
RAPORT CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA SAPTĂMÂNII CARIEREI ÎN IP CEEF 

 

Este o tradiție instituționalizată de ceva timp la IP CEEF de a marca Săptămâna Carierei în 

luna februarie. Astfel, în perioada 22-26 februarie Instituția a organizat și desfășurat o multitudine 

de evenimente orientate spre ghidarea în carieră a elevilor, evenimente ce ne-au permis să învățăm 

multe lucruri utile. 

 

 Rezultatele zilei de luni: 

1. Am aflat cum să ne gestionăm legal activitatea, obținând în același timp și profit considerabil 

de la directorul Institutului de Resurse și analize juridice Ilie Nevmerjițchi. 

2. Ne-am simțit parte componentă a unei echipe tinere și profesioniste precum este echipa 

Microinvest. 

3. Am abordat principiile contabilității într-o manieră diversă, demonstrând creativitatea de care 

dau dovadă elevii noștri. 

 

Ziua de marți ne-a învățat că: 

1. Avem suficiente rezerve de stat în monedă națională, iar ponderea cea mai mare pe cap de 

locuitor le revine bancnotelor de 1 leu și, respectiv, 200 lei. Sincere mulțumiri D-lui Ion Sturzu, 

Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei. 

2. Avem posibilitatea de a dezvolta afaceri profitabile cu capital inițial minim încă de pe băncile 

Instituției de învățământ chiar și în Republica Moldova, lecție predată cu atâta dibăcie de D-na 

Lia Pogolșa, fondatoare Click Academy. 

3. Funcția de producție reprezintă volumul maxim posibil al producției ce se obține cu o cantitate 

dată de factori de producție. 

 

Miercuri: 

1. Am identificat și interpretat balanța externă de plăți a Republicii Moldova. 

2. Am determinat cine este coruptorul și care sunt obiectele destinate coruperii alături de D-l Ion 

Pruteanu, șef direcție educație anticorupție, CNA. 

3. Am găsit soluții de eficientizare a pieței de asigurări din Republica Moldova împreună cu 

partenerii noștri Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni; USPEE; 

IIM IMI-NOVA. 

4. Am înaintat propuneri menite să contribuie la dezvoltarea socio-economică a localităților 

noastre de baștină alături de elevii și cadrele didactice de la IP CEITI. 

 

Totalurile zilei de joi: 

1. Băncile comerciale duc mare lipsă de angajați și sunt deschiși să primească în echipa sa elevi 

dotați precum sunt elevii IP CEEF, informație prezentată de D-na Rodica Castraveț, șef secție 

Recrutare BC „Victoriabank” SA. 

2. Atât băncile comerciale, cât și companiile de microfinanțare – Microinvest – sunt gata să acorde 

locuri de practică elevilor IP CEEF. 

3. Serviciile de plată sunt protejate prin lege, iar utilizatorul trebuie să-și cunoască nu doar 

drepturile, dar și modalitățile de revendicare a acestora. Aceste informații au fost împărtășite de 

D-na Natalia Țurcan-Munteanu, director adjunct al departamentului sisteme de plăți al 

Băncii Naționale a Moldovei. 

4. Avem o generație în creștere cu capacități antreprenoriale de invidiat. 

 

Bilanțul zilei de vineri: 

1. Am fost plăcut surprinși să aflăm că pentru elevii IP CEEF nu există provocări cărora să nu le 

poată ține piept. 



2. Am identificat pașii de bază pe care trebuie să-i parcurgi pentru a ajunge un auditor de succes 

din experiența companiei Deloitte, parte a grupului de companii Big Four, împărtășită de 

către Nicolai Jieri. 

3. Am stabilit, în rezultatul dezbaterilor cu compania Crunchyroll, că cariera IT este totuți o 

realitate, nu un vis. 

4. Am elucidat limitele și oportunitățile profesiei de consultant fiscal, dezvăluite cu dibăcie de 

către Eduard Maxim, senior manager, Assurance Department și Anastasia Dereveanchina, 

senior manager, Tax and Legal services department, compania internațională I.C.S. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL. 

 

Și ultima concluzie: IP CEEF are un număr enorm de parteneri educaționali, gata să fie 

alături de noi oricând! Le mulțumim tuturor pentru implicare activă!  

 

Sperăm anul viitor să atingem noi culmi și să deschidem împreună noi orizonturi! 

 


