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Eugenia Oaieneagră, elevă în clasa a XII-
a la Liceul Academiei de Știinţe din Chișinău a 
obţinut Marele Premiu, în cadrul acestui eve-
niment, desfășurat în perioada 15-16 aprilie, la 
Academia de Studii Economice din Moldova.

Olimpiada, ajunsă la a XIII-a ediţie, a adunat 
73 de elevi din 22 de instituţii preuniversitare din 
Republica Moldova, care au concurat pentru 3 
categorii – începători (clasa a X-a), avansaţi (clasa 
a XI-a) și absolvenţi (clasa a XII-a).

Dintre cei 23 de absolvenţi, care au con-
curat pentru Premiul Mare – un contract 

gratuit de studii la ASEM, pentru anul aca-
demic 2011-2012, Eugenia Oaieneagră s-a do-
vedit a fi  cea mai bună dintre cei buni, or con-
cursul a înglobat teste și probleme ce vizează 

economia de piaţă și antreprenoriatul.
La festivitatea de premiere, au fost invitaţi 

echipa Junior Achievement Moldova, Corina 
Lungu, reprezentant al Ministerului Educaţiei, 
Grigore Belostecinic, rector al ASEM, Rodica Bai-
rac, director executiv, Fundaţia ”Familia Sturza” – 
partenerii și sponsorii olimpiadei de economie.

Grigore Belostecinic, rector al ASEM și pre-
ședintele juriului, a menţionat: ”Ne bucură 
enorm activismul elevilor de a studia econo-
mia aplicată, ca și obiect opţional în cadrul pro-
gramei de studii preuniversitare, ceea ce a fost 
demonstrat și de rezultatul bun al acestei olim-
piade. Au câștigat cei care au meritat”. Dl. rector 
le-a sugerat elevilor să nu se lase de pasiunea 
lor pentru economie, or tocmai de economiști 
foarte buni are nevoie Republica Moldova.

Duminică, creştinii ortodocşi din toată lumea, vor 
sărbători Învierea lui Iisus Hristos – Sărbătoarea 
Sărbătorilor, ziua cea mare în care s-a produs 
suprema minune pe care a cunoscut-o omenirea. 

Cu această ocazie, adresez cele mai sincere 
urări de bine tuturor colaboratorilor şi studenţilor 
Academiei de Studii Economice din Moldova. Vă 
doresc multă sănătate, belşug în toate, prosperitate, 
succese, fericire, voie bună, linişte sufl etească. 

Un Paşte Fericit alături de cei dragi!

Grigore BELOSTECINIC,  

prof. univ., dr. hab., 

m. c. al AȘM, rector al ASEM

La 14 aprilie, în incinta Academiei 
de Studii Economice, a fost dat startul 
celei de a IX-a ediție a Simpozionului 
Internațional al Tinerilor Cercetători. În 
acest an am înregistrat un număr record 
de participanți de peste 500 la număr, 
dintre care doctoranzi, competitori, 
masteranzi și studenţi ai ASEM-ului, dar 
și reprezentanți ai universităților „Al. I. 
Cuza” din Iași, România și Illinois Univer-
sity, din Chicago, USA au participat timp 
de două zile, direct, dar și de la distanță, 
la ediția curentă a simpozionului, orga-
nizat, în mod tradițional de Academia 
de Studii Economice din Moldova. În 
acest an, de activism sporit au dat dova-
dă două catedre din cadrul ASEM-ului, 
Relații Economice Internaționale, din ca-
drul căreia au participat 50 de studenți 
și Finanțe și Asigurări - 60 studenți.  La 
deschiderea ofi cială a conferinței, au 

participat tineri cercetători, decani, pro-
decani, lectori, studenți ai academiei, 
precum și rectorul ASEM, dl. Grigore Be-
lostecinic, care a salutat publicul prezent 
și a lăudat tinerii cercetători care nu sunt 
indiferenți față de activitățile extracurri-
culare.  „Când zicem tineri cercetători, 
nu ne referim doar la tineri, ci la orice 
categorie de vârstă deoarece, în cer-
cetare, te poți lansa în orice perioadă 
a vieții”, a subliniat din start dl. Grigore 
Belostecinic, accentuând importanța 
cercetării, cunoașterii și informatizării, 
elemente extrem de importante care 
asigură succesul pentru țară. Astfel, 
educația și cercetarea sunt două com-
ponente inseparabile într-o instituție 
de învățământ. Participarea studenților, 
în cadrul acestui simpozion de cerceta-
re științifi că, contribuie la dezvoltarea 
anumitor calități, și anume, rezistența, 

răbdarea, perseverența, abilități nece-
sare pentru a face o analiză profundă în 
cercetare. 

Tematica abordată a cuprins mai 
multe domenii de mare actualitate, și 
anume:

Managementul și marketingul în 
economia contemporană;

 Cooperarea și integrarea econo-
mică regională: experiența Uniunii Euro-
pene și a Republicii Moldova;

 Suportul informatic și metodele 
cantitative în economie;

 Finanțe, monedă și credit;
 Contabilitate, audit, analiză eco-

nomică;
 Filosofi e și politologie;
Geografi e economică și demogra-

fi că. 

Continuare în pag. 2

Hristos a înviat!

OLIMPIADA REPUBLICANĂ LA ECONOMIE 
ȘI-A DESEMNAT CÂȘTIGĂTORII

Din partea Ministerului Educaţiei, Corina 
Lungu, a susţinut ideea că studierea econo-
miei este foarte importantă, de aceea profe-
sorii și elevii trebuie singuri să vină cu iniţi-
ativa de a introduce un asemenea obiect în 
lista celor de bază, or câștigătorii Olimpiadei 
de Economie ar putea fi  scutiţi în cadrul exa-
menelor de Bacalaureat, așa cum se întâmplă 
în cazul altor disciplini.

Claudia Tcaciuc, vicepreședintele juriului 
și absolventă a ASEM, a spus: ”Sunt mândră că, 
de 10 ani, Academia de Studii Economice este 
parteneră a acestui proiect, iar rezultatele sunt 
de admirat. Sperăm ca Olimpiada să fi e o bună 
tradiţie în continuare, iar, peste ani, să-i avem 
în calitate de participanţi, și pe copiii câștigă-
torilor de azi”.

”Mi-am imaginat aceste momente de 
premiere, cum îmi aud numele rostit la cate-
goria Premiul Mare la Olimpiada Republicană 
de Economie. A fost un obiectiv pe care l-am 
atins și care mă face foarte fericită. Mulţumesc 
profesoarei Valentina Olaru, care m-a îndru-
mat să descoper zi de zi tainele economiei”, a 
subliniat Eugenia Oaieneagră, câștigătoarea și 
potenţiala studentă a ASEM.

Diplome, menţiuni și premii bănești au 
primit toţi câștigătorii, sponsorii și partenerii: 
Fundaţia ”Familia Sturza”, Victoriabank, Mi-
nisterul Educaţiei și ASEM fi ind generoși și în 
acest an. Astfel, cu câte 400 lei, 600 lei, 800 lei 
și 1000 de lei s-au ales premianţii menţiunilor, 
diplomelor de gradul III, II și respectiv I. Diplo-
me de menţiune pentru îndrumare și consilie-
re au primit și cei peste 20 de profesori ai căror 
elevi au participat la Olimpiada de Economie.

Alina CODREANU

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI, EDIŢIA 2011
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ACTIVITATEA ASEM

Sfârșit. Început în pag. 1

În deschiderea lucrărilor simpo-
zionului, Alina Codreanu, masterandă 
ASEM, membru al comitetului orga-
nizatoric a menționat: “Ediţia a IX-a a 
Simpozionului Internaţional al Tinerilor 
Cercetători este dedicată unui frumos 
eveniment aniversar pentru Academia 
de Studii Economice din Moldova. La 25 
septembrie curent, ASEM va împlini 20 
de ani de la fondare. ASEM este în pli-
nă tinereţe, vigoare și entuziasm. Sunt 
începute și continuate diverse proiecte 
pentru studenţi, masteranzi și docto-
ranzi, pornind de la implementarea cu 
succes a procesului de la Bologna până 
la crearea, în acest an, a Școlii Masterale 
de Excelenţă în Economie și Business și a 
Școlii Doctorale”.

