASEM

Bursa de merit EASY CREDIT 
SCHOLARSHIP 2019-2020
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COOPERARE

Pe 14 noiembrie, la ASEM s-au  lansat 
proiectele Programul de formare profesio-
nală în domeniul managementului bancar 
„ZOOM IN BANKING” și Programul „Stagii 
de practică remunerate de la Victoriabank”. 

La inaugurare, mesaje de salut au adre-
sat: rectorul ASEM, Grigore Belostecinic; 
Președintele BC Victoriabank SA, Bogdan 
Pleșuvescu; Direcorul executiv al Asociației Bu-
sinessului European din Moldova (EBA), Maria-
na Rufa. Vorbitorii și-au arătat convingerea că 
lansarea acestor două proiecte este o oportuni-
tate reală pentru studenții care își urmează stu-
diile în domeniu, îndemnându-i să o valorifi ce 
la maxim. 

„Problema defi citului forței de muncă de ca-
lifi care sufi cientă e binecunoscută în Moldova. 
Din acest motiv, Asociația Businessului Euro-
pean și-a propus parteneriatul pilot cu ASEM și 
Victoriabank SA pentru a pregăti viitorii angajați 
ai băncilor pentru situațiile reale pe care le 
vor întâlni după angajare. Astfel, prin exem-
ple practice demonstrăm că învățământul dual 
poate fi  cu succes realizat la toate nivelele de 
învățământ și printr-o colaborare strânsă dintre 
angajator și instituția de învățământ. EBA este 
onorată să lanseze acest proiect în cadrul unui 
parteneriat productiv”, a declarat Mariana Rufa, 
director executiv EBA, la lansarea cursului.

Cursul va dura până în aprilie 2020 și 
își propune asigurarea unui echilibru între 
cunoștințele generale și de specialitate cu fo-
cusarea pe ultimele evoluții ale supravegherii și 
reglementărilor bancare, precum și tendințele în 
deservirea efi cientă și calitativă a clienților, ast-

fel încât absolvenții programului să fi e califi cați 
pentru angajarea în cadrul instituțiilor bancare 
în poziții superioare celor de „entry-level”.

„Nu căutați viitorul în afara țării, căci vă 
oferim acum o alternativă plecării peste hota-
re. Zoom in Banking și Stagii plătite de la Vic-
toriabank sunt două proiecte ce vă vor permite 
să puneți în practică teoria învățată la ASEM. 

Unul dintre conceptele pe care le implementăm 
acum în relația cu clienții este „phidigital”, adi-
că să fi m la dispoziția clienților atât fi zic, cât și 
digital, iar puterea de negociere este acum la ti-
neri”, a declarat președintele Victoriabank, Bog-
dan Pleșuvescu, în adresarea sa către studenți.

La rândul său, rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic, a subliniat că instituția este deschi-
să colaborării cu practicienii care aduc valoare 
adăugată procesului de studii. „Am avut mereu 
problema practicii pentru studenții noștri, mulți 
dintre agenții economici având o atitudine for-
malistă față de acest proces. Acum, cel puțin 
la specialitatea fi nanțe și bănci, am rezolvat 
această problemă, iar studenții au posibilitatea 

de a face stagiu și de a câștiga și bani conco-
mitent. Ar fi  bine ca și profesorii să cunoască 
activitatea sectorului real din practică”, a spus 
Belostecinic.

În acest sens, în cadrul lansării, au fost ținute 
două trainig-uri: ”Funcția de conformitate în 
instituțiile fi nanciare”, prezentat de  Charles Ver-
non, expert internațional, fi rma internațională de 

avocatură ”Vernon David Law Firm” și ”Principiile 
”Cunoașteți clientul” în instituțiile fi nanciare”.

În cadrul proiectului „Zoom in Banking” 
studenții facultății Finanțe și absolvenții pro-
gramelor de studii în domeniul fi nanțelor 
au posibilitatea de a-și forma și dezvolta 
competențele profesionale în aria manage-
mentului bancar. 

Cursul include 14 teme ce abordează în 
mod independent cele mai provocatoare su-
biecte din aria managementului bancar la eta-
pa actuală. Cursurile vor fi  ținute de experți 
internaționali și naționali, specialiști-practicieni 
din cadrul BC „Victoriabank” SA și alte instituții 
fi nanciare.

La fi nalizarea cursului, participanții vor primi 
puncte credite suplimentare și diplomă de ates-
tare a competențelor dobândite. 

Proiectul “Zoom in Banking” este implemen-
tat de către Asociația Businessului European 
din Moldova (EBA Moldova), BC Victoriabank 
SA, Centrul de Cercetări și Educație Financiară 
Avansată , în parteneriat cu Facultatea Finanțe 

din cadrul ASEM,   scopul acestuia fi ind de a 
dezvolta şi livra o curriculă comună, urmărind 
valorifi carea potențialului de cooperare între 
mediul universitar şi mediul de afaceri. 

Totodată, în vederea susținerii studenților 
ASEM, care își doresc o carieră în domeniul 
bancar, Victoriabank vine cu un program de 
stagii cu remunerare. Programul le permite sta-
gierilor aprofundarea cunoștințelor teoretice și 
învațarea de la cei mai experimentați specialiști 
din cadrul Victoriabank, experți naționali și 
internaționali ai Asociației Businessului Euro-
pean (EBA), etc. Pe durata stagiului în cadrul 
Victoriabank, stagiarii vor fi  remunerați cu o pla-
tă lunară în mărime de 1.000 de lei.

 LANSAREA PROIECTELOR „PROGRAMUL „ZOOM IN BANKING” ȘI 
„PROGRAMULUI DE STAGII DE PRACTICĂ REMUNERATE DE LA VICTORIABANK”

Un nou IT Lab Endava a fost 
inaugurat pe 13 noiembrie, la 
ASEM. Deschiderea laboratorului 
IT  are loc în urma cooperării în-
tre ASEM și compania Endava, cu 
scopul de a investi în dezvoltarea 
profesională a studenților de la fa-
cultatea Tehnologii Informaționale 
și Securitate Economică (TISE) și 
de a facilita intercțiunea între uni-
versiatte și piața de servicii IT. 

Laboratorul este dotat cu lapto-
puri și tablă interactivă și are misiu-
nea de a transmite studenților abilități 
și cunoștințe practice din domeniul IT 
prin intermediul cursurilor gratuite li-
vrate de către mentorii Endava.

În cadrul acestor cursuri, 
studenții  vor afl a din prima sursă 
despre tehnologiile care se folo-
sesc în proiectele comerciale și care 
sunt tendințele în domeniu. Aceste 
cunoștințe le va servi o bază solidă 
pentru un început de carieră, iar ul-
terior ca și angajați, inclusiv în cadrul 
companiei.

Primul curs, predat în noul spațiu 
de la ASEM este DevOps - metodo-
logie de operare cu un set robust 
de instrumente, care transformă și 
structura organizațională, lucrul fi ind 
realizat în echipe mixte.

La deschiderea ofi cială a la-
boratorului IT, mesaje de salut au 
adresat: reprezentanți ai companiei 

Endava; rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic, care au menționat:

„Ne dorim, în primul rând, să 
creștem concurența pe piață și în-
cepem din universități. Încercăm 
să le oferim studenților posibilita-
tea să înțeleagă ce se întâmplă în 
mediul de dezvoltare IT și în felul 
cum livrăm produsele pentru clienții 
noștri. Studenții trebuie să guste din 
industria aceasta, să vadă cum se 

face lucrul într-o companie care are 
și experiență, și posibilități. Ne do-
rim să avem cât mai mulți studenți 
interesați de aceste cursuri și fi e 
că ele se încheie cu o angajare în 
compania noastră, fi e cu o angaja-
re pe piață - deja vom putea spune 

că acesta e un succes pentru noi, 
prin faptul că am reușit să oferim 
acestor tineri posibilitatea să-și dez-
volte abilitățile.”, ne explică Nicolae 
Stropșa, coordonator al parteneria-
telor cu universități din cadrul com-
paniei Endava.

„Este un exemplu de colaborare 
cu succes între mediul universitar și 
cel de afaceri. Această colaborare 
este în favoarea noastră - a ASEM-

ului, în măsura în care studenții vor 
obține oportunități mai mari de anga-
jare în câmpul muncii prin această 
pregătire suplimentară. Totodată, noi 
vom avea un curriculum universitar 
mai adecvat cerințelor pieței muncii, 
iar benefi ciarii sau potențialii angaja-

tori, în cazul acesta compania Enda-
va, se va putea implica nemijlocit, din 
start, în pregătirea viitorilor angajați. 
Mă bucură foarte mult faptul că un 
număr foarte mare din foștii studenți 
ai ASEM-ului activează deja, cu mult 
succes, în cadrul acestei companii. 
Studenții trebuie să profi te de orice 
oportunitate de acest gen, trebuie 
să fi e mai insistenți, mai implicați și 
în cazul acesta vor avea și posibilități 

mai mari să-și dezvolte o carieră pro-
fesională de succes aici, acasă, în 
Republica Moldova.”, relatează Gri-
gore Belostecinic, rectorul Academiei 
de Studii Economice din Moldova.

Laboratorul IT este amplasat în 
incinta blocului B, biroul 404.

INAUGURAREA LABORATORULUI ENDAVA LA ASEM

Curierul Economic6 nr. 9-10 (310-311), decembrie 2019



MERITE

GALA PREMIILOR 2019 PENTRU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR

La ASEM, în cadrul ședinței festive a 
cercului studențesc - Tinerii Monetariști, 
studenții care au obținut rezultate notabile 
în domeniul monedei și creditului, li-au fost 
înmânate premii, monede comemorative și 
diplome de excelență în cercetarea științifi că 
a pentru anul 2019.

Premiile au fost acordate de către Vladi-
mir Munteanu, Prim-viceguvernator al BNM/
absolvent ASEM (promoția 1992) și rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic.

Premii pentru participarea activă și rezul-
tatele obținute în procesul studierii domeniu-
lui monedei și creditului au primit Anastasia 
Popova, Ion Varzari și Marcela Lupașcu.

De asemenea, 10 studenți au primit 

diplome de excelență pentru cercetarea 
științifi că în domeniul monedei și creditului: 
Daniela Streșnă, Vlada Șargarovschi, Cătă-
lina Bivol, Ecaterina Costandoglo, Ludmila 
Munteanu, Cristina Buzu, Adriana Cibric, Ni-

colai Bahcivanji, Alexandru Murzac, Nicolae 
Tataroi.

Evenimentul a fost organizat de ASEM, 
la inițiativa departamentului ”Investiții și ac-
tivitate bancară”, în colaborare cu Banca 
Națională a Moldovei, cu prilejul Zilei intro-
ducerii monedei naționale, Leul moldove-
nesc - 29 noiembrie 1993.

Totodată, în cadrul evenimentului a avut 
loc expoziția: ”Itinerarul leului moldovenesc”.

La 25 octombrie, s-au desemnat 
câștigătorii  concursului de postere dedi-
cate ”Zilei Europene  de luptă împotriva 
trafi cului de fi ințe umane”.

Câștigătorii, studenții grupei FB 193 și 184, 
s-au ales cu premii dulci, inclusiv o tortă Dulci-
nella ornamentată în specifi cul tematicei.

Din comisia de evaluare au făcut parte: 
Țurcanu Galina, conf. univ., dr., Departa-
mentul  Teorie și Politici Economice, Biloca-
ia Svetlana, conf. univ., dr., Departamentul 
Investiții și Activitate Bancară, Dziubețcaia 
Tatiana, conf. univ., dr., Departamentul 
Finanțe și Asigurări, Suhaițchi Cătălina, 
studentă în anul II, specialitatea Finanțe și 
Bănci și Oboroc Diana, studentă în anul I, 

CONCURS DE POSTERE PENTRU STUDENȚII DE LA FINANȚE

Invitați din România la ASEM. 
Lecția a fost destinată studenților 
de la facultățile de Contabilitate și 
Finanțe, cu scopul unei eventuale 
recrutări de absolvenți ASEM ca vi-
itori angajați ai companiei. Mazars 
este o companie internațională, 
integrată și independentă, speci-
alizată în furnizarea serviciilor de 
audit, contabilitate, consultanță 
fi scală, fi nanciară şi juridică, cu o 
experiență pe piață de 20 de ani.