Organizatorii Simpozionului din 
acest an și-au exprimat profundele 
sentimente de respect pentru alegerea 
făcută de către participanţi pentru a se 
implica activ și la această ediţie. 

„Cu siguranţă, lucrările pe secţiuni 
vor fi  dintre cele mai interesante, utile, 
cu idei inovative, aspecte teoretice de 
calitate și o bună aplicabilitate”, au afi r-
mat ei.

Întru susținerea celor spuse, imediat 
după prezentarea celor patru rapoarte de 
către cei mai buni studenți și doctoranzi 
ai ASEM  : Irina Botnaru, drd.,  Nicolae Ili-
ev, drd., Anna Susarenco, stud., Livia Rusu, 
drd., Radu Marian, stud., cel mai de vază 
public a mers în sala 104, din bl. B unde   
s-a dat start teleconferinței, care este deja 
la a IV-a ediție. Acestă teleconferință a 
fost organizată de catedra ”Bazele infor-
maticii economice”, moderată de  către 
Dumitru Todoroi, prof. univ., în comun 
acord cu universitățile „Al. I. Cuza” din Iași, 
România, și Illinois University, din Chica-
go, USA.  Astfel, cu un mesaj de felicitare, 
la Secțiunea Sisteme de Informatizare și 
Dezvoltare a Societăţii secolului al XXI-lea 
a venit Radu Mihalcea, Doctor Honoris 
Causa al ASEM.

Devenit deja o tradiție, Simpozionul 
Internațional al Tinerilor Cercetători este 
un simpozion al celor tineri și optimiști, 
puternici și cu mari speranțe, cu vise re-
alizabile și susținere necondiționată din 
partea profesorilor. Este un simpozion al 
celor mai valoroși specialiști ai zilei de 
mâine din cadrul economiei naționale, 
dar și internaționale.  

Nadejda BORTA

La Geneva, Forumul Economic 

Mondial (WEF) a lansat raportul Glo-

bal privind Tehnologiile Informaţio-

nale 2010 - 2011, cea mai complexă și 

cea mai prestigioasă evaluare a dez-

voltării TIC în statele lumii. Raportul 

prezintă și clasamentul anual privind 

dezvoltarea TIC pentru cele 138 de 

ţări.

Raportul, realizat de o instituţie 
prestigioasă precum WEF, contribuie la 
identifi carea avantajelor și dezavanta-
jelor structurale ale TIC și evaluarea im-
pactului TIC asupra economiilor lumii 
și ajută la identifi carea mijloacelor de 
dezvoltare informaţională a statelor. În 
esenţă, raportul se bazează pe un volum 
reprezentativ de date statistice din anul 
2010 și pe sondaje complexe efectuate 
pe parcursul anului 2010 în cele 138 de 
ţări participante.

Evaluarea Indicelui Global al Tehno-
logiilor Informaţionale pentru fi ecare 
din cele 138 de ţări permite identifi ca-
rea factorilor determinaţi care asigură o 
creștere a TIC și explicarea faptului de ce 
unele ţări înregistrează mai multe succe-
se decât altele.

Conform metodologiei WEF, poziţia 
unui stat după Indicele Global al Tehno-
logiilor Informaţionale este calculată în 
baza a 71 indicatori, grupaţi în 9 ”piloni” 
ai dezvoltării informaţionale. Acești indi-
catori sunt: Indicele Global al Tehnologii-
lor Informaţionale; Mediul pieţei; Mediul 
politic și regulator; Mediul infrastruc-
turii; Pregătirea individuală; Pregătirea 
bussinesului; Pregătirea guvernamen-
tală; Utilizarea individuală; utilizarea în 
bussines și Utilizarea guvernamentală. 
Raportul acoperă 138 de ţări. Clasamen-
tul a fost întocmit, ţinându-se seama de 
trei aspecte: afacerile în general, mediul 

de reglementare și infrastructura pentru 
IT&C și utilizarea efectivă a tehnologiei 
informaţiei și a comunicaţiilor.

Topul primelor 10 ţări:

1. Suedia

2. Singapore

3. Finlanda

4. Elveţia

5. Statele Unite

6. Taiwa

7. Danemarca

8. Canada

9. Norvegia

10. Coreea de Sud

În clasamentul general pentru 2010, 
Republica Moldova ocupă poziţia 99 din 
cele 138 de ţări, în descreștere cu o po-
ziţie faţă de anul 2007. Punctajul obţinut 
este de 3,45 ( pe o scară de la 1 – cel mai 
slab, la 7 - cel mai performant). 

Nadejda BORTA

După ce a cucerit Cupa Moldovei și Universiada 
republicană, formaţia Academiei de Studii Economice 
a Moldovei a devenit și campioană naţională. ASEM a 
învins în meciul decisiv din play-off  echipa similară a 
Universităţii Tehnice din Moldova cu scorul 66-62. Ele-
vele lui Vasile Scutelnic au fost dominate pe parcursul 
primelor trei reprize, fi ind conduse chiar și la diferenţă 
de 10 puncte. Însă în ultima parte a meciului au reușit 
să întoarcă rezultatul și să obţină titlul de campioană 
naţională!

Cea mai bună jucătoare în componenţa campioa-
nei a fost Olga Cazac, care a marcat 30 de puncte. S-au 
mai evidenţiat Diana Socolova (11 puncte), Nadejda 
Gribanova (9 puncte) și Cristina Gontari (8 puncte). De 
la UTM s-a remarcat Anastasia Sureadnova cu 32 de 
puncte, care a fost desemnată și cea mai bună jucătoa-
re a Campionatului Naţional de baschet feminin-2011.

Pentru medalia de bronz se luptă BC Soroca și BC 
Tiraspol. După două partide, scorul în serie este egal, 
1-1, iar meciul decisiv va avea loc pe 7 mai.

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 
AL TINERILOR CERCETĂTORI, 

EDIŢIA 2011

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ŞI INFLUENŢA ACESTEIA 
ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN MOLDOVA

RAPORTUL GLOBAL PRIVIND TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE 2010 - 2011

ECHIPA FEMININĂ DE BASCHET ASEM 
A REALIZAT O “TRIPLĂ” ISTORICĂ!

Echipa feminină de baschet a Academiei de Studii Economice 

din Moldova a realizat, în sezonul acesta, o “triplă” istorică, câș-

tigând toate competiţiile la care a luat parte (campionatul, Cupa 

Moldovei și Universiada republicană)! 

Aceștia au abordat teme ca: importan-
ţa Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectua-
le, valoarea obiectelor de PI și problemele 
vizând aceste obiecte, protecţia desenelor 
și modelelor industriale, protecţia mărcilor 
notorii. Dezbateri interactive au provocat 
subiectele gen: utilizarea mărcilor în co-
merţ și protecţia drepturilor consumatori-
lor, pirateria și contrafacerea – dezechilibru 
stagnant al prosperităţii. Nu, în ultimul 
rând, s-a discutat despre practica judiciară 
din Republica Moldova în domeniul PI.

Iurie Badâr, specialist AGEPI, a menţio-
nat: ”Proprietatea intelectuală este un do-
meniu de prezent și viitor, iar pentru protec-
ţia drepturilor asupra proprietăţii intelectu-
ale, fi ecare trebuie să cunoască procedura, 
necesităţile și efectele acestei protecţii”.

Alina Codreanu, moderatoarea se-
minarului, a concluzionat: ”Seminarul 
știinţifico-practic are o importanţă deo-
sebită, or inovaţia și creativitatea unește 
lumea. Proprietatea Intelectuală are un 
câmp larg de cunoaștere și descoperi-
re continuă, în acest sens, respectarea 
drepturilor titularilor este una indispen-
sabilă”.

De menţionat că, din 2009, la discipli-
na Dreptul proprietăţii intelectuale, s-a iniţi-
at organizarea unor manifestaţii sub formă 
de victorine, serate tematice, seminare 
știinţifi ce cu participarea studenţilor, pro-
fesorilor și specialiștilor de la AGEPI.

Gheorghii CIOLAC, 

Veaceslav STURZA

Sub acest generic, la 18 aprilie curent, Catedra Drept Privat, ASEM, în colaborare cu 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), au organizat 
un seminar știinţifi co-practic, dedicat Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (26 aprilie).

Deschiderea seminarului a fost făcu-
tă de prim-prorector cu activitate didac-
tică al ASEM, Ala Cotelnic, prof. univ., cu 
îndemnul pentru studenţi de a rămâne 
la fel de receptivi activităţilor extracurri-
culare, studierii aprofundate a dreptului 
proprietăţii intelectuale, or managemen-
tul proprietăţii intelectuale este o speci-
alitate de viitor.

Cuvânt de salut din partea organiza-
torilor a avut Aliona Ciocîrlan, conf. univ., 
prodecan al facultăţii de ”Economie Gene-
rală și Drept”: ”Instituţiile universitare sunt 
în legătură directă cu crearea, valorifi carea 
operelor știinţifi ce și a altor creaţii, iată de 
ce este binevenită cunoașterea și promo-

varea ideii de studiere a protecţiei obiecte-
lor de proprietate intelectuală, a inventivi-
tăţii și creativităţii”. 

Invitaţii de onoare de la AGEPI au venit 
și cu anumite comunicări – Patricia Bonda-
resco, specialist al Departamentului juridic 
al AGEPI – ”Legislaţia în domeniul proprie-
tăţii intelectuale și asigurarea drepturilor de 
proprietate intelectuală în Republica Moldo-
va” și Iurie Badâr, șeful Direcţiei economie 
și fi nanţe, AGEPI –”Economia, evaluarea și 
capitalizarea proprietăţii intelectuale”.

La seminar, au participat studenţii 
anului I, specialitatea Managementul Pro-
prietăţii Intelectuale și cei din anul III de la 
specialitatea Drept.

DE CE LUNA APRILIE?
Sfârșitul lunii aprilie – 26 aprilie - este marcat de un eveniment im-

portant Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale care este celebrată 
din anul 2001. Acest eveniment a fost instituit de Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale care, în acest an, sărbătorește aniversarea a 11 ani 
de la declararea Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale și 41 de ani de 
la intrarea în vigoare a Convenţiei de constituire a Organizaţiei Mondiale 
a Proprietăţii Intelectuale.

”Această zi constituie o ocazie de a promova și a susţine creativita-
tea, inventivitatea, spiritul de cunoaștere. Aceste calităţi trebuie să ne fi e 
indispensabile existenţei noastre pentru a contribui la dezvoltarea eco-
nomică, culturală și socială a ţării”, a zis Kamil Idris (Directorul General al 
OMPI), la 26 aprilie 2005 - GÂNDIŢI, IMAGINAŢI, CREAŢI !

DE CE ANUME DREPTUL 
PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE ?
Proprietatea este o catego-

rie economică importantă, fără 
de care omul nu poate exista. În 
vederea asigurării respectului 
proprietăţii, a drepturilor asupra 
bunurilor, au fost instituite nor-
me de drept ce formează un do-
meniu distinct al dreptului: drep-
tul de proprietate, care cuprinde: 
dreptul de proprietate asupra 

bunurilor materiale și dreptul 

de proprietate intelectuală. 
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La doi ani de la evenimentul din 7 aprilie 2009, la Academia de 
Studii Economice din Moldova, regizorul Victor Bucătaru a lansat, în 
premieră absolută, fi lmul „Moldova - Revoluţia TWITTER”.

Filmul de scurt metraj, dedicat victimelor violenţelor din 7 aprilie, a 
fost vizionat de către studenţii și profesorii de la ASEM, încercându-se a 
se afl a răspuns la una dintre întrebările:”Cine au fost tinerii care, la 7 apri-
lie 2009, au manifestat în centrul capitalei? De ce evenimentele din acea 
zi au fost decisive pentru destinele noastre? etc.”

Grigore Belostecinic, rector al ASEM, a subliniat importanţa acestor 
fi lme care evocă într-un fel, realitatea de atunci. ”Tineretul studios vrea 
o schimbare, iar acest fi lm este unul foarte bun, întrucât sunt prezentate 
evenimentele destul de imparţial”, a adăugat dumnealui.

Regizorul Victor Bucătaru a spus: ”M-am gândit la tinerii care au avut 
de suferit în rezultatul acelor revolte, de aici mi-a venit ideea să proiectez 
un fi lm. Aceasta îi va ajuta pe oameni să conștientizeze ce s-a întâmplat 
de fapt în acea zi, or răspunsul complet nu-l avem nici astăzi...”

30 de minute, atât cât durează fi lmul, studenţii au stat tăcuţi, privind 
imaginile dramatice. Mărturiile victimelor, strigătele disperate ale persoa-
nelor care își cautau rudele afl ate în comisariate le-au amintit încă o dată 
de ziua, în care tinerii și-au spus cuvântul și au cerut să se facă dreptate. 

Veaceslav STURZA

“Moldova - Revoluţia TWITTER”

La seminarul din 7 aprilie  2011, 
organizat de Consiliul studenţesc 
al facultăţii de Finanţe, care s-a 
desfășurat în incinta ASEM-ului, 
invitat special a fost Mihai Calestru, 
membru al Asociaţiei Internaţiona-
le pentru Educaţie din Republica 
Moldova. Au participat studenţi și 
profesori care au discutat subiec-
te precum: soluţionarea pașnică a 
confl ictelor și rolul fi ecărui om în 
parte în implicarea unui confl ict.

Heraclit spunea: „Confl ictul e 
tatăl tuturor lucrurilor care ni se în-
tâmplă”. Trăim într-o societate plină 
de indiferenţă și nepăsare, de altfel 
formula nouă a confl ictului secolului 
al XXI-lea este de ordin economic. 
Domnul Calestru a susţinut, în comu-
nicarea sa, că: “soluţia confl ictului nu 
e de a-l evita, ci de a-l soluţiona. Tre-
buie să privim pentru prima dată în 
miezul confl ictului și să mediatizăm 
lumea să se implice în soluţionarea 
problemelor”. 

Nu ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru e problema, pentru că nu 
există probleme care pot fi  separate 
de hotarele geografi ce, noi trebuie 
să știm să facem ordine în mizeria 
noastră. O soluţie ar fi  să privim cu 
dragoste la tot ce facem, căci con-
fl ictul, după cum spune studentul 

facultăţii de Finanţe, Stanislav Ma-
dan, e un generator de progres.

Cea mai măreaţă manifestare 
a iubirii este de a cuceri inima duș-
manului, deci, pentru a soluţiona un 
confl ict, pe cale pașnică, trebuie să 
ne transformăm dușmanii în prie-
teni. Noi inventăm pretexte precum 
că tot ceea ce se întâmplă nu e decât 
o ordine fi rească a lucrurilor și că nu 
e în puterea noastră să schimbăm 
ceva. Orice soluţie începe de la “eu”, 
trebuie să știm a motiva care este 
contribuţia noastră în toate câte se 
întâmplă în lume, cât de mult ne in-
teresează pe noi ceea ce se întâmplă 
și cât de mult ne gândim noi să fa-
cem ceva pentru a schimba o situa-
ţie sau alta. 

Când faci bine ești bănuit de in-
terese, totuși fă bine! Sursa oricărei 
probleme este, de regulă, un grup 
mic de oameni, însă de la acţiunile 
acestora suferă întreaga societate.