Ce ofera compania Mazars ti-
nerilor absolvenți?

- Bonus de realocare în 
București; sau angajare în Chișinău 
la reprezentanța companiei

- Pachet salarial competitiv

PRELEGERE DESPRE SERVICIILE DE AUDIT 
DE LA COMPANIA DE AUDIT MAZARS DIN ROMÂNIA

Pentru studenții de la Finanțe. 
Despre provocările și oportunitățile 
de carieră în profesia de analist fi -
nanciar, le-au vorbit reprezentanții 
CFA Society România, Vitalie Ere-
mia, Co-Founder și CEO la Avoga-

dro One Limited, Maria Duduman, 
membra a Consiliului Director al 
Asociației CFA România și Floren-
tina Almajanu, Director Executiv al 
Asociației CFA România.

Evenimentul a fost organizat 

de Facu ltatea Finanțe ASEM.
Din 2017, CFA Society Roma-

nia a desfășurat un proiect cu te-
matica educație fi nanciara în care 
a avut parteneri 6 universități din 
România ăi Republica Moldova.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ANALIST FINANCIAR?

specialitatea Finanțe și Bănci. Posterele au 
fost analizate conform mai multor criterii, și 
anume: valoarea artistică, profunzimea me-
sajului, legătura cu tema propusă.

De asemenea, au fost acordate diplome 
studenților de la Finanțe pentru participare și 
poziție civică activă. 

Eveniment organizat de facultatea 
Finanțe.

- Asigurare medicală
- Tichete de masă
- Acoperirea integrală a costuri-

lor pentru califi carile ACCA

- Oportunitatea și sprijinul pen-
tru obținerea certifi cării de auditor

Evenimentul a fost organizat de 
facultatea Contabilitatea și Finanțe.

Urmărind misiunea CFA Insti-
tute de a promova cele mai înalte 
standarde de etică, educație și 
excelență profesională la nivel lo-
cal, programul CFA Ambassadors 
a reunit voluntari, membri ai CFA 
Society România, care au reali-
zat în cadrul a două sesiuni, în-
tâlniri cu peste 400 de studenți și 

cu profesorii de la universități din 
cele două țări: Academia de Studii 
Economice din Moldova; Universi-
tatea „Alexandru Ioan Cuza”, din 
Iași; Universitatea Babeș-Bolyai, 
din Cluj; Universitatea de Stat din 
Moldova; Universitatea de Vest, 
din Timișoara;  Universitatea Poli-
tehnică din București.
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WORKSHOP

Evenimentul a fost organizat 
de către Departamentul Finanțe 
și Asigurări al Facultății Finanțe, 
Centrul de Consultanță și Anali-
ză Financiară și Bugetară din ca-
drul ASEM, sub egida proiectului 
ERASMUS+ REFINE, în parte-
neriat cu Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova și Agenția de 
Achiziții Publice au organizat 

În cadrul mesei rotunde  au par-
ticipat reprezentanții Ministerului 
Finanțelor și au venit cu prezentări: 
Liliana IACONI, șef direcție Anali-
ză, Monitorizare și Evaluarea a Po-
liticilor; Dorel NOROC, șef direcție 

REFORMA MANAGEMENTULUI FINANȚELOR PUBLICE: 
REALIZĂRI ȘI LECȚII DE ÎNVĂȚAT 

Politici Fiscale și Vamale; Vasile 
BOTICA, șef direcție Politici Buge-
tare Sectoriale; Ludmila POPA, șef 
adjunct direcție Politici în Domeniul 
CFPI și Nadejda TANASOV, șef 
direcție Supraveghere din cadrul 

Agenției de Achiziții Publice. 
Scopul evenimentului este 

evidențierea rezultatelor reformei 
Managementului Finanțelor Pu-
blice în Republica Moldova, iden-
tifi carea direcțiilor de acțiune în 

vederea atingerii obiectivelor de 
dezvoltare. 

La masa rotundă au participat 
cadre didactice și cercetători ai 
ASEM; cercetători ai Institutului 
Național de Cercetări Economice; 

cadre didactice și cercetători ai 
Universității de Stat a Moldovei; 
Universității Agrare de Stat a Mol-
dovei; Universității Tehnice a Mol-
dovei; studenți, masteranzi și doc-
toranzi din cadrul ASEM. 

Workshopul a avut loc   în contextul proiectului Eras-
mus+ CBHE Project ”Reformarea programelor de Mas-
terat în Finanțe din Moldova și Armenia.”

La eveniment au participat reprezentanți ai 

Universității de Științe Aplicate din Amsterdam, Jalai  
Mrabti și Srdjan Redzepagic de la Universitatea Nice 
Sophia Antipolis.

Eveniment organizat de către departamentul 

Finanțe și Asigurări al Facultatea Finanţe, ASEM, Cen-
trul de Consultanță și Analiză Financiară și Bugetară 
din cadrul #ASEM, sub egida proiectului ERASMUS+ 
REFINE.

WORKSHOP REFINE  LA ASEM 

”Organizarea lucrului individual prin prisma centrării pe student și formării de competențe 
pe domeniul de formare profesională Finanțe” a fost genericul mesei rotunde organizate, pe 
28 noiembrie, de către Facultatea Finanțe.

În cadrul evenimentului au fost prezentate subiecte privind  organizarea lucrului indivi-

dual prin prisma centrării pe student și  formării de competențe la specialitatea Finanțe și 
Bănci, Ciclul I, Licență; centrarea pe student în formarea competențelor la ciclul II, Masterat; 
asigurarea metodică a lucrului individual al s tudentului; precum și alte aspecte actuale în 
domeniu.

ORGANIZAREA LUCRULUI INDIVIDUAL PRIN PRISMA CENTRĂRII PE STUDENT 

”Îmbunătățirea utilizării instrumentelor economice pentru 
gestionarea resurselor de apă și a sistemelor de gestionare a 
apei în Republica Moldova și valorifi carea potențialului local în 
domeniu”  a fost tema mesei rotunde organizate, pe 24 octom-
brie, de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Me-
diului în parteneriat cu Facultatea Finanțe, ASEM, în cadrul pro-
iectulului  Proiectul EUWI+ în Republica Moldova  pentru țările 
Parteneriatului Estic.

Evenimentul a întrunit  reprezentanți ai autorităților publice cen-
trale, mediului academic, precum și reprezentanți ai instituțiilor și 
asociațiilor în domeniu.

Scopul a fost de a spori sensibilizarea societății asupra proble-
melor ce țin de utilizarea efi cientă a resurselor de apă și aplicarea 
instrumentelor economice în gestionarea resurselor acvatice.  

În acest context, în cadrul mesei rotunde au fost prezentate re-
zultatele cercetărilor în domeniul instrumentelor economice și gestio-
narea resurselor acvatice și recomandările prealabile ale proiectului, 
privind îmbunătățirea sistemului economic de reglementare pentru 
alimentarea cu apă și canalizare în Republica Moldova.

De asemenea, s-a discutat și despre starea actuală a resurselor 
de apă în Republica Moldova, despre politicile statului în domeniu 
și implementarea proiectului „Evaluarea și îmbunătățirea utilizării in-
strumentelor economice pentru gestionarea resurselor de apă și a 

sistemelor de gestionare a apei în Republica Moldova (RM)”. 
Totodată, participanții s-au familiarizat cu legislația în domeniu, 

bunele practici internaționale,  fi ind prezentată o analiză comparativă 
a opțiunilor de a conlucra în comun, pentru remedierea daunelor re-
surselor și instalațiilor de apă. 

 De asemenea reprezentanții instituțiilor de învățământ prezenți 
au abordat subiectul cu privire la elaborarea materialelor de instruire 
în domeniu și promovarea cunoștințelor pentru toate părțile intere-
sate.

La fi nalul activității, cei prezenți și-au exprimat disponibilitatea de 
a coopera pentru a îmbunătăți cadrul legal național în domeniu și de 
a stabili acțiuni concrete de gestionare efi cientă a resurselor de apă.

ÎMBUNĂTĂȚIREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR ECONOMICE 
PENTRU GESTIONAREA RESURSELOR DE APĂ 
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GALERIA ABSOLVENŢILOR

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

- Perioada studenţiei ASEM 
a fost una frumoasă. Am avut 
parte de profesori minunaţi, că-
rora le mulţumesc mult pentru 
tot ce mi-au predat, pentru fe-
lul în care au lucrat cu noi. Am 
intrat la Facultatea „Business 
şi Administrare”, specialitatea 
„Business şi Administrare”,  
Catedra „Management”. Iniţial 
era doar un vis frumos, proba-
bil nici nu realizam cât de fru-
mos este. În prima perioada de 
studii desigur era multă teorie, 
interesantă, uneori plictisitoa-
re. Nu înţelegeam la ce bun 
am nevoie de ea. Apoi am avut 
unele explicaţii de la minunaţii 
profesori, care ne spuneau ca 
aplicarea ei corectă dă rezul-
tate frumoase. Atunci cred că 
nu înţelegeam, nu realizam ne-
cesitatea acesteia. Doar acum 
înţeleg că  orice teorie, orice 
formulă , orice noţiune e mun-
ca savanţilor care au muncit 
zeci de ani pentru a ne aduce 
nouă tot pe tavă. Doar învaţă, 
înţelege şi aplică. După studiile 
de licenţă, am aplicat la studii 
de master, apoi doctorat. 

Dacă mă întorc la momen-
tul care m-a marcat, cred că  a 
fost practica de specialitate şi 
licenţă, unde am avut marele 
noroc să fi u invitată la „Cen-
trul de Plasament şi relaţii cu 
agenţii economici”. Deci prima 
practică a avut loc în Incubato-
rul de afaceri, cu care am avut 
marele noroc să colaborez. În 
cadrul incubatorului, am văzut 
multe lucruri interesante, am 
fost implicată în activităţi ce 

m-au marcat. Am fost prezentă 
la incubarea primelor afaceri 
care le vedeam peste 1-2  ani 
cu rezultate frumoase.

- Ce a stat la baza tuturor 
reușitelor tale?

- La baza reuşitelor mele 
cred că a stat familia care m-a 
susţinut în tot, care m-a învăţat 
să nu renunţ de la vise, sco-
puri şi că totul se obţine prin 
muncă. Mult am citit, mult am 
studiat şi m-am străduit mereu 
să îmi pun un scop pe ca să îl 
realizez. Tot acasă, am fost în-
văţată să fac lucrurile BINE şi 
calitativ. Cred că pentru a avea 
reuşite trebuie multă muncă şi 
un scop SMART bine defi nit, 
plus un TIME MANAGEMENT 
efi cient.

- Cum ai obținut primul 
job?

- Primul job l-am obţinut 
iarăşi pentru că mi l-am dorit 
mult. Admirând profesorii mei 
iubiţi, am avut visul să devin 
lector universitar. După absol-
virea masteratului, am intrat la 
doctorat şi am obţinut jobul la 
care am visat. La moment, lu-
crez cu studenţii. Pentru mine 
este o plăcere enormă, care 
permite o dezvoltare persona-
lă şi profesională în domeniul 
care îmi place.

- Ce, de fapt, contează la 
angajare, din experiența ta? 

Din experienţa mea la an-
gajare contează să ai cunoş-
tinţe bune ,dorinţă mare şi de-
sigur să faci bine ceea ce faci. 