Martin Lutberg King a afi rmat: 
”Noi niciodată nu vom scăpa de duș-
mani, răspunzând la ură cu ură”.

Deci, „A face bine și celor care au 
comis cel mai mare rău - aceasta este 
cheia pentru o pace durabilă!” (Lev 
Tolstoi).

Ana TRIBOI

Aceasta grație proiectului Uniunii 
Europene, Tempus, programul fi ind la 
prima ediție, studenții având posibilita-
tea să obțină o dublă diplomă de licență 
– cea din Republica Moldova și cea din 
Franța.

Cuvânt de salut și felicitare l-au 
avut rectorul ASEM, dl. Grigore Belos-
tecinic, rectorul US din Bălți, dl. Ghe-
orghe Popa și dl. Andrei Popa, rectorul 
US din Cahul.

La eveniment au fost prezenți, 
oaspeți din Franța - dl. Maurice Chenevoy, 
directorul IUP, Rosa Campos, responsabil 
administrativ-fi nanciar al programului și 
Samuel Lagrange, profesor de la IUP. 

Invitații din R. Moldova - Jean-

François Myard, Președinte BC „Mobi-
asbancă - Groupe Société Générale” 
și  Emmanuel Skoulios, director Alianța 
Franceză din Moldova, i-au felicitat pe 
primii absolvenți ai acestui program de 
licență, îndemnându-i să-și continue 
studiile la masterat, în cadrul aceluiași 
program de management.

”Mobilitatea studenților, promova-
tă și de procesul de la Bologna, oferă 
oportunitatea deosebită de a studia la 
două instituții concomitent, iar schim-
bul de experiență este unul benefi c”, a 
menționat Grigore Belostecinic.

Maurice Chenevoy, directorul IUP, a 
specifi cat că: ”Diplomele obținute sunt 
rezultatul bine meritat al unei munci asi-

due. Voi sunteți imaginea managerului 
de mîine”.

Din numele absolvenților pro-
gramului, Irina Paladi, ASEM, a a dus 
mulțumiri tuturor celor implicați în acest 
proiect, subliniind faptul că, pe lângă 
cunoștințele acumulate în domeniul 
managementului, ei și-au dezvoltat spi-
ritul analitic și cel critic, încrederea în 
sine și depășirea barierelor de comuni-
care și interacțiune cu profesorii și cole-
gii din străinătate.

Îndemnați să studieze continuu, să-
și găsească un loc de muncă pe măsură, 
absolvenții au fost încurajați să revină în 
țară, să ”facă schimbarea”.

Alina CODREANU

Departamentul de Management 
al Calităţii și Dezvoltare Curriculară al 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova a înmânat, la 12 aprilie cu-
rent, certifi cate de absolvire a cursuri-
lor de psihopedagogie celor 17 lectori 
ai ASEM, înscriși în acest an.

Cursurile, cu durată de aproape 
patru luni, le-au fost binevenite pro-
fesorilor, or dânșii au o altă pregătire 
profesională decât cea de pedagog.

De menţionat că printre absolven-
ţii acestor cursuri, din acest an, sunt 
lectori ai ASEM, de la cele șase facul-
tăţi, iar patru dintre ei sunt profesori 
de la Colegiul Naţional de Comerţ.

Prezent la eveniment, rectorul 

ASEM, dl. Grigore Belostecinic, a men-
ţionat: ”Aţi primit dovada de însușire 
a unor cursuri de valoare, or procesul 
de autoinstruire nu se oprește la obţi-
nerea unei diplome sau alteia”. Certifi -
catul obţinut este un ”ados apreciabil 
care însă nu vă salvează de la nevoia 
de învăţare pe parcursul întregii vieţi”, 
a conchis dl. rector. 

Sergiu Baciu, șeful Departamentu-
lui de Management al Calităţii și Dez-
voltare Curriculară, a subliniat faptul 
că astfel de gen de pregătire a lectori-
lor de la ASEM, este deja la a X-a ediţie, 
benefi ciarii fi ind motivaţi să urmeze 
aceste cursuri.

Gheorghii CIOLAC

Soluţionarea pașnică 
a confl ictului 

este o prioritate
 „Invidia, desigur, nu e o apariţie nouă în istorie. 

De la invidie pornește Biblia (Cain și Abel)”.
Ivan Illici

Să domine cântecul
„Cantate Domine” este denumirea unui CD cu 11 piese ale Corului ASEM “Cantabile”. 

De curând a fost lansat CD-ul Corului “Cantabile” al Academiei 
de Studii Economice din Moldova cu denumirea „Cantate Domine”, 
sponsorizat de Fundaţia „Edelweiss”. CD-ul conţine 11 piese.

Ideea de a lansa CD-ul formaţiei a apărut încă din noiembrie 
2010 când corul s-a întors din Italia cu premiul “Simpatia Publicu-
lui” la concursul Vocile Europei. Coristele din Moldova au evoluat 
pe scena Porto Torres, Italia, la prestigiosul Festival Internaţional 
de Muzică Corală.

Corul de tineret “Cantabile” este un colectiv recent format 
sub egida tânărului dirijor Elena Marian. Corala a fost fondată la 
1 noiembrie 2009, în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova. În mai puţin de un an, “Cantabile” a impresionat atât 
conducerea instituţiei, cât și personalităţi din domeniul muzical 
din capitală, prin evoluţiile pe care le-a avut.

Veaceslav STURZA

Viitorii manageri din Moldova 
au obţinut diplomă franceză

13 studenţi moldoveni ai ASEM, USB și USC și-au luat diploma Institutului Universitar Profesionalizat 
(IUP) ”Management și Gestiunea Întreprinderilor”, Universitatea Auvergne din Clermont-Ferrand, Franţa, 
evenimentul având loc la 4 aprilie curent, la ”Casa Cunoștinţelor”, ASEM .

17 profesori instruiţi 
în domeniul psihopedagogiei
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“Securitatea Informaţională - 2011”
 

Laboratorul de securitate informaţională din cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova, în parteneriat cu Agenția pentru Inovare 
și Transfer Tehnologic anunţă organizarea Conferinţei Internaţionale  

„Securitatea Informaţională - 2011”, ediţia a VIII-a (4 Mai 2011).

Această conferinţă presupune dezvoltarea activitaţilor de cercetare-
dezvoltare a studenţilor, doctoranzilor si tinerilor cercetători in domeniul 
securităţii informaţionale, selectarea tinerilor specialiști pentru structuri-
le informaţionale de stat sau comerciale.

În cadrul Conferinţei Internaţionale „Securitatea Informaţională - 
2011” se propun următoarele teme de cercetare:

* Bazele dreptului referitoare la securitatea informaţională;
* Formarea politicii de securitate a sistemelor informaţionale;
* Protejarea proprietaţii intelectuale si a dreptului de autor;
* Măsuri organizatorice în domeniul securităţii informaţionale;
* Testarea si certifi carea produselor și a serviciilor în domeniul securi-

tăţii informaţionale;
* Metode criptografi ce de protejare a informaţiei;
* Analiza riscului la administrarea resurselor informaţionale;
* Analiza fraudelor informaţionale si a mijloacelor de protecţie;
* Auditul în securitatea sistemelor informatice;
* Investigarea crimelor computaţionale;
* Economia securităţii informaţionale.

Conferinţa Internatională „Securitatea Informaţională - 2011” va avea 
loc pe data de 4 mai 2011, în incinta Academiei de Studii Economice din 
Moldova.

Pentru teza de prezentare, va rugam sa utilizati formatul:
- A4 – 2 pagini complete, caracterul literelor: 12 pt, New Times Ro-

man; textul cules la un interval; campul din toate partile – cate 2 cm;
- aranjarea textului pe pagina: numele, prenumele autorului si denu-

mirea institutiei trebuie sa apara sub titlul tezei. Titlul sa fi e scris cu ma-
juscule. Paginile sa nu fi e numerotate.

- Rezumatul (in engleza) – 10 pt, New Times Roman; textul cules la un 
interval; sa includa 2-3 randuri.

Lucrările trebuie sa fi e transmise în sediul LSI, sau prin intermediul 
postei electronice, cu mentiunea Conferinţa Internaţională „Securitatea 
Informatională - 2011”, pe adresa: siconf@ase.md

COMITETUL DE ORGANIZARE:
* Grigore Belostecinic, rector al Academiei de Studii Economice din 

Moldova,mebru corespondent al Academiei de Știinţă a Moldovei, 
membru-corespondent AȘ RM, doctor habilitat, profesor

* Tatiana Mișova, prorector al Academiei de Studii Economice din Mol-
dova, doctor, profesor

* Sergiu Tutunaru, doctor, Academia de Studii Economice din Moldova

* Serghei Ohrimenco, doctor habilitat, profesor, Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova

* Teodor Ţîrdia, doctior habilitat, profesor, Universitatea de Stat de Me-
dicină

* Tudor Leahu, doctor, Universitatea Cooperatist - Comercială

* Leszek Fryderyk Korzeniowski, prof. nadzw. dr hab., președintele 
Asociației Europene pentru Securitate

* Agop Sarkisian, doctor, Academia de Economie (Svistov, Bulgaria)

* Vladimir Golubev, doctor, professor, Centrul de Cercetare a Crimelor 
de Computator (Zaporojie, Ucraina)

* Viktor Blagodstskih, doctor, profesor, Universitatea de Stat din Mosco-
va de Economie, Statistică si Informatică (Moscova, Russia)

* Rumen Vyrbanov Stoianov, doctor, Academia de Economie (Svistov, 
Bulgaria)

* Genadii Cernei, doctor, expert, Agenţia pentru Inovare și Transfer Teh-
nologic al Academiei de Știnţă a Moldovei

* Valerii Domarev, doctor, expert (Ucraina)

* Igor Juc, expert, F-Line Tehnologies

* Victor Coșcodan, expert, S&T Moldova

* Andrzej Augustynek, doctor, AGH University of Science and Techno-
logy (Krakow, Polonia)

* Vladimir Skvir, doctor, expert, Universitatea Politehnică Naţională din 
Lvov (Lvov, Ucraina)

* Serghei Kavun, doctor, Universitatea Economică Naţională din Harkov 
(Harkov, Ucraina)

* Constantin Sclifos, MCP, expert, Academia de Studii Economice din 
Moldova

* Vitalie Spînachi, LL.M., expert, Academia de Studii Economice din Mol-
dova

FORMA DE ÎNREGISTRARE

e-mail: siconf@ase.md

Profesor-universitar Serghei Ohrimenco

Laboratorul de Securitate Informaţională

Academia de Studii Economice a Moldovei

str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc B, of. 504

Chișinău, MD 2005

sau prin intermediul poștei electronice: osa@ase.md 

Catedra Bănci și Activitate Ban-
cară, în vederea aprofundării instru-
irii teoretice și practice a viitorilor 
specialiști în domeniul bancar, or-
ganizează diverse activităţi extra-
curriculare. Concursul cu genericul: 
„Bancherul modern. Cunoștinţe teo-
retice profunde și deprinderi practi-
ce temeinice” este organizat anual și 
a devenit deja tradiţie cu rezonanţă 
în rândurile studenţilor.

În acest an, aniversar pentru 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova, conceptul concursului a 
benefi ciat de anumite modifi cări, 
căpătând noi valenţe organizatorice 
și practice. 

Afl at la cea de a IV-a ediţie, con-

cursul se bucură de popularitate 
sporită în mediul studenţesc. În 
acest an cei mai remarcabili partici-
panţi ai ediţiilor trecute au „transmis 
ștafeta” actualilor studenţi veseli și 
ingenioși. În ziua de 15 aprilie curent 
studenţii anului II al Facultăţii Finan-
ţe, specialitatea Finanţe și Bănci, au 
montat în cadrul concursului scene-
te despre viața studențească a viito-
rilor angajaţi în sistemul bancar. 

Protagoniști ai concursului au fost 
echipele „BRAVO-BANK”, căpitan – Ion 
HACHI (gr. FB-295, Facultatea Finanţe) 
și „I-BANK”, căpitan – Lilian GÎRBU (gr. 
FB-293, Facultatea Finanţe).

Echipele au benefi ciat de asisten-
ţă din partea consultanţilor știinţifi ci 
Ana BERDILĂ, conf. univ. dr., catedra 
Bănci și Activitate Bancară și Aliona 
ZUBIC, conf. univ. dr., catedra Bănci 
și Activitate Bancară, din partea con-
sultanţilor artistici Aliona OLEINIC, 
regizor la teatrul SATIRICUS, și Petru 
POPA, poet și regizor la teatrul Veni-
amin APOSTOL din Soroca, cât și de 
consultanţă muzicală din partea lui 
Valentin DRAGOMIR, interpret, con-
ducător artistic ASEM. Suportul lo-
gistic a fost acordat de BC VICTORIA-
BANK S.A. în persoana președintelui 
său Natalia POLITOV-CANGAȘ, și de 
BC MOBIASBANCĂ-Groupe Societe 
Generale S.A. în persoana președin-

telui Jean-Francois Myard. 
Asistenţă informaţională au 
acordat postul de televiziune 
Jurnal TV și Noroc TV, postul 
Radio Noroc, ziarul „Curierul 
economic”. Prezentator: Ser-
giu BEZNIŢCHI – showman, 
TVC-ist al tuturor vremurilor 
și timpurilor.

Probele s-au derulat în 
ritmuri susţinute, abordând 
multilateral activitatea ban-
cară, relaţiile valutar-fi nan-
ciare internaţionale etc.: 
prezentarea unei bănci co-
merciale în cadrul concursu-
lui „Banca – a doua noastră 
casă”, concursul de prezen-
tare generală a echipelor, 
concursul căpitanilor „Între-
bare de un leu – răspuns de 
o mie”, concursul de prezen-
tare a băncii-sponsor „Ban-
ca noastră-i cea mai bună”, 
proba pe subiecte teoretice 

și practice din activitatea bancară 
„Meseria – bancher”, concursul ar-
tistic tematic „Bănci, fi nanţe – 20 
de ani de speranţe”. 

Frumoase „intervenţii” artistice 
au venit din partea interpreţilor IN-
DIANA și Valentin DRAGOMIR, ul-
timul fi ind și organizator artistic și 
inspirator al succeselor artistice ale 
ASEM.

Performanţele echipelor au fost 
evaluate de juriul în următoarea 
componenţă: Președinte: Raisa 
BORCOMAN – conf. univ., dr., șef-
catedră Instruire economică și co-
municare de afaceri, INDIANA – in-

Ediţia a IV-a a concursului 

„Bancherul modern” 
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII DE 20 DE ANI AI ASEM

terpretă, Vasile TOMIȚĂ, șef Secția 
Valutară și Relaţii Internaţionale BC 
VICTORIABANK S.A., Constantin 
SALAGOR, manager senior comu-
nicare Departamentul Comunicare 
și Relaţii Publice al BC MOBIASBAN-
CĂ-Groupe Societe Generale S.A., 
Ala DAROVANAIA, conf. univ., dr., 
Catedra Bănci și Activitate Bancară, 
Ilinca GOROBEŢ, conf. univ., dr., ca-
tedra Bănci și Activitate Bancară.

Prezenţa în sală a membrului co-
respondent al AȘM, prof.univ., dr. ha-
bilitat, rector al ASEM Grigorie BELOS-
TECINIC și mesajul său mobilizator a 
stimulat echipele și a suscitat spec-
tatorii. Domnul Rector a menţionat 
utilitatea unor acţiuni de acest gen și 
a încurajat implicarea cât mai activă, 
prin diverse modalităţi, a băncilor în 
sprijinul învăţământului bancar.