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

- La moment am  creat pro-

 ”ÎN PERIOADA STUDENȚIEI 
TREBUIE SĂ ECHILIBREZI STUDIILE, 
COMUNICAREA CU PROFESORII 
ȘI DISTRACȚIA”

LILIANA SPERELUP: 
Absolventa facultății de Business și Administrarea Afacerilor în 2011, Lilia-

na este fondatoarea brandului de producere a articolelor vestimentare pentru 
copii, ”BabyLinna”. Totodată, își face doctoratul la ASEM. Citiți în interviul ce 
urmează, despre cum lansezi o afacere, care sunt atuurile studenției și cum 
se muncește pe cont propriu în Moldova. 

pria afacere,  marca comercială 
pe nume „BabyLinna”. Suntem 
brand autohton de producere a 
articolelor vestimentare. Zilele 
mele de muncă nu sunt obişnu-
ite şi mereu diferite. Nu cred că 
aş putea descrie una obişnuită. 
Fiecare zi îmi oferă experienţe 
diferite. Zilele sunt lungi, dar 
plăcute, cu muncă de minim 12 
ore, care îmi oferă  satisfacţie 
maximă, ore în care e vizibilă 
transformarea afacerii de vis, 
în care mereu vin zeci de idei şi 
ne alegem cu clienţi mulţumiţi. 

- Ce a fost cel mai greu 
când ai început propria afa-
cere?

- Cel mai greu a fost lipsa 
de timp. Afacerea am început-o 
în concediul de îngrijire al co-
pilului, perioadă în care micuţa 
mea mă solicita 24 din 24, iar 
eu încercam să realizez scopu-
rile propuse în orele de somn. 

A fost o perioadă în care eram 
entuziasmată, o perioadă în 
care clar vedeam scopurile, 
dar nu era timp disponibil şi mă 
simţeam obosită la maxim.

- De ce anume trebuie să 
ții cont când lansezi busine-
ssul propriu?

- Cred că de utilizarea raţio-
nală a resurselor. Este cel mai 
important moment, şi nu vor-
besc doar de resursele fi nan-
ciare. O planifi care efi cientă a 
tuturor categoriilor de resurse 

dă rezultate fructuoase. Cred 
că lansând afacerea proprie, 
trebuie să facem ceea ce ne 
place cel  mai mult.

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

- În perioada studenţiei 
cred că trebuie să echilibrezi 
studiile, comunicarea cu co-
legii şi distracţia ‚în aşa mod, 
ca să nu lipsească nici una din 
aceste aspecte. Astfel se cre-
ează o armonie în tot. Desigur 
nu trebuie să uităm şi  de viaţa 
personală.

- Din experiența ta de stu-
dentă, ce crezi că ar fi  bine 
de mai întreprins pentru o 
comunicare bună între cele 
două categorii (studenți și 
profesori), ca în fi nal ambii, 

dar și imaginea instituției să 
aibă de câștigat?

- Cred că profesorii trebuie 
să fi e aproape de studenţi, să 
se împartă cu experienţele sale, 
dar desigur păstrându-se limita, 
să nu aibă de suferit în acest 
context procesul de studii.

- Cât de importantă este 
învățarea pe parcursul între-
gii vieți?

- Învăţarea pe parcursul vie-
ţii e cheia succesului şi are im-
portanţă majoră. Mereu ne dez-

voltăm, mereu studiem, mereu 
aplicăm.

- Cum vezi tu viitorul eco-
nomic al țării noastre?

- E o întrebare interesantă, 
dar îl văd numai prin dezvol-
tarea producerii. Atât timp cât 
oamenii nu vor munci în ţara 
noastră şi nu vor investi în dez-
voltarea personală şi profesio-
nală, viitorul va fi  trist. Cred că 
trebuie să dezvoltăm afacerile 
autohtone, trebuie să fi e sus-
ţinute, doar atunci oamenii vor 
crede, oamenii vor munci la 
noi, nu vor pleca. 

- Ce sfat ai avea pentru ti-
nerii studenți sau cei care vor 
să inițieze propria afacere?

- Sfatul meu este să încer-
ce, să studieze , să se dezvolte 
şi să creadă în puterile proprii. 
La noi se poate, este real. Spun 
din propria experienţă. Mereu 
m-am ocupat de ceva, mereu 

am avut pasiuni, de la pictură, 
hand made la voluntariat şi alte 
activităţi interesante. Desigur 
dacă rezistă să muncească 
mult, dar nu mult, dar foarte 
mult. Nimeni nu vine să îţi dea 
nimic fără să munceşti , şi desi-
gur fără sprijinul familiei.

- Dragi studenţi, vă pot 
dori succese, şi vă pot spune 
că se poate. În Moldova este 
posibil! 

Corina MOROZAN
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PROIECTE INTERNAŢIONALE

Studenții facultăților de Relații Econo-
mice Internaționale și Finanțe au partici-
pat la o lecție publică cu reprezentantul 
ofi cial al FMI în Moldova, Volodymyr Tulin.

Invitatul a vorbit studenților despre 
activitățile principale ale Fondului Monetar 
Internațional, relațiile cu Republica Moldova 
și oportunități pentru absolvenții ASEM. 

 Din momentul aderării la FMI, Republica 
Moldova a benefi ciat de numeroase acor-
duri cu FMI pentru susţinerea programelor 
de ajustare economică ale autorităţilor. FMI a 

LECȚIE PUBLICĂ CU REPREZENTANTUL FMI

acordat Republicii Moldova asistenţă tehnică 
într-un şir de sectoare, inclusiv în cel al politicii 
monetare/organizării băncii centrale, sistemu-
lui de raportare monetară., supravegherii ban-
care etc. În cadrul FMI, Republica Moldova 
face parte din grupa de ţări (constituenţă) care 
include: Armenia, Belgia, Bosnia şi Herţegovi-
na, Bulgaria, Cipru, Croația, Georgia, Israel, 
Luxemburg, Republica Macedonia, Muntene-
gru, Olanda, România şi Ucraina.

În cadrul proiectului MINERVA 
(Ref. Nr. 597912-EPP-1-2018-1-
MD-EPPKA2-CBHE-SP) a fost 
realizată vizita de studiu la Uni-
versitatea din Liege, BELGIA, în 
perioada 21-25 octombrie 2019, 
pentru a identifi ca cele mai bune 
practici de management ale cer-
cetării.

În cadrul vizitei de studiu au 
participat delegațiile din Moldova 
și Armenia, reprezentate de pro-
rectori, coordonatorii instituționali 
ai proiectelor, care au participat 
la diferite activități pentru conso-
lidarea cunoștințelor lor despre 
subiectul întâlnirii.

Următoarele subiecte au 

fost discutate în timp ul vizitei 
de studiu:

1. Introducere în URS4R;
2. Cele mai bune practici din 

Moldova: cazul Academiei de 
Studii Economice din Moldova;

3. Cele mai bune practici din 
Moldova: cazul Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie din 
Moldova;

4. EURAXESS- Analiza deca-
lajelor și elaborarea planului de 
acțiune; etc.

Limba de lucru a sesiunilor a 
fost engleza. Ședințele au fost or-
ganizate în mod interactiv, inclu-
siv lucrul în grup și alte activități 
interactive.

CELE MAI BUNE PRACTICI DE MANAGEMENT ALE CERCETĂRII

În perioada 11 - 15 noiembrie 2019, 
reprezentanții ASEM, împreună cu 
reprezentanți ai universităților partenere din 
Republica Moldova au participat într-o vizită 
de studiu la Universitatea din Barcelona, 
Spania, care este o activitate din cadrul 
proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVER-
SITAR EUROPEAN DE ÎNVĂ ȚARE CON-
TINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. 
ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-
CBHE-SP. 

Reprezentanții universităților din Moldo-
va, dar și partenerii europeni, au participat 
activ la activitățile realizare de Institutul de 
formare continua (IL3) de la Universitatea 
din Barcelona. Totodată, concomitent cu 
vizita partenerilor COMPASS,  a avut loc 
și Conferința Finală a  proiectului VINCE 

a cărei temă este strâns corelată cu tema 
proiectului COMPASS. Astfel, reprezentații 
instituțiilor din Moldova, parteneri în cadrul 
proiectului COMPASS, au avut posibilitatea 
să își lărgească cercul său de comunicare 
cu personalități notorii în domeniul învățării 
continue din Italia, Portugalia și Austria. 
Program încărcat, prezentări interactive și 
multe informații utile sunt rezultatul unei co-
laborări fructuoase în cadrul acelei vizite de 
studiu. 

Menționăm faptul că proiectul se adre-
sează procesului de integrare a modelului 
universitar de învățare continuă (ULLL), 
incluziv și receptiv, ca fi ind acel care ne-
cesită reacții imediate la nivel național și 
instituțional și acțiune consolidată în siste-
mul universitar din Republica Moldova.

VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA DIN BARCELONA

În cadrul proiectului MINERVA (Ref. 
Nr. 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-
CBHE-SP) a fost realizată vizita de studiu 
la Universitatea din Valencia, SPANIA, în 
perioada  05-09 noiembrie 2019, cu scopul 
transferului de cunoștințe legate de gesti-
onarea datelor de cercetare (WP3 / D3.1. 
/ Act. 3.1.).

La vizita de studiu au participat delegațiile 
din Moldova și Armenia, reprezentate de pro-
rectori, coordonatorii instituționali de proiect și 
personalu l tehnic, care au participat la diver-
se activități pentru consolidarea cunoștințelor 
lor despre subiectul vizitei de studiu.

Următoarele subiecte au fost discutate 
în timpul vizitei de studiu:

 Human Resource strategy HR$SR 
–implementat de către Universitatea din 
Valencia;

 Micro-MOOC Open Science;
 RODERIC: Platforma de publicare 

Open Access și programe de cercetare. Su-
port OJS;

 Serviciul IT: rolul său în gestionarea 
aplicațiilor pentru administrație, studenți, cer-
cetători și profesori;

 Sprijinirea infrastructurii pentru depozi-
tul RODERIC: aspecte tehnice;

 Servicii oferite de bibliotecă pentru cer-
cetători;

L imba de lucru a sesiuni lor  a fost 
engleza. 

VIZITĂ DE STUDIU ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII DATELOR DE CERCETARE

Pagină realizată de Sabina MISTREAN
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EXPERIENŢĂ

“The European Law Students’ Associa-
tion” – ELSA (în tr.: Asociația Europeană a 
Studenților în Drept) este o organizație non-
profi t internațională, independentă și apoli-
tică, condusă de către studenți și absolvenți 
recenți ai facultăților de drept, interesați de 
excelența academică și personală. ELSA a 
fost înfi ințată la 4 mai1981, devenind astăzi 
una dintre cele mai importante organizații de 
studenți la nivel european, având peste 70000 
de membri.

ELSA Republica Moldova a fost înfi ințată în 
2014 și este formată din 100 de studenți. Sco-
pul ELSA Republica Moldova este de a contribui 
la educația juridică și de a promova înțelegerea 
reciprocă între studenții la drept și tinerii juriști. 
Printre realizările ELSA, în R. Moldova, se numă-
ră: organizarea Concursului Național al Tinerilor 
Juriști, organizarea activităților extracurriculare 
de tipul proceselor simulate de judecată, cafe-
nele juridice, seminare și conferințe în domeniul 
justiției, activități academice, vizite de studiu la 
facultățile de drept ale celor mai prestigioase 
universități din Uniunea Europeană. Partene-
rii principali ai ELSA Moldova sunt: Institutul 
Național al Justiției, Procuratura Generală, Uni-
unea Avocaților, Ministerul Afacerilor Interne, 
Facultatea de Drept a USM, Academia de Studii 
Economice a Moldovei, Juridice Moldova, birouri 
de avocați din Moldova.