Cei mai activi și energici partici-
panţi la manifestaţie au fost studen-
ţii I. Hachi, L. Gîrbu, A. Petrov, C. Cim-
bir, E. Levițchi, P. Manoilă, V. Roșca, 
S. Mereuță, L. Gaidaenco, dar și alţi 
studenţi, fi ind cu toţii menţionaţi cu 
diplome. 

În încheierea concursului, dl 
Oleg STRATULAT, prof. univ. dr., șef al 
catedrei Bănci și activitate bancară, 
a menţionat: ”Acţiunea de astăzi se 
va înscrie în suita de acțiuni dedica-
te aniversării a 20 de ani de la fonda-
rea ASEM. Rămânem în speranţa, că 
în viitor cei mai de succes bancheri 
din Republica Moldova se vor mân-
dri cu faptul că au descins din Aca-
demia noastră”.

Ana BERDILĂ,

dr.,  conf. univ.
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- Dle Scutelnic, ce însemnă pentru 
D-voastră această distincţie? 

- În 2004 mi s-a conferit titlul de 
antrenor emerit al Republicii Moldova. 
Atunci am spus că am realizat visul vieţii 
mele, deoarece fi ecare antrenor tinde 
spre acest titlu. Conferirea distincţiei 
„Lucrător emerit al culturii fi zice și spor-
tului din Republica Moldova” de aseme-
nea este o apreciere a muncii mele de 
antrenor. 

- Povestiţi-ne despre primii D-voas-
tră pași în baschet?

- Am început să practic baschetul 
la școala sportivă din orașul meu natal, 
Drochia. Primul meu antrenor a fost Vla-
dimir Piscorschi. Anume el mi-a insufl at 
dragostea faţă de acest gen de sport. Îmi 
amintesc, că am obţinut prima mea me-
dalie la campionatul RSS Moldovenești 
printre școlile profesionale, competiţie 
care a avu loc la Orhei și unde am evolu-
at în ipostaza de jucător și antrenor. Am 
revenit acasă cu “bronzul”. La Orhei am 
fost observat de Vladimir Beazarov, an-
trenorul selecţionatei RSSM de juniori, 
care m-a invitat în echipă pentru a par-
ticipa la campionatul URSS de la Kazan, 
unde am ocupat locul 3 din 16 formaţii 
participante. La tehnicumul de educaţie 
fi zică l-am avut ca antrenor pe Vladimir 
Grigoriev, iar la facultatea de educaţie 
fi zică și sport a Institutului Pedagogic 
“Ion Creangă” – pe Victor Malahov. Dar 
cel mai mult am învăţat de la Alexandru 
Borisov cu care am lucrat împreună, în 
perioada anilor 1984-1989, la echipa fe-
minină Injdorstroi Chișinău, participantă 
la campionatul URSS (liga întâi). În gene-
ral, am avut noroc de antrenori foarte 
buni de la care am reușit să preiau multe 
lucruri utile. 

- Despre cariera D-voastră de an-
trenor ce ne puteţi spune?

- Cariera de antrenor am început-o 
în anul 1976. În 1983 am devenit antre-
nor principal al selecţionatei feminine 
de tineret a RSSM cu care am partici-
pat la ediţia a III-a a Jocurilor de tine-
ret din URSS de la Minsk. În perioada 
1984-1986 cu echipa feminină a RSSM 
am evoluat la două Universiade a Uni-
unii Sovietice, la Tbilisi și Doneţk. După 
cum am mai spus, am antrenat și for-

Vasile SCUTELNIC la 60 de ani!

DOSAR:
* Vasile SCUTELNIC s-a născut la 8 mai 1951, la Drochia.
* Studii: În 1968 a absolvit Şcoala profesional tehnică nr. 9 din Drochia 

(specialitatea: mecanic auto), în 1971 – Tehnicumul republican de cultură 
fi zică din Chişinău (specialitatea: educaţie fi zică şi sport), iar în 1975 – In-
stitutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău (specialitatea: educaţie fi zică 
şi sport).

* Experienţă profesională: lector la Catedra Jocuri sportive, Facultatea 
de Educaţie fi zică a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău (1977-
1981); antrenor principal al echipei de baschet (tineret) a RSSM la Şcoala 
superioară a sportului de performanţă (1981-1985); lector superior la Ca-
tedra Jocuri sportive, Facultatea de Educaţie fi zică a Institutului Pedagogic 
„Ion Creangă” din Chişinău (1985-1991); antrenor principal al echipei de bas-
chet Zorile Chişinău (1991-1994); antrenor principal al echipei de baschet a 
Clubului Sportiv Universitar Braşov, România (1994-1995); secretar general 
al Federaţiei de Baschet din Republica Moldova (1996-2000); lector superi-
or la Catedra Jocuri sportive, Facultatea de Sport a Institutului Naţional de 
Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău (1995-1998); lector superior la Catedra 
de Educaţie fi zică şi sport al Academiei de Studii Economice din Moldova 
(1998-2004); şef-catedră Educaţie fi zică şi sport al Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova (din 2004).

* Performanţe: campion al Republicii Moldova cu formaţia masculină 
Zorile Chişinău (1992, 1993); cu echipa feminină de baschet a ASEM a deve-
nit campion universitar (2001, 2003, 2008, 2011), campion al Republicii Mol-
dova (2004, 2011), câştigător al Cupei Republicii Moldova (2007, 2010); cu 
echipa masculină de baschet a ASEM a devenit campion universitar (2002, 
2005, 2008), câştigător al Cupei Republicii Moldova (2006, 2007, 2009), me-
daliat cu argint la campionatul Republicii Moldova (2010). 

* Distincţii: antrenor emerit al Republicii Moldova la baschet (2004); 
antrenor de categorie internaţională la baschet FIBA (2007); lucrător emerit 
al culturii fi zice şi sportului din Republica Moldova (2011).

* A participat la cinci conferinţe internaţionale ştiinţifi ce. A publicat pes-
te douăzeci de lucrări metodico-ştiinţifi ce.

La 8 mai Vasile Scutelnic, șef-catedră Educaţie fi zică și sport al Academiei de Studii Eco-

nomice din Moldova, va sărbători frumoasa aniversare de 60 de ani! Dl Scutelnic activează 

la ASEM din 1998, reușind în această perioadă să câștige cu echipele (masculină și femini-

nă) a instituţiei noastre paisprezece titluri (campionate, Cupe ale Republicii Moldova, Uni-

versiade republicane). Recent Domnia sa a fost distins cu titlul „Lucrător emerit al culturii 

fi zice și sportului din Republica Moldova”. 

maţia de maeștri Injdorstroi Chișinău. 
Am avut fericirea să lucrez și alături de 
cunoscutul nostru antrenor Anatol 
Petrosean. După destrămarea Uniunii 
Sovietice am antrenat echipa masculi-
nă Zorile Chișinău. Era un club profesi-
onist în adevăratul sens al cuvântului. 
Sportivii primeau salarii bune, aveam 
un staff  format din șase specialiști. Nu 
întâmplător am obţinut primele două 
titluri de campioni naţionali, iar în 1993 
am evoluat, în premieră, într-o compe-
tiţie europeană inter-cluburi, în Cupa 
Koraci. Ne-am confruntat cu repre-
zentanta Slovaciei, echipa din orașul 
Kosice. Spre regret, am fost eliminaţi 
chiar în primul tur. În același an, tot în 
premieră, am condus echipa masculină 
a Republicii Moldova în preliminariile 
Campionatului European de la Wroclaw 
(Polonia). Aveam o echipă foarte bună 
în care jucau Boris Crasnoșcioc, Victor 
Caraion, Valeriu Jedic, Veaceslav Mo-
gola… Agravarea situaţiei economice 
în Republica Moldova n-a permis spon-
sorizarea în continuare a echipei Zorile 
cu care în 1993-1994 am participat și în 
campionatul României. În anul 1994 eu 
am primit invitaţia să antrenez echipa 
Romradiatoare Brașov. După un an de 
lucru în România am revenit acasă. Am 
fost ales secretar general al Federaţiei 
moldovenești de baschet unde am lu-

crat până în anul 2000. Paralel antre-
nam și echipa Constructorul Chișinău. 
În 1998 am primit invitaţia să lucrez la 
catedra de educaţie fi zică și sport a Aca-
demiei de Studii Economice din Moldo-
va și să antrenez echipele masculină și 
feminină de baschet a ASEM-ului. Din 
2004 îndeplinesc funcţia de șef-catedră 
Educaţie fi zică și sport al ASEM. 

- Care sunt succesele obţinute cu 
formaţiile de baschet ale Academiei?

- Cu echipa feminină am câștigat pa-
tru titluri de campioni universitari (2001, 
2003, 2008, 2011), am fost campioni ai 
Republicii Moldova în 2004, 2011, de 
două ori deţinători ai Cupei Moldovei în 
2007 și 2010. Cu băieţii cel mai bun rezul-
tat în campionatul naţional l-am obţinut 
anul trecut, când am câștigat medaliile 
de argint. De trei ori am fost deţinători 
ai Cupei Moldovei (2006, 2007, 2009) și 
campioni universitari (2002, 2005, 2008). 

- Distincţiile de antrenor emerit al 
Moldovei și „Lucrător emerit al culturii 
fi zice și sportului din Republica Moldo-
va” se datorează acestor succese?

- În mare măsură da, dar cred că s-a 
luat în consideraţie întreaga mea carieră 
de antrenor și performanţele realizate 
pe parcursul mai multor ani. Chiar și suc-
cesul obţinut cu Zorile, zic eu, contează 
mult. Nivelul campionatului de atunci 
era incomparabil cu cel de astăzi. Mai 

mult, atunci evoluau 12 echipe puter-
nice și nu cum în prezent 6-9 formaţii. 
Zorile juca de la egal la egal cu Floare 
Tighina, echipă care începând cu 1994 
a câștigat consecutiv 11 titluri naţionale. 
Îmi pare rău că în prezent puţini își amin-
tesc despre aceste performanţe. 

- Există o deosebire dintre basche-
tul masculin și cel feminin?

- Deosebire există. Fetele sunt mai 
gingașe, mai alintate, se supără mai re-
pede, vor să li se acorde o atenţie mai 
mare. Cu băieţii poţi să fi i mai sever, să 
mai ridici și glasul. 

- E mai ușor să lucraţi cu fetele sau 
cu băieţii?

- Nu sunteţi primul care îmi adresea-
ză această întrebare. Există diferite situ-
aţii. În orice caz antrenorul trebuie să fi e 
un psiholog și un pedagog foarte bun, 
atunci dispar toate problemele.

- Baschetul feminin la mijlocul ani-
lor ‘90 a răsfăţat microbiștii din Repu-
blica Moldova cu succese deosebite 
la nivel european. Este posibil să mai 
ajungem în primele 10 selecţionate din 
Europa? 

- Va fi  foarte greu să repetăm perfor-
manţele obţinute de echipa antrenată 
de Anatol Petrosean după ce am distrus 
tot ce s-a construit timp de mulţi ani. La 
începutul anilor 2000 s-au făcut primii 
pași în această direcţie. Abia din 2003 

s-a reluat campionatul naţio-
nal. Tradiţii și performanţe în 
baschetul feminin avem. Avem 
și fete talentate. Aș menţiona 
lucrul antrenoarei Natalia Ho-
menciuc de la școala sportivă 
Speranţa. Dar există tendinţă 
cînd apare o baschetbalistă ta-
lentată ea este imediat racolată 
de vre-un club din Rusia, Ucrai-
na s-au din altă ţară. O altă pro-
blemă este că geografi a bas-
chetului s-a redus considerabil. 
La campionatul feminin parti-
cipă doar 6 colective, majorita-
tea fi ind din capitală. Cu regret 
îmi aduc aminte că pe timpuri 
a existat o școală excelentă de 
baschet la Cahul de unde au 
venit așa jucătoare ca Natalia 
Tverdohleb și Jana Sidorciuc, 

baschetbaliste de nivelul Uniunii Sovie-
tice. 

- Povestiţi-ne despre colectivul pro-
fesorilor cu care lucraţi...

- Sunt foarte bucuros că lucrez într-
un asemenea colectiv cum este cel de 
la catedra de Educaţie fi zică și sport a 
ASEM-ului. Avem un colectiv foarte bun, 
de profesioniști adevăraţi: Taisia Catren-
co, Svetlana Șevcenco, Daria Leviţchi, 
Valentina Feraru, Vladimir Gostev, Ana-
tol Gorbunov, Stanislav Armanov… Cu 
fi ecare este interesant să lucrezi, poţi să 
afl i ceva nou, permanent te perfecţio-
nezi. În orice probă avem rezultate bune. 
În mare măsură aceasta se datorează și 
rectorului instituţiei noastre, Grigore Be-
lostecinic, care ne-a facilitat obţinerea 
acestor succese, deoarece fără condiţii 
materiale adecvate este imposibil să ob-
ţii performanţe. 

- ASEM-ul dispune și de un superb 
Complexul sportiv…

- Am început lucrul la ASEM în anul 
cînd a fost dat în folosinţă acest superb 
Complexul sportiv. Nu orice instituţie 
din Republica Moldova dispune de un 
asemenea complex. Aici ai posibilitate 
să petreci lecţii în condiţii optime, să faci 
antrenamente și să desfășori competiţii 
de nivel naţional și chiar internaţional. 

Andrei PRODAN
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Celebrarea Zilelor Francofoniei este 
o ocazie deosebită pentru studenţii din 
Republica Moldova și din întreaga lume 
de a se familiariza cu universul limbii 
franceze și a Uniunii Francofone în ge-
neral.

Secţia „Limbă franceză” din cadrul 
catedrei „Limbi moderne aplicate”, diri-
jată de Djulieta Rusu, a organizat la 23 
martie 2011, ședinţa lărgită a cercului de 
limbă franceză „La Francophilie”cu gene-
ricul „À travers le monde francophone”. 

Evenimentul a inclus două etape: 
masă rotundă și victorină, fi ind coordo-
nat de către studentele grupei Con 106 
Bulat Mihaela și Rusu Adriana. 

La masa rotundă, au participat re-
prezentanţi ai diferitor facultăţi cu infor-
maţii referitoare la apariţia, evoluţia și 
perspectivele Francofoniei ca fenomen 
socio-cultural de talie mondială. Partici-
panţii și-au expus opiniile privind limba 
și cultura franceză sub formă de discur-
suri însoţite cu prezentări PowerPoint.

Pentru desfășurarea victorinei, au fost 
formate trei echipe, reprezentând facul-

tăţile Contabilitate, Economie Generală 
și Drept și Finanţe. Concursul a fost moni-
torizat de un juriu în componenţa căruia 
au intrat: Corduneanu I.(organizatoarea 
manifestării), Munteanu A., Bejan M. și 
Maleavschi M. Prima probă din cadrul 
victorinei, a fost dedicată evaluării cu-
noștinţelor generale despre Franţa și na-
ţiunea franceză. Participanţilor le-au fost 
adresate întrebări referitoare la istoria, 
geografi a și oamenii de vază ai Franţei, 
fi ecare răspuns corect fi ind apreciat cu 
câte un punct. Cea de-a doua probă a 
fost orientată spre aprecierea gradului de 
informare a participanţilor despre capi-
tala Franţei, orașul Paris. În cadrul acestei 
probe au fost adresate întrebări cu pri-
vire la monumente și locaţii celebre din 
Paris. A treia probă din cadrul victorinei 
s-a axat asupra vieţii economice, politice 
și culturale a Franţei, întrebările vizând 
regimul politic, particularităţile econo-
miei și opere literare de renume ce fac 
parte din patrimoniul cultural al acestei 
ţări. Cea din urmă probă a fost concursul 
căpitanilor unde câte un reprezentant cu 

С 31 марта по 2 апреля в Одессе, прошел меж-
дународный симпозиум «Молодежь за диалог и 
толерантность в преодолении социальных кон-
фликтов», организованный Платформой «Диалог 
Евразии». Цель форума – на основе теоретиче-
ских знаний и креативного жизненного опыта 
изложить студенческим лидерам свои взгляды на 
пути предупреждения и преодоления различных 
социальных конфликтов, возникающих на почве 
политических, этнических, религиозных и других 
разногласий между людьми на примере своих и 
других стран.