OPINII ALE CELOR MAI ACTIVI
MEMBRI ELSA ASEM 

Felicia Costov – 
vicepreședinte Seminare 
& Conferințe ELSA ASEM, 
studentă în anul IV, faculta-
tea Economie Generală şi 
Drept (EGD), specialitatea 
Drept, ASEM: ”Fac parte 
din echipa ELSA Republic 
of Moldova din 4 aprilie 

2018. Este  o deosebită onoare și plăcere de a fi  
membră a acestei organizații, deoarece zi de zi 

interacționez cu oameni notorii si talentați de la 
care învăț lucruri noi și motivaționale. ELSA mi-a 
oferit șansa de a pleca în România într-o vizită 
instituțională care a durat 3 zile, unde am par-
ticipat la o conferință privind dreptul proprietății 
intelectuale și am vizitat o serie de instituții de 
stat de la București. De asemenea ELSA se im-
plică activ în organizarea proceselor simulate în 
materia dreptului penal și civil, a panelurilor de 
discuții, conferințelor, unde sunt invitați specialiști 
califi cați de la care, noi, studenții, avem de la cine 
învăța. De curând a fost înfi ințată ELSA board 
ASEM, așa că vă așteptăm cu drag în echipa 
noastră”.

Alina Simonov - 
președinte ELSA ASEM, 
studentă în anul III, facul-
tatea EGD, specialitatea 
Drept, ASEM: ”Activitatea 
mea, în calitate de membru 
ELSA, în cadrul departa-
mentului Seminare & Con-
ferinţe începe din primăvara 

anului 2018. Fiind o persoană activă, perseve-
rentă şi cu bun tact, m-am acomodat foarte rapid 
în echipă. Până în prezent am depus o muncă 
asiduă şi m-am dedicat în totalitate activităţilor 
care s-au desfăşurat la nivel de asociaţie. Dato-
rită responsabilităţii şi implicării mele active la or-
ganizarea şi desfășurarea tuturor activităţilor din 
cadrul departamentului Seminare & Conferinţe, 
dar şi a tuturor activităţilor desfăşurate la nivel de 
asociaţie, din luna noiembrie 2019, am devenit  
preşedintele ELSA ASEM”. 

Valeria Praporşcic - vi-
cepreşedinte Managemen-
tul Resurselor Umane ELSA 
ASEM, studentă anul III, fa-
cultatea EGD, specialitatea 
Drept, ASEM: ”Sunt mem-
bru activ ELSA mai bine de 
un an, cu toate că urmă-
ream activitatea acestora 

cu mult timp înainte de a deveni membru. De ce 
ELSA? Pentru că este cea mai mare organizație 

europeană a studenților de la drept, care oferă o 
mulțime de oportunități studenților. Alături de oa-
menii din ELSA am învățat ce înseamnă o echipă, 
ce înseamnă să muncești împreuna pentru un re-
zultat și tot împreună să strângi roadele. Sinceră 
să fi u, odată cu ELSA m-am dezvoltat ca perso-
naliate, întrucât să fi i bună doar în cadrul orelor, 
astăzi, e puțin, activitățile extracuriculare sunt cele 
care te marchează enorm ca OM, dar și viitor ju-
rist. Deocamdată obiectivul meu principal este de 
a recruta o echipă de studenți din cadrul ASEM cu 
care aș putea “muta munții din loc” și îmi va reuși, 
sunt sigură”.

Anastasia Zosim - vi-
cepreşedinte Procese Si-
mulate, studentă anul III, 
facultatea Drept Academia 
”Ştefan cel Mare şi Sfânt”: 
”Timpul de când sunt mem-
bră a ELSA ASEM este 
unul relativ scurt, dar îmi 
place ceea ce facem cu 

toții împreună. Misiunea noastră e să promovam 
studenții de la facultățile de drept, îi ajutăm să 
obțină noi experiențe, practici și calități pe care le 
vor aplica în viitor la locul de muncă. Activitatea 
pe care o desfăşoară departamentul Procese Si-
mulate este de a pune în practică materia  teoreti-
că, noi ne bazăm mai mult pe aspectele practice, 
unde oferim posibilitatea studenţiilor de a intra în 
postura de avocat, procuror şi de a simţi, pe pro-
pria piele, cum e să fi i în realitate un profesionist, 
ceea ce le permite studenţilor să se orienteze mai 
uşor în viitor, ce profesie doresc să îmbrăţişeze. 
Activitatea mea în ASEM este un bun exemplu 
pe care doresc să îl promovez în cadrul instituției 
unde îmi fac studiile de bază. Dar, până atunci, 
vom munci cot la cot alături de membrii recent re-
crutaţi în departamentul procese simulate ELSA 
ASEM. Avem nevoie de noi membri tineri, activi, 
dornici de a obține victorii şi succese”.

Crina Gadîmba – vicepreşedinte Activități 
Academice ELSA ASEM, studentă anul IV, fa-
cultatea EGD, specialitatea Drept, ASEM: ”ELSA 
este o familie în care fi ecare contribuie și poate 

să-și aplice cunoștințele do-
bândite, studiind la faculta-
tea/specialitatea de drept. 
ELSA înseamnă oportunități, 
stabilirea legăturilor între oa-
menii din domeniu, un spațiu 
de manifestare a spiritului în-
treprinzător. Experiența mea 
în ELSA este una marcantă, 

participarea la evenimentele organizate de echipă 
este mereu un benefi ciu pe plan profesional, dar și 
un prilej de fortifi care al abilităților și cunoștințelor. 
Devenind VP Activități Academice, am stabilit ca 
scop organizarea mai multor evenimente care 
ar valorifi ca potențialul academic al fi ecărui par-
ticipant, cum ar fi : dezbateri juridice, concurs de 
eseuri, articole juridice, concurs de pledoarii. Prin 
implicarea fi ecărui membru, perseverența și en-
tuziasmul manifestat, facem ca fi ecare eveniment 
marca ELSA să fi e la un nivel înalt, să prezinte 
oportunități deosebite, să rămână o experiență 
inedită”.

La ora actuală, Asociaţia Studenţilor de Drept 
din cadrul ASEM este alcătuită din următoarele 
departamente: Seminare & Conferinţe; Procese 
Simulate; Managementul Resurselor Umane; 
Activităţi Academice. Fiecare departament are 
menirea de a organiza şi desfăşura diferite ac-
tivităţi precum sunt: vizite instituţionale, cafenele 
juridice, panele de discuţii, conferinţe, traininguri, 
mese rotunde,  procese simulate etc.

ELSA ASEM vine în sprijinul studenților de la 
Drept prin toate activitățile pe care le va organiza, 
scopul fi ind acela de a contribui la educația juridi-
că a viitorilor juriști, stimulând înțelegerea recipro-
că și promovând responsabilitatea socială.

De menționat că, la 16 noiembrie curent, 
ELSA ASEM  a încheiat un acord de colaborare 
cu Cercul Ştiinţifi c Studențesc ,,Sub littera legis” 
(departamentul Drept, ASEM), astfel ne propu-
nem o colaborare efi cientă şi de succes.

Alina SIMONOV, 

studentă, anul III, specialitatea 

Drept, ASEM

Sub acest generic, Asociația Europeană 
a Studenților de la Drept (ELSA) în parteneriat 
cu Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră 
(CMPC) al ASEM au organizat, la 5 decembrie, 
un eveniment destinat tinerilor interesați de do-
meniul antreprenoriatului. 

Participanții au fost ghidați, în lumea aface-

rilor, de către Olesea Fortuna, specialist CMPC, 
care le-a relatat tinerilor că totul începe de la 
idee, iar fi ecare afacere are anumite etape ce 
trebuie urmate pentru a deveni una de succes.

Elena Ceban, funcționar public în cadrul 
Agenției Servicii Publice, specializată pe temeiul 

legal de înregistrare a afacerii, a vorbit despre 
importanța cunoașterii legii și urmărirea tuturor 
pașilor necesari. În discursul prezentat, aceasta 
a susținut că: “e mult mai ușor, din punct de ve-
dere legal, de a deschide o afacere, decât de a 
o face pe aceasta să meargă și să devină una 
de succes”. 

Alexandru Armeanic, doctor în drept, conf. 
univ. la Departamentul Drept (ASEM), a pus în 
discuție un alt subiect interesant, relatând detali-
at despre reglementările fi scale în vigoare și im-
pactul acestora asupra creării și dezvoltării unei 
afaceri.

Despre aspectele practice, din prisma 
experienței unui tânăr antreprenor, a vorbit Alex 
Ceban, care, la moment, are o afacere în domeniul 
IT. El a povestit celor prezenți despre cum a înce-
put cariera sa de pe băncile ASEM-ului, punând în 
vânzare, la început, lucruri de pe platforme on-line 
de genul aliexpress, până a ajunge la acel moment 
de a se considera a fi  un tânăr de succes.

La eveniment au fost prezenți studenți de 
la mai multe instituții superioare de învățământ,  
aceștia menționând că atelierul de lucru a fost 
productiv și s-au arătat mulțumiți de organizare, 
exprimându-și poziția îndeosebi față de tematica 
evenimentului.

Victoria Lipai, studentă în anul III, specialita-
tea Drept, ASEM, a susținut: ”A fost într-adevăr 

un eveniment interesant. Am afl at lucruri care îmi 
vor fi  de real folos în caz că voi decide să inițiez 
o afacere”. 

“Consider că evenimentul a fost unul interac-
tiv, impresionant și util. Acesta poate fi  începutul 
unei serii de evenimente cu genericul ”business”, 
la care mi-aș dori să particip mai des”, a conclu-
zionat Iurie Palade, student în anul IV, facultatea 
de Drept, USM.

Menționăm că atelierul de lucru a fost ultima 
activitate din cadrul ciclului de sesiuni ale eveni-
mentului ”Zilele Carierei”, ce s-a derulat în perioa-
da 30 octombrie – 5 decembrie curent la ASEM.

Valeria PRAPORȘCIC,

anul III, specialitatea Drept,  ASEM

În contextul Campaniei naționale ”Săptămâna antitrafi c”, studenții 
Facultății EGD au participat astăzi, 22 octombrie, la o lecție publică 
ținută de către Victor Cuciuc, ofi țer de urmărire penală pe cazuri grave și 
excepțional de grave, din cadrul Centrului pentru Combaterea Trafi cului de 
Ființe Umane. 

ELSA – O NOUĂ ABORDARE A CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ A TINERILOR ACTIVI

ASPECTE LEGALE ALE ÎNFIINȚĂRII UNEI AFACERI

LECȚIE PUBLICĂ ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII ANTITRAFIC
Astfel, studenții au afl at din prima 

sursă despre tendințele și evoluția 
fenomenului trafi cului de persoane 
în Republica Moldova, riscurile și 
consecințele acestei crime, despre in-

strumentele de prevenire, etc. 
 Au prezentat interes informațiile 

cu privire la: cele mai frecvente me-
tode utilizate la comiterea infracțiunii; 
cele mai noi modalități de recrutare; 
statistica celor mai frecvente scopuri 
pentru care sunt trafi cate persoane-
le; aplicărea în practică a comiterii 
infracțiunii; reabilitarea victimelor trafi -

cului de fi ințe umane, etc.
În discursul său, Victor Cuciuc a 

accentuat importanța prevenirii feno-
menului, precum și apelarea, în caz de 
necesitate, la organele competente.

Alina CODREANU, 

lect. univ., 

Departamentul Drept
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COMPETENŢE

În perioada 21-22 noiembrie, la ASEM, 
s-a desfășurat  Conferinţa Ştiinţifi că In-
ternaţională Interdisciplinară „Neuro-
marketing: noi abordări în cunoaşterea 
comportamentului consumatorului”.

Scopul evenimentului a fost de a popu-
lariza noul domeniu interdesciplinar, care 
unește științele socio-economice și cele 
medicale, în deosebi neuroștiința.

Pe parcursul a două zile poarticipanți 

au discutat despre importanța studierii 
comportamentului consumatorului, care 
a devenit o preocupare a specialiștilor 
în marketing, pentru a afl a cum cumpă-
rătorii își aleg bunurile și serviciile, care 

Pe 29 noiembrie, în incinta ASEM s-a 
desfășurat conferinţa internaţională stiintifi -
co-practică „Logistica şi SCM: perspective 
de dezvoltare în Republica Moldova”. 

Evenimentul a fost organizat  în partene-
riat cu Universitatea Valahia din Targoviște, 
România.

La cea de-a II-a ediție, în cadrul 
conferinței au fost abordate subiecte temati-
ce ce țin de indicatorii de efi ciență în activi-
tatea logistică, logistica integrată și efi ciența 
Supply Chain Management, inovații în do-
meniul logistic, marketingul forței de muncă 
în Republica Moldova, noi direcții în mana-
gementul lanțului de aprovizionare/distribu-
ire, precum și alte subiecte actuale în do-
meniu.

Studenții ASEM au participat la un ateli-
er de lucru pe tema ”Modernizarea progra-
mului de master Administrarea Afacerilor 
prin consolidarea abilităților antreprenoriale 
și digitale”, în cadrul căruia au fost prezen-
tate instrumentele de suport pe care le oferă 
ODIMM tinerilor în lansarea și dezvoltarea 
afacerilor. 

Evenimentul s-a desfășurat în data de 

5 decembrie 2019, cu participarea cadre-
lor didactice din cadrul departamentului, 
absolvenții programului de masterat, între-
prinzători și angajatori (Eugeniu Litvin, Ale-
xandru Panfi lii, Vlad Șuleanschi, Alexandru 
Negruța), precum și partenerii proiectului 
ReSTART (Tomáš Štofa -Universitatea 
TUKE, Slovenia și Lucia Mira Agenția Uni-
versitară de Francofonie, România).

Natalia Vinogradova (Institutului Național 
de Cercetare și Economie) a prezentat 
rezultatele sondajului privind Educației 
antreprenoriale în cadrul instituțiilor de 
învățământ din Republica Moldova. Pe par-
cursul discuțiilor au fost conturate recoman-
dări în vederea modernizării programului de 
master Administrarea Afacerilor, în scopul 
ajustării la cerinţele pieţii de muncă.

Evenimentul a fost organizat prin inter-
mediul proiectului Erasmus + ReStart (Re-
inforce entrepreneurial and digital skills of 
students and teachers to enchance the mo-
dernization of higher education in Moldova) 
cu scopul de a oferi studenților un schimb 
de practici privind educația antreprenorială, 
dezvoltarea competențelor și oportunitățile 
pentru a accede la mediul de afaceri.

Reprezențanți ai mediului de afaceri, cadre didactice 
și studenți, și-au dat întâlnire, în cadrul unei mese rotun-
de organizate, pe 13 decembrie, de către Departamentul 
Business Internațional, REI, cu scopul de a consolida 
relațiile de parteneriat între Academie și mediul de afaceri. 

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte cu 
privire la identifi carea formulelor de colaborare, în speci-

al, între Departamentul Business Internațional și entitățile 
naționale și internaționale, cu scopul de a crește gradul 
de angajabilitate al absolvenţilor REI, dar și de a depista 
problemele pe care le întâmpină absolvenţii ASEM, la mo-
mentul angajării.

Discuțiile s-au axat pe alinierea conținutului pro-
gramului de studii ”Economie Mondială și Relații Eco-
nomice Internaționale” (Licență) și a programelor de 

masterat”Tranzacții Internationale și Diplomație economi-
că”, ”Comerț exterior și activitate vamală”, la cerințele și 
necesitățile pieții muncii.

În urma discuțiilor, între conducerea ASEM și 
reprezentanții mediului de afaceri, vor fi  luate în calcul 
doleanțele angajatorilor, precum și a studenților,  pentru a 
îmbunătăți programele de studii vizate și de a facilita anga-
jarea absolvenților ASEM,  pe piața muncii.

Conferința Științifi că Internațională Interdisciplinară „Neuromarketing: 
noi abordări în cunoașterea comportamentului consumatorului”

sunt stimulii, factorii care le infl uențează 
alegerea.

Printre temele abordate în cadrul 
conferinței au fost: contribuția neuromar-
ketingului la studiul comportamentului 
consumar; noile direcții de dezvoltare în 
domeniul marketingului; secrectele culori-
lor în comportamentul consumatorului; ma-
nipularea supermarketelor pentru a crește 
vânzările, ect.

În calitate de oaspeți speciali ai 
conferinței au fost Olimpia Meșa, fondatoa-
rea școlii online Book To Curses ™, Assoc 
CIPD, autoarea cărții ”Cum învață oame-
nii” și Ana Iorga, fondatoarea laboratorului 
de neuromarketing Buyer Brain, România, 
care ne vor vorbi despre învățarea ca artă 
de a schimba creierul și despre neuroștiință 
prin experiența consumatorului.

Conferința internațională științifi co-practică „Logistica și SCM: 
perspective de dezvoltare în Republica Moldova”

Atelier de lucru despre educația antreprenorială

MASĂ ROTUNDĂ 
Consolidarea relațiilor de colaborare între REI și mediul de afaceri
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CERCETARE

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ

Ziua Internațională a Drepturilor 
Omului este celebrată în fi ecare an 
în 10 decembrie - ziua în care Aduna-
rea Generală a Organizației Națiunilor 
Unite a adoptat, în 1948, Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, prima 
exprimare globală a drepturilor omului 
și una dintre primele realizări majore a 
noii organizații a Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, tradițional, Depar-
tamentul „Drept”, Facultatea Economie 
Generală și Drept ASEM, a organizat, 
pe 10 decembrie, Conferința Științifi că 
Studențească cu genericul ”DEZVOL-

TAREA SOCIETĂȚII PRIN PRISMA 
DREPTURILOR OMULUI”.

În cadrul conferinței au fost abordate 
subiecte de actualitate, precum: Socie-
tatea deschisă, securitatea și drepturile 
omului; Drepturile omului în contextul 
problemelor globale de mediu; Drepturile 
omului în R. Moldova, ș.a.

În calitate de oaspete de onoare, la 
eveniment a fost invitat Anatolie Mun-
teanu, fost avocat parlamentar și direc-
tor al Centrului pentru Drepturile Omu-
lui (CpDOM) între 2008-2015, iar din 
2016 a deținut funcția de viceministru 

al Justiției. Dlui a salutat participarea 
studenților la astfel de avenimente și a 
venit cu un mesaj, prin care a încura-
jat viitorii juriști să promoveze respec-
tarea drepturilor omului,  menționând 
că acest fapt trebuie să constituie o 
preocupare continuă pentru Republica 
Moldova.

La eveniment a fost prerzent și 
rectorul Academiei de Studii Economi-
ce din Moldova, academicianul Grigore 
Belostecinic, care a salutat organiza-
rea unor astfel de evenimente ce au 
drept scop educarea tinerei generații în 

spiritual respectării drepturilor omului.
Veaceslav Zaporojan, dr., conf.

univ la departamentul Drept și unul 
dintre organizatorii evenimentului, a 
făcut o incursiune privind semnifi cația 
Zilei Internaționale a Drepturilor Omu-
lui, vorbind studenților despre ide-
ea elaborării Declarației Universale 
a Drepturilor Omlui, evoluția în timp 
a valorilor exprimate în acest docu-
ment, conștientizarea societății privind 
importanța acesteia și libertățile oferite 
cetățenilor.

La eveniment au participat pro-

fesori și studenți ai specialității Drept, 
Marketing și Logistică, Contabilitate, 
care au prezentat comunicări în ma-
teria drepturilor omului cu un spectru 
destul de larg: de la sumele cheltuite 
de Republica Moldova ca despăgubiri 
pentru încălcarea drepturilor omului în 
urma condamnării la CEDO, dreptul la 
viață, dreptul la libera circulație, drep-
tul la un process echitabil, etc., pînă la 
dreptul studentului la studii de calitate.

Prezentările studenților au fost ur-
mate de discuții și dezbateri tematice. 
Studenții au fost activi, bine pregătiți, 
manifestând interes față de eveniment.

”Prin astfel de evenimente ne dez-
voltăm spiritul de apărători și promo-
tori ai drepturilor și libertăților omului, 
cunoscând unele aspecte practice ale 
acestui domeniu”, a menționat studen-
ta anului II, Maria Gotișan.

”Participarea la eveniment m-a 
ajutat să înțeleg mai bine etapele con-
solidării drepturilor omului în spațiul 
internațional și am rămas impresionat 
de faptul că Declarația Universală a 
Drepturilor Omului a fost adoptată ca o 

necesitate a acelei perioade, după șase 
ani de război și milioane de vieți masa-
crate în timpul holocaustului. Declarația 
a fost adoptată de 58 de state membre 
ale Adunării Generale a ONU, existând 
mai multe țări care s-au abținut: URSS, 

țările din Europa de Est, Africa de Sud și 
Arabia Saudită”, a adăugat Ilie Ciobanu, 
student al anului II, specialitatea Drept.

Victoria Lipai, studenta anului III, 

specialitatea Drept a specifi cat: ”În 
special m-a impresionat  curajul lui 
Eleanor Roosevelt în elaborarea și 
promovarea Declarației Universale a 
Drepturilor Omului și atitudinea unei 
femei în anul 1948 față de drepturile 
sociale, economice, politice ale omu-
lui.”

”Suntem recunoscători Academiei 
de Studii Economice pentru oportuni-
tatea de a ne dezvolta cunoștințele și 
abilitățile în materia drepturilor omului 
și ne oferă de suport și susținere în 
organizarea unor astfel de evenimen-
te cu caracter științifi c, educativ și in-
formativ. Aducem mulțumiri, în speci-
al profesorilor noștri care au venit cu 
inițiativa organizării acestei conferințe, 
care ne-a permis să comunicăm într-un 
alt format, decât cel obișnuit în cadrul 
orelor teoretice”, a mărturisit  Simonov 
Alina, anul III, Drept.

 La fi nal, studenții au primit di-
plome de participare, iar materialele 
conferinței urmează a fi  publicate într-o 
culegere de articole științifi ce.

Sub genericul: ,,Rolul Trata-
telor şi Instituţiilor Internaţionale 
în realizarea obiectivelor Uniunii 
Europene”, pe 25 noiembrie, s-a 
desfășurat conferinţa științifi că 
studenţească ce a întrunit 
studenții anului III, specialitatea 
Drept, ai facultății Economie Ge-
nerală şi Drept, ASEM.

Moderat de Ilie Demerji, conf. 
univ., dr. şi Maria Demerji, conf. 
univ., dr., evenimentul a avut drept 
scop sensibilizarea opiniei tinerilor 
privind importanţa tratatelor şi insti-
tuţiilor europene ale Uniunii Europe-
ne (UE). 

 Participanții au purtat discuții 
asupra mai multor subiecte ce ţin 
de impactul tratatelor care au stat la 
baza fondării instituţiilor europene, 
precum şi despre rolul instituţiilor 
UE, în baza unor studii comparative 
cu instituţiile din Republica Moldova.

Liviu Cazacliu, unul dintre 
participanți, a menționat: ,,Confe-
rința studențească a constituit încă 
un pas spre consolidarea rolului 

și poziției instituțiilor europene în 
”inimile” tinerilor juriști ai Republicii 
Moldova. În cadrul evenimentului, 
am încercat, alături de colegii mei, 
să redăm un adevăr simplu, care 
tot mai des este dezbătut în contex-

tul incertitudinii politice cu privire la 
vectorul geopolitic al țării, adevărul 
că Republica Moldova face parte 
din familia europeană, iar instituțiile 
UE trebuie privite ca exemplu de 
performanță și succes”.

 ,,Am rămas plăcut impresionată 

de comunicările colegilor mei, care 
au dat dovadă de bun tact și o bună 
pregătire în domeniul menționat. Un 
mare mulțumesc organizatorilor, or, 
fi ecare zi aduce cu sine ceva util 
şi interesant pentru noi, studenţii. 

Nouă nu ne rămâne decât să cule-
gem tot ce este mai folositor pentru 
dezvoltarea noastră”, a adăugat Va-
leria Praporşcic.

Alina Simonov a subliniat: ”Pen-
tru unii ziua de luni începe puţin mai 
difi cil, iar, pentru noi, studenţii de la 

Drept, această zi a început cu multă 
energie, entuziasm, dar şi provoca-
re. Conferinţa studenţească a fost 
desfășurată în contextul alegerilor 
în Parlamentul European și eu, îm-
preună cu colegii mei, am încercat 

să punem în evidenţă particularită-
ţile fi ecărei instituţii din cadrul UE, 
încercând să găsim asemănări şi 
deosebiri dintre acestea și instituţiile 
Republicii Moldova. Într-o atmosferă 
plăcută, am pus în dezbatere chiar 
şi unele aspecte ce vizează Repu-

blica Moldova şi integrarea acesteia 
în Uniunea Europeană. Mi-a plăcut 
foarte mult că am avut un dialog li-
ber, fl uent şi că ne-am expus propri-
ile opinii şi sugestii”. 

”De fi ecare dată când organizăm 
un astfel de eveniment dedicat stu-
diului despre instituțiile UE, desco-
perim aspecte și viziuni noi, tratate 
cu multă atenție de participanți, în 
comunicările lor. Studenții știu să 
pună în lumină adevăratele valori 
ale UE, prin prisma realității de as-
tăzi. Ne mândrim cu asemenea dis-
cipoli”, a concluzionat Ilie Demerji, 
dr., conf. univ., unul dintre organiza-
torii conferinței.

La sfârșitul evenimentului, parti-
cipanților le-au fost înmânate certifi -
cate de participare, au fost încurajați 
să se implice în continuare în astfel 
de activități, promovând valorile eu-
ropene.

Alina CODREANU,

lector universitar, 

doctorandă

Departamentul „Resurse umane, Afaceri 
publice şi Comunicare” și „Economie şi po-
litici economice”, Facultatea EGD, a orga-
nizat, pe 20 noiembrie, în contextul „Zilelor 
Ovidiu Bădina”, masa rotundă cu genericul: 
”Dimensiunea umană a activităţii economi-
ce. Dezvoltarea şi valorifi carea potenţialului 
uman”.

Participanții au dialogat pe marginea as-
pectelor dezvoltării și valorifi cării potenţialului 
uman  în cadrul organizațiilor economice. 

Evenimentul a prilejuit dezbateri și discuții 
pe subiecte de actualitate, precum:  Valorifi ca-
rea potenţialului uman în cadrul organizației, 
condiție indispensabilă în asigurarea compe-
titivităţii; Politicile de angajare, în cadrul com-
paniilor și administrației publice; Conținuturi 
noi privind dezvoltarea resurselor umane în 
cadrul companiilor; Concilierea și ghidarea în 
carieră în cadrul companiilor modern și Ovidiu 
Bădina şi cele opt sate cercetate de Dimitrie 
Gusti în România postbelică. 

 ”DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PRIN PRISMA DREPTURILOR OMULUI”

VALORILE UNIUNII EUROPENE PROMOVATE DE VIITORII JURIȘTI

MASĂ ROTUNDĂ: ”DIMENSIUNEA UMANĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE. DEZVOLTAREA 
ȘI VALORIFICAREA POTENȚIALULUI UMAN”
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ATITUDINE

DEZVOLTAREA ȘI IMPLICAREA 
PERSONALĂ - SALVAREA NAȚIONALĂ

Cred în oameni! Cred în puterea lor de a fi  
fericiți, de a alege, de a crea și de a se implica. Îmi 
place când văd oameni cu verticalitate, cu principii, 
care inspiră prin acțiunile lor curajoase. Îi admir pe 
cei care acționează în conformitate cu propriile va-
lori și principii. O națiune nu poate exista fără oame-
nii ei. Iar oamenii își pierd din „culoare” atunci când 
încetează să investească în propria lor persoană, în 
dezvoltarea lor culturală, in globo. Dispare motivația, 
dispar exemplele, dispare dorința de muncă. Consi-
der că o națiune puternică este într-o strânsă relație 
cu dezvoltarea personală a oamenilor, legătură ce 
devine evidentă atunci când realizăm că noi suntem 
catalizatorii schimbărilor pozitive.

În viață, multe lucruri sunt legate de alegerile pe 

care le facem. Nu putem decide cine ne sunt părinții, 
în ce țară ne naștem, limba pe care o vorbim, însă, 
cu siguranță, putem alege cum să ne comportăm, 
cu ce să ne îmbrăcăm dimineața, alegem să zâm-
bim, alegem ce consumăm, alegem oamenii cu care 
interacționăm și cum să dialogăm politicos și efi cient, 
ne alegem principiile și alegem să investim în noi. Și 
investiția începe prin a învăța să fi m oarecum egoiști. 
Un egoism sănătos înseamnă să te gândești la pro-
pria persoană și să înveți din fi ecare experiență din 
viață. Un egoism sănătos presupune a  te face fericit 
și împlinit prin a face bine celor din jur. Chiar dacă 
pare un principiu simplu, devine o provocare când tre-

buie să-l punem în practică. Este difi cil uneori să gân-
dim pozitiv, când totul pare colorat în nuanțe sumbre. 
Însă devenim deosebiți odată ce ne reușește acest 
lucru. Din unele situații, învățăm cum să ne compor-
tăm, din altele - cum nu trebuie să fi m. 

Vă invit pe toți să vă gândiți ce lucruri bune v-a 
adus ziua de azi sau ce practici bune ați deprins de 
la oamenii din jur. S-ar putea ca, răspunzându-vă la 
aceste întrebări, să găsiți și răspuns și la problemele 
cu care vă confruntați. 

Deseori, ideile geniale se nasc pentru a rezolva 
probleme. Astfel, se formează comunitățile - în jurul 
unei idei. Trebuie să recunosc că una dintre cele mai 
puternice comunități din care fac parte este cea a vo-
luntarilor. De aici, permanent înveți ceva nou. Creezi 

conexiuni, descoperi valoarea implicării, creezi 
proiecte, te inspiri și, la rândul tău, inspiri pe alții, 
și, cel mai important, te simți util. Cu toate că, în 
ultimul timp, termenii precum națiune, solidaritate, 
unitate și-au mai pierdut din conotația lor pozitivă, 
noi suntem cei care decidem să acționăm. Este 
important să ne simțim parte a unui grup și să rea-
lizăm că noi suntem catalizatorii soluțiilor inovative.

Gândim global, acționăm local. Cea mai bună 
modalitate de a dezvolta o națiune este să inves-
tim în dezvoltarea noastră personală, astfel încât 
aceasta să contribuie la salvarea națională. Vor-
ba lui Gheorghe Asachi: „Picătura deși mică/ Ce 
pe-o stâncă picurează/ Face râului o cale /Care 
după ea urmează”. Mai departe, toate se vor lua 
la horă. Azi un zâmbet saltă de pe un chip pe al-

tul, mâine - o idee nouă ne învață a fi  toleranți, asertivi 
în comunicarea interpersonală, poimâine - încă vreo 
doi-trei oameni se prind în hora cultivării frumosului 
național și dansează cu noi, iar, peste un timp, ne 
vom da seama că chiar noi suntem ambasadorii fap-
telor bune și generatorii schimbărilor pozitive. 

Amice, te provoc, încrezătoare, să te dai curs 
cultivării personale, să-ți lași amprenta în salvarea 
națională prin frumos, prin valoare, prin tine însuți!

Simona TABUNCIC,

facultatea Business și Administrarea 

Afacerilor,  anul I, gr. MKL-192

Fiecare dintre noi aspiră la studii de calitate, la 
rezultate academice bune, la o carieră de succes, 
la o familie fericită. Fiecare reprezintă o entitate 
unică prin modul de a vorbi, de a se comporta și de 
a se îmbrăca. O susțin pe Sonya Parker care ne 
spune: „Oprește-te din a te compara cu alții. Tu ai 
fost creat să fi i unic!” Într-adevăr, experimentează, 
descoperă-ți personalitatea, ieși din modul presta-
bilit al societății. Unicitatea nu 
se măsoară prin popularitate, 
ci prin infl uență. 

În perioada aceasta, sun-
tem tineri studenți. Abia ieșiți 
de pe băncile școlii, ardem de 
nerăbdare să cucerim lumea! 
Dar, haideți, s-o facem cu stil 
și semnătură personalizată. 
Ce am în vedere prin stil – 
vestimentația noastră atunci 
când suntem în societate, mai 
ales la universitate. 

Ținuta noastră îi incomo-
dează sau nu pe alții..., res-
pectă sau nu normele etice...? 
Lungimea fustei/pantalonilor, 
decolteul sau ținutele provocatoare sunt temati-
ce...? Ținuta noastră vestimentară reprezintă oare 
valorile și principiile instituției sau dau de înțeles 
neseriozitatea noastră și atitudinea neadecvată 
față de ceea ce facem? După câte întrebări am for-
mulat supra, poate credeți că sunt radicală sau au-
toritară, dar părerea mea este că îmbrăcămintea, 
volens-nolens, este etalonul primar atunci când în-
tâlnim o persoană pentru prima dată și opinia este 
generată automat. 

În contextul temei abordate, consider că ținuta 
vestimentară universitară, a priori, ar trebui să-i 
ofere studentului libertate. Cu certitudine, ideea de 
uniformă specifi că unei instituții superioare poate 
părea la început bizară, neacceptabilă de studenți. 
Dar să analizăm ambele părți ale monedei. 

Un dezavantaj al uniformelor ar fi  faptul că 
nu toate sunt confortabile. Mereu avem tentația 
să ne îndreptăm atenția spre cutele nou forma-
te la cămașă sau să fi m scrutați de gândul ce 
e îndreptat spre sacoul incomod. Astfel, apare 

nesiguranța, stima de sine joasă și vulnerabilita-
tea. Pentru studenți, călcatul și spălatul frecvent 
ar constitui un motiv în plus de a fi  stresați. De 
asemenea, ținutele alese nu sunt fl exibile conform 
vremii și anotimpului de afară. Să nu uităm că pur-
tarea ei frecventă duce la o uzare mai rapidă, iar, 
în consecință, apare necesitatea de a o procura 
integral sau parțial. Pentru unii, acest lucru ar fi  un 

impediment din punct de vedere fi nan-
ciar, generând anxietate. 

Atunci, de ce am alege-o? Unifor-
ma universitară, în viziunea mea, re-
prezintă unitatea, colaborarea și orien-
tarea tuturor într-o singură direcție, iar, 
în cazul nostru, este vorba de creștere 
profesională. Mai mult de atât, de cele 
mai multe ori ne motivează la o admi-
nistrare mai efi cientă a timpului, confe-
rindu-ne un aer de oameni responsabili 
și respectuoși. Manifestăm o seriozita-
te mai mare față de studii, concentrân-
du-ne la lecție și nu la vestimentația 
cuiva, iar, în consecință, rezultatele 
academice sunt mai înalte. Peste hota-
re, doar universitățile private dețin uni-

forme, cum ar fi  Cambridge, Yale, Harvard, dându-
le un aer de exclusivitate. Într-un articol pe Forbes, 
„Ce înseamnă cu adevărat să te îmbraci pentru 
succes”, se menționează că majoritatea consilieri-
lor, pentru dezvoltare personală, încurajează ca să 
ne îmbrăcăm de pe acum pentru serviciul pe care 
îl vrem, nu pentru cel pe care îl avem. 

Deci, ce vom alege: o societate individualistă, 
centrată pe propriile scopuri sau una care este 
axată pe bunăstarea și succesul colectiv!? Alegem 
să fi m rebeli sau să fi m o schimbare și o diferență 
acolo unde am ales să ne formăm pentru viitoa-
rea carieră? Totul începe de la tine, de la mine! 
Pro-activitatea nu se manifestă doar într-o arie a 
societății, ci în toate domeniile. 

Îndemnul meu: Haideți, să fi m IMAGINEA 
INSTITUȚIEI, antetul ei, și nu subsolul!

 Cristina GALERU, 

Facultatea Business și Administrarea 

Afacerilor,  anul I, gr. MKL-191

În peisajul lumii de azi, când civilizaţia de con-
sum determină o mentalitate pragmatică inclusiv 
în rândul tinerilor, preocupaţi doar de achiziţii în 
plan material, s-ar părea că zodiac lecturii se în-
cheie, iar cititorul devine o rara avis, a cărei exis-
tenţă va fi  consemnată peste vremuri nu în cărţi 
- fi indcă ce rost ar mai avea cărţile în absenţa ci-
titorilor? - ci în spaţiile virtuale ale memoriei ciber-
netice, ca o specie extrem de curioasă cu obiceiuri 
desuete, un homo legens atât de naiv, încât să-şi 
imagineze paradisul „sub forma unei biblioteci”. 

Lectura este importantă şi foarte folositoare, 
dar din păcate majoritatea studenţilor şi chiar oa-
menilor o ignoră. Prin intermediul lecturii iţi poţi 
crea un alt punct de vedere despre viață, cu sigu-
ranţă îţi îmbogăţeşti cunoştinţele ceea ce te ajută 
să fi i o persoană mai optimistă şi cu mai multă 
imaginaţie. Sunt cărţi atât de interesante, încât 
dacă te apuci să citeşti nu te-ai mai putea opri, nu 
i-ai mai da drumul cărţii din mână.

Lectura ne ajută mult în viaţă, deoarece citind 
devenim mai intelectuali şi chiar mai inteligenţi. 
Ajungi să-ţi schimbi comportamentul în bine evi-
dent şi astfel de schimbări chiar sunt recomandate 
în viaţă. Dacă citim tot ce prindem în mână avem 
oportunitatea de a afl a multe ştiri interesante şi 
chiar lecţii de viață cu care ne vom confrunta în 
viitor. Eu n-o să reuşesc niciodată să-i înţeleg pe 

oamenii cărora nu le place să citească. Înţeleg că 
unii au un program de lucru încărcat şi din păcate 
nu au timp pentru lectură, dar studenţii care au „tot 
timpul din lume” pentru a-l dedica lecturii şi totuşi 
preferă sa îl irosească ieşind în oraş cu prietenii.

Lectura din punctul meu de vedere te relaxea-
ză, te linişteşte şi chiar te ajută să fi i mai optimist 
şi mai încrezător în tine. Într-adevăr sunt şi cărţi 
plictisitoare sau complicate şi dacă nu reuşim să 
înţelegem ce citim este ca şi cum am citi degeaba, 
deoarece nu o să se prindă nimic de noi. Sunt cărţi 
care au un limbaj foarte complicat dar dacă ştim 
să ni le alegem nu vom fi  nevoiţi să ne confruntăm 
cu astfel de probleme.

Pornind de la aceste informaţii eu vă reco-
mand cu încredere lectura, măcar o oră pe zi 
dedicaţi-o lecturii şi veţi observa schimbarea, 
ajungând chiar să fi ţi mândri că aţi ales lectura 
ca principalul mod de relaxare. Înţeleg că odihna 
este la fel de importantă şi spun asta pentru că eu 
însumi iubesc mult somnul, dar totuşi citind poţi 
deveni inteligent „peste noapte”.

În opinia mea lectura în formarea studenţilor 
are un rol foarte important în viaţa fi ecăruia . În pri-
mul rând, pentru mine lectura înseamnă îmbogă-
ţirea vocabularului şi descoperirea multor lucruri 
noi . O dată cu îmbogăţirea vocabularului şi a cu-
noştinţelor se dezvoltă şi latura mentală şi ne este 
mult mai uşor să scriem, să facem compuneri şi 
să discutăm cu persoanele din jurul nostru. Lectu-
rând unele cărţi, acestea ne pot răspunde la unele 
întrebări pe care noi ni le punem în viaţa de zi cu 
zi şi ne pot ajuta să luăm decizii corecte în ceea 
ce priveşte o anumită problemă. În al doilea rând, 
lecturând mai multe cărţi ne dăm seama de modul 
de comunicare şi de expresiile corecte pe care tre-
buie să le folosim pentru a comunica şi discuta cat 
mai corect. Mulţi dintre studenţii din ziua de astăzi 
nu au mai pus mâna pe o carte pentru a citi un 
roman sau o nuvelă, ei preferă să navigheze pe 
internet, să se uite la TV sau să facă alte lucruri, 
nu îşi dau seama cât de importantă este lectura 
în viaţa lor.

În materie de petrecere a timpului liber, lectu-
ra este depăşită cu mult de urmărirea programelor 
de televiziune. Nu se pune problema de a refuza 
televiziunea, cinematograful sau radioul, trebuie 
doar să nu ne lăsăm manipulaţi. Dacă într-adevăr 
este nevoie de mai multă voinţă pentru a apăsa pe 
buton decât pentru a închide cartea, este pentru 
că audiovizualul ne adoarme voinţa şi luciditatea, 
pe când o carte cere ca acestea să rămână treze.

Lectura îţi oferă multe benefi cii, te face, cu 
siguranţă, mai bogat, dar trebuie să existe şi acea 
scânteie care să aprindă focul, cineva care să îţi 
deschidă pofta de citit. Sper ca prin intermediul 
acestui articol să pot aprinde acea fl acără a do-
rinţei de a citi, deoarece varietatea informaţiilor pe 
care ţi-o oferă cărţile îţi permite să faci tot felul de 
conexiuni şi în fi nal să fi i tu cel care generează idei 
noi. Prin afl area ideilor născute de alţii poţi deve-
ni, la rândul tău, creator, cel care naşte idei noi, 
şi asta mi se pare formidabil. Lectura îţi dezvoltă 
imaginaţia şi creativitatea, doar pentru aceasta 
merită să citim, restul, le afl ăm pe parcurs. 

Prin urmare lectura este importantă în viaţa 
oricărei persoane, doar ea, Lectura:

- este calea spre o mai bună comunicare - îm-
bogăţeşte vocabularul şi îţi dă o mai bună infl u-
enţă mentală şi implicit una verbală. După lectura 
mai multor cărţi, îţi va fi  mult mai uşor să găseşti 
un subiect de discuţie şi îţi vei putea exprima păre-
rea cu privire la numeroase subiecte din domenii 
variate. Astfel, vei căpăta tot mai multă încredere 
în tine şi vei deveni tot mai împlinit şi fericit;

- îmbogăţeşte vocabularul – este un fapt 
bine cunoscut că lectura contribuie la îmbogă-
ţirea vocabularului şi îmbunătăţeşte ortografi a 
unui individ;

- îmbunătăţeşte abilitatea de a scrie – odată 

cu îmbogăţirea vocabularului şi a cunoştinţelor se 
dezvoltă şi abilităţile de a scrie. La fel cum se îm-
bunătăţeşte gândirea noastră, se îmbogăţeşte şi 
exprimarea în scris;

- îmbunătăţeşte concentrarea – fi ecare text 
citit trebuie înţeles, iar pentru asta este nevoie 
să ne păstrăm gândurile în acelaşi loc. După mai 
multe cărţi citite vei ajunge să te concentrezi şi să 
fi i mai atent în timpul orelor la facultate, dar şi în 
afara acestora;

- exersează mintea – cititul este un exerciţiu 
pentru creier deoarece îl stimulează şi îl face să 
analizeze diferite aspecte, păstrându-i muşchii 
activi;

- reduce stresul – lectura unei cărţi poate fi  
cea mai bună metodă antistres dacă este prac-
ticată din plăcere. O carte bună distrage atenţia 
de la problemele zilnice şi ameliorează tensiunea. 
În timpul lecturii, suntem ţinuţi departe de lumea 
reală şi într-o lume a fanteziei, imaginaţiei, dar şi 
într-o lume plină de noi informaţii utile din domenii 
cât mai variate;

- oferă satisfacţie – lectura trece cititorii prin-
tr-o serie de trăiri şi emoţii care culminează cu o 
stare generală de satisfacţie. 

Lectura înseamnă să-ţi exersezi creierul şi să 
ajungi tot mai sus. Să fi i sus nu înseamnă nea-
părat să ai mulţi bani, ci să ai multe cunoştinţe. 
Informaţia bine folosită va aduce atât bani, cât şi 
alte benefi cii sufl eteşti. Nimic nu se compară cu 
bucuria de a ţine în mână o carte. Plăcerea unei 
cărţi savurate pe îndelete, în lumina caldă de 
amurg, este greu de descris. Poate fi  şi una veche 
pe care o căutai de mult şi pe care ai avut bucuria 
de a o găsi. Deasemenea, poate fi  bucuria căr-
ţii abia ieşite de sub tipar, pe care o aşteptai sau 
care a reuşit să te surprindă, fără să o aştepţi, dar 
pe care ai citit-o pentru că îl cunoşteai pe autor 
după alte lecturi.

În concluzie aş menţiona că lectura în forma-
rea studenţilor este majoră, deoarece ne ajută în 
formarea personalităţii. Prin urmare lectura este 
importantă în viaţa oricărei persoane, doar aşa 
veţi reuşi să înţelegeţi mai bine lumea şi să cu-
noaşteţi adevărata magie a cărţilor. Citiţi, citiţi tot 
ce prindeţi în mână, veţi avea reacţii pozitive.

P.S. Vă aşteptăm în sălile de lectură ale 
Bibliotecii Ştiinţifi ce a ASEM. Lecturi plăcute!

Aurelia CEBOTARI, 

bibliotecar,  BŞ a ASEM

DUALITATEA UNIFORMEI 
UNIVERSITARE: ipoteză

LECTURA – POARTĂ DE ACCES 
CĂTRE CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
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INIŢIATIVĂ

EXPOZIȚIE DE POMI DE CRĂCIUN
Bomboane, pliculețe de ceai, lemn, co-

nuri, bancnote de Euro, păhărele din plastic, 
au fost doar câteva din elementele folosite 
de studenții ASEM în confecționarea a 40 de 
pomi de Crăciun.

Studenții au demonstrat că ASEM-iștii sunt 
buni nu doar la învățat și câștigat burse, dar și 
la meșteșugărit. Tinerii au dat dovadă de multă 
ingeniozitate, astfel, expoziția de pomi de Cră-
ciun are un scop nobil. Banii adunați din vânza-
rea brăduților hand-made vor fi  donați unei familii 
nevoiașe, în ajunul sărbătorilor de iarnă.

Fiecare doritor a avut posibilitatea să procure 
un brăduț pe plac, fi e pentru sine, fi e cadou de săr-
bători pentru cei dragi. Prețurile au variat  de la 50 
până la 250 de lei. 

Licitația de brăduți a avut loc la inițiativa 
facultății de Business și Administrarea Afacerilor.

Brăduți din sushi, legume, 
omuleți de zăpadă din olive, 
cărniță la cuptor,  babă neagră, 
cușma lui Guguță sunt doar 
câteva din bucatele prepara-
te de studenți din anul III și IV, 
de la programul de studii TAP 
(Managementul și Tehnologia 
Alimentației Publice), BAA, în ca-
drul târgului gastronomic. Ediția 
din acest an s-a axat pe bucate 
tradiționale din 6 țări (Moldova, 
Rusia, Italia, Japonia, Franța, Me-
xic), cu iz de sărbătoare.

Au lucrat din zori până-n zori, 
dar a meritat tot efortul. Îndrumați 
de profesori, aceștia au organizat 
un târg inedit de bucate pentru 
masa de Crăciun și Revelion. Tot-
odată, au fost prezentate și idei 
originale cum să decorezi masa de 
sărbătoare. Astfel, invitații au avut 
posibilitatea să se delecteze cu 
ornamente confecționate manual. 
Pentru acest târg, studenții au lu-
crat două zile. 

Concursul de proiecte 
studențești „Contabilitatea în 
imagini, culori și versuri” orga-
nizat de către Cercul Științifi c 
Studențesc”Contabilitate” al 
Departamentului Contabilitate, 
Audit și Analiză Economică  a 
elogiat contabilitatea prin cu-
loare și emoție.

Moderatorii Cercului - conf.
univ. Svetlana Mihaila și asist.
univ. Stela Caraman au provocat 
studentii sa contabilizeze nu cifre, 
dar emoții, gânduri și idei. Alături 
de participanți a fost și șefa De-

TÂRGUL BUCATELOR DE SĂRBĂTOARE 

CONCURS STUDENȚESC 
„CONTABILITATEA ÎN IMAGINI, CULORI ȘI VERSURI”

partamentului CAAE, conf.univ. 
Liliana Lazari care a salutat entu-
ziasmul și creativitatea acestora.

 Astfel, î n jur de 40 studenți 
ai facultăților Contabilitate, Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, 
Economie Generală și Drept, au 
elogiat contabilitatea prin proiec-
te originale, expresive, creative.
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Centrul de Informaţii Universitare anunţă progra-
mul „Burse de Merit” 2019 – pentru cei mai buni stu-
denţi ai ţării, ediţia XXIV, organizat sub egida Consi-
liului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul 
fi nanciar al BC „Moldova Agroindbank” SA şi Oran-
ge Moldova. Data limită de prezentare a dosarelor 
– 20 ianuarie 2020, ora 17:00.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a 
câte 12 mii de lei, după cum urmează:

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

15 burse – pentru studenţii din primul an de studii 
superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul pro-
gramelor de studii integrate).

Criterii de eligibilitate pentru studenți:
1. să fi e cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, 

cu vârsta limită de până la 30 de ani inclusiv;
2. să fi e:

APLICĂ LA BURSE DE MERIT 2019!

Horoscop 2020
Se apropie Revelionul, iar sfâșitul 

anului ne duce, inevitabil, cu gândul la 
ce ne asteaptă în 2020. Iată ce antici-
pează astrele pentru fi ecare semn al 
zodiacului.

Potrivit astrologilor, anul viitor va 
fi  mai bun decât 2019 pentru (aproa-
pe) toate zodiile; indiferent de stea-
ua sub care ne-am născut. Anul 2020 
aduce, pentru noi toți, foarte multe 
oportunități, de aceea și este numit 
“anul deschiderii”. În ce masură vom 
ști să profi tăm de ele, rămâne de văzut.

BERBEC  
21 martie -19 aprilie

În 2020 berbecii nu au de ce să se 
plangă; va fi  un an promițător pentru ei, 
dacă fac eforturile necesare, mai ales în 
plan profesional. Sunt posibile schimbări 
în bine, totul e sa priviți lucrurile în mod re-
alist. Viața sentimentală e stabilă, iar na-
tivii singuri au o mare șansă de a-și găsi 
jumatatea. Banii încep să vină în a doua 
jumătate a anului.

TAUR  
20 aprilie-20 mai

Va fi  un an plin de ambiții în toate do-
meniile. Saturn s-ar putea să încerce să-
ți pună bețe-n roate, dar în fi nal reușești 
să duci la îndeplinire ceea ce ți-ai propus. 
Important e să nu iei decizii pripite, fi e că 
e vorba de dragoste, carieră sau plasarea 
investițiilor. În special în privința banilor, în 

2020 taurii trebuie să țină cont de sfatul 
cunoscătorilor înainte de a investi o suma 
semnifi cativă.

GEMENI  
21 mai-20 iunie

De departe, cel mai strălucitor aspect 
al vieții voastre va fi  dragostea, în 2020. 
De regulă impulsivi și intoleranți, gemenii 
par să fi e anul viitor mai înțelepți în relația 
de cuplu. Ne referim doar la gemenii 
căsătoriți și la cei în relații stabile, de lun-
gă durată. Profesional, gemenii au de luat 
de niște decizii, nu din cauza că se întâm-
plă ceva neplăcut în cariera lor, ci pentru 
că simt nevoia să facă schimbări.

RAC  
21 iunie-22 iulie

Pentru raci, 2020 se anunță un an 
cu multe episoade agitate, mai ales la 
locul de muncă, în primele trei luni. Nu 
vă propuneți să schimbați lumea, chiar 
dacă sunt multe de spus șefi lor. Fiți mai 
detașați. Vestea bună e că tensiunile din 
plan personal se risipesc și chiar puteți 
repara o relație ce părea compromisă 
defi nitiv. În privința banilor, astrele nu vă 
surâd în prima jumătate a anului. Din iulie 
încolo, da.

LEU 
23 iulie-22 august

Un an adorabil! Iată pe scurt cum va fi  
2020 pentru regele zodiacului. Financiar, 
va fi  un an în care banii vin și vin și vin. Nu 
sunt bani câștigați ușor, veți munci pentru 
ei, dar eforturile vor fi  răsplătite, spre deo-
sebire de anii trecuți, în care parcă vi s-au 
scurs printre degete. La capitolul sănăta-
te, astrele recomandă mai multă odihnă și 
eliminarea stresului, în a doua jumătate a 
anului.

FECIOARA 
23 august-22 septembrie

Fecioarele trebuie să fi e raționale și 
pragmatice și să nu ia decizii pripite în 
2020. Și la serviciu, și acasă, se anunță 
turbulențe și aveți nevoie de pragmatism. 
Sunt obstacole tot anul în harta astrolo-

gică a fecioarelor; se pare însă că nativii 
din acest semn vor avea idei și, în ge-
neral, le vor depăși cu bine. Fecioarele 
singure vor face multe cunoștințe. Nu veți 
duce lipsă de bani, dar e bine să faceți și 
economii.

BALANȚA  
23 septembrie-22 octombrie
2020 va fi  un an în care veți avea mai 

mult timp liber și relaxarea va fi  prioritară. 
Profesional, balanțele nu sunt supra soli-
citate, iar în plan personal, nativii singuri 
se vor distra mai mult. Distracție, fără an-
gajamente serioase. Profi tați de acest an 
mai lejer. În planul sănătății emoționale 
lucrurile vor sta foarte bine, dar fi zic veți 
avea mici neplăceri.

SCORPION 
23 octombrie-21 noiembrie

Dragostea va fi  un haos; scorpionii 
singuri nu se pot decide dacă să intre într-
o relație stabilă sau nu și vor să-și rea-
fi rme independența în orice clipă. La ser-
viciu lucrurile merg foarte bine, iar pentru 
cei care au o afacere, mai mare sau mai 
mică, a doua jumătate a lui 2020 pare ex-
trem de promițătoare. Veți călători foarte 
mult, atât în interes profesional (în primele 
luni ale anului), cât și cu familia, prietenii 
etc. – în a doua jumătate a anului viitor.

SĂGETĂTOR 
22 noiembrie-21 decembrie
Nativii din Săgetător vor face multe 

schimbări în anul ce vine; unele impuse 
de factori externi, altele chiar de ei. Veți 
îndepărta din viață “balastul” – oamenii 
toxici, activitățile inutile, viciile. Financiar, 
săgetătorilor le va merge mai bine ca până 
acum, dar nu sunt câștiguri neașteptate, 
sunt niște recompense venite din munca 
anilor trecuți.

CAPRICORN 
22 decembrie-19 ianuarie

Capricornii se vor preocupa foarte 
mult de pacea interioară. Spiritualitatea 
voastră e tot mai pronunțată. Viața de 
familie – inclusiv cea sentimentală – va 

—studenți înmatriculaţi în ultimul an de s tudii, cu 
frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă 
(anul absolvirii 2020), în una din instituţiile de învăţă-
mânt superior din Republica Moldova (excepţie: fi lia-
lele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul Repu-
blicii Moldova);

— studenți înmatriculaţi în primul an de studii, cu 
frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care 
şi-au continuat studiile de master imediat după absolvi-
rea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţă-
mânt superior din Republica Moldova (excepţie: fi lialele 
universităţilor străine cu sediul pe teritoriul Republicii 
Moldova);

— studenţi care urmează programe de studii integra-
te (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la 
zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superi-
or din Republica Moldova:

• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 
Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănă-
tate Publică – eligibili fi ind studenţii de la anii de studii V 
şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – 
eligibili fi ind studenţii de la anii de studii IV şi V;

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

• Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Ur-
banism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili 
fi ind studenţii de la anii de studii IV şi V;

• Universitatea Slavonă, Facultatea Economie, Spe-
cialitatea Arhitectură – eligibili fi ind studenţii de la anii de 
studii IV şi V;

3. să dea dovada unei reuşite academice, având 
media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 
9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domenii-
le ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în 
cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau rămași fără ocroti-
re părintească. Pentru studenții masteranzi se va lua în 
considerare nota medie generală de licență din diploma 
de licență;

4. să demonstreze participarea în activităţi curricula-
re şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

fi  înfl oritoare. Atenție însă că pot avea loc 
discuții pornite de la bani. În primele trei 
luni ale lui 2020, capricornii vor fi  foarte 
ocupați – și nemulțumiți – la serviciu. Apoi, 
situația se mai limpezește.

VĂRSĂTOR 
20 ianuarie-18 februarie

În viața amoroasă, vărsătorii singuri 
pot fi  luați de val. Sfătuiți-vă cu rudele, 
prietenii etc, și temperați-vă entuziasmul 
în dragoste. Nu e cel mai bun an pentru 
căsătorie, dacă nu e vorba de o relație 
cu o istorie solidă. Profesional, sunteți 
creativi, lucrurile merg bine, iar banii sunt 
sufi cienți. Deși vărsătorii vor avea un an 
bun, sub aspectul sănătății, nu sunt exclu-
se probleme digestive repetate.

PEȘTI 
19 februarie-20 martie

Nativii din pești vor avea succes 
profesional și un an destul de liniștit. 
Câștigurile bănești nu vor lipsi în 2020 și 
e posibil să vă doriți o investiție mai mare, 
gen schimbarea mașinii. Veți reuși. Este 
un an în care aproape tot ce vă propuneți 
– în mod realist – vă iese. Totuși, în do-
meniul fi nanciar, aveți grijă că, deși va 
intra mulți bani, aveți tendința de a chel-
tui nechibzuit. Economisiți cât de mult 
posibil !

2020

Asociația 
”Seniorii 
ASEM”
CASA NOASTRĂ e ASEM
Cu aceasta ne mândrim.
Că toţi muncim la un stan,
Făcând parte dintr-un clan.
Belostecinic dintr-un foc
Inventând o Lege nouă
Activează cu noroc-
Şi a deschis o Eră nouă:
Asociaţie de nou Gen -
Seniorii de la ASEM -
Care’i o cetate nouă
Unde pe vârstici nu-i “plouă”.
Specialistul antrenat
Pe la ASEM angajat
Chiar dacă-i asociat
Tot aici e AFILIAT.
Ambii sunt afi liaţi
Râmânând tot angajaţi
La aceeași instituţie
Cu o nouă CONSTITUŢIE.
Angajare, asociere
Ambele’s AFILIERE. 
Iată care-i Legea nouă:
Noi pledăm pentru amândouă.
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