Симпозиум проводился при поддержке веду-
щих ученых и экспертов, среди которых извест-
ные деятели культуры, науки, политики и образо-
вания. Председателем оргкомитета был ректор 
Одесского Южноукраинского национального 
педагогического университета имени К.Д. Ушин-
ского – Алексей Чебыкин.

Конференция была организована на высшем 
уровне. В ней принимали участие студенты из Ка-
захстана, России, Молдовы, Украины, Турции, Бе-
ларуси, Таджикистана. На протяжении трех дней, 
царила теплая и дружеская атмосфера. Нам, сту-
дентам Молдавской Экономической Академии 
третьего курса факультета «Бизнес и Деловое Ад-
министрирование», выпала большая честь и ответ-

ственность выступить на данном форуме со своими 
проектами на темы: «Проблема международной 
трудовой миграции, как причина социальных кон-
фликтов в обществе и пути ее решения» и «Про-
блема образования и нравственности, как фактор 
усиления социальных конфликтов и экономиче-
ской нестабильности», а также активно принять 
участие в дебатах лидеров, представляющих свои 
страны на данном форуме.  Конечно, мы очень вол-
новались. Однако, мы не только менеджеры, но и 
лидеры, умеющие показать свои лучшие качества 
в таких ситуациях, благодаря знаниям , которые мы 

получили в АСЕМ, а также поддержке нашего 
руководителя. Представленные нами проек-
ты будут опубликованы в сборнике на трех 
языках: русском, английском и турецком, так 
как они являются рабочими языками данной 
платформы. Мы были награждены диплома-
ми первой степени и отмечены как активные 
участники дебатов симпозиума.

Форум проходил на берегу черного 
моря в санаторном комплексе Аркадия и 
был организован на самом высоком уровне 
с технической и организационной сторон. 
Для участников, была организована боль-
шая культурная программа: мы посетили 

государственный университет имени К.Д. Ушин-
ского, дельфинарий, а также посетили другие 
достопримечательности замечательного города 
Одесса. Все это способствовало налаживанию 
тесных контактов среди участников симпозиума.

Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность Молдавской Экономической Академии и 
нашему куратору Тамаре Семеновне Гавриленко, 
за возможность достойно представить нашу ака-
демию на данном форуме.             

Ольга СТАНИШЕВСКАЯ, 

3 курс, гр.28O, ВА

Сергей ПРУТЯНУ, 

3 курс, гр.28M, ВА

În cadrul decadei Catedrei 
„Comerţ, Merceologie, Tehno-
logii”, elevii grupei    Com 292, 
împreună cu dna Svetlana Ni-
colae, au organizat o activitate 
practică de simulare a unei zile 
de lucru într-un minimagazin.

„Piano”, un magazin în sti-
lul tradiţional de la începutul 
secolului XIX, a propus spre co-
mercializare produse alimen-
tare, după preferinţele elevilor 
din colegiu. Printre produsele 
comercializate, au fost: chifl e și 
plăcinte, sucuri, apă, bomboa-
ne și ciocolate, ceai, cafea după 
doleanţele cumpărătorilor. 

„Am avut parte de o ati-
tudine caldă și primitoare din 
partea comercianţilor. Am fost 
interesată de ceea ce se vinde 
aici și mi-a plăcut că organiza-
torii au oferit vizitatorilor o mă-
suţă aparte unde au putut în li-
niște savura gustul produselor”, 
a spus o domnișoară client.

Dna Maria Bulgac, șef-ca-
tedră „Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii”, a afi rmat: „Scopul 
acestei activităţi este orien-
tarea profesională a elevilor, 
viitori specialiști în domeniul 
comerţului și implementa-
rea cunoștinţelor teoretice în 
practică. Simularea practică, în 
cazul nostru, chiar și cea numai 
de o zi, este un sector care dez-
voltă simţul de pregătire a spe-
cialistului, îi trezește interes la 
specialitatea aleasă”.

Coordonatorul acestei ac-

tivităţi practice, dna Svetlana 
Nicolae a subliniat faptul că 
elevilor le este puţin difi cil să 
implementeze în practică toate 
cunoștinţele teoretice. Uneori, 
din partea elevilor, survin între-
bări referitor la cele mai simple 
lucruri, de aceea dna Svetalan 
Nicolae, întreaga zi de lucru, 
a fost nevoită să explice și să 
atragă atenţie fi ecărei mișcări a 
lucrătorilor S.R.L. „Piano”.

Directorul S.R.L. „Piano”, 
Andrei Gangal, a menţionat: 
„Originalitatea - am dorit să 
fi e caracteristică întreprinderii 
noastre, de aceasta și denumi-
rea este una deosebită și care 
atrage atenţia publicului. Nu 
am vrut să ne limităm la cea 
mai simplă formă de organiza-
re a activităţii de antreprenori-
at, de aceea am ales ca formă 
de organizare SRL-ul. Difi cul-
tăţi au fost, de la bun început, 
foarte multe, dar cu sprijinul 
mentorilor noștri am obţinut 

impactul mult dorit. După săp-
tămâni întregi de muncă, ana-
liză, dezbateri, am demonstrat 
semenilor noștri că orice este 
posibil”. 

Membrii secţiei Market-
ing, Igor Costiucik și Dana 
Pușcaș au relatat că, datorită 
unui colectiv unit, au reușit, 
timp de o zi să amenajeze 
magazinul, însăși designul a 
fost pregătit de înainte, su-
ferind unele modificări pe 
parcurs. În opinia lor, nuanţa 
purpuriu și gri au conturat li-
niștea și ospitalitatea de care 
au profitat vizitatorii.

„Piano” este una dintre ac-
tivităţile propuse elevilor în 
cadrul Decadei, urmată fi ind de 
mai multe mese rotunde, semi-
nare, conferinţe la care elevii 
au avut posibilitatea de a-și 
antrena practic cunoștinţele lor 
teoretice.

Liuba CHIRILOV 

Zilele Francofoniei la ASEM
funcţia respectivă a răspuns la întrebări 
din diferite domenii. Membrii echipelor 
au fost, de asemenea, implicaţi prin in-
terogarea căpitanilor echipelor adverse 
referitor la domeniul cunoștinţelor eco-
nomice ale acestora.

Desfășurarea victorinei s-a dovedit a 
fi  o tentativă de succes, fapt demonstrat 
prin participarea activă a studenţilor și 
entuziasmul cu care suporterii și-au sus-
ţinut și încurajat echipele. 

Reuniunea a fost încheiată cu in-
terpretarea imnului Francofoniei. La 
plecare, participanţii evenimentului au 
fost invitaţi să-și aștearnă emoţiile și 
opiniile în „Caietul de impresii”, practică 
ce a devenit tradiţie pentru toate în-
tâlnirile cercului de limbă franceză „La 
Francophilie”.

Pe toată durata acestei activităţi ex-
tracurriculare, atmosfera a fost plină de 
spiritul unei adevărate sărbători și de 
buna-dispoziţie atât a discipolilor, cât și 
a stimaţilor profesori.

Pentru șansa de a trăi asemenea 
clipe și sentimente inedite le mulţu-
mim profesorilor de la catedra „Limbi 
moderne aplicate”, secţia „Limbă fran-
ceză ” și nutrim sincera speranţă că 
sărbătorirea Zilelor Francofoniei și a 
Dragobetelor(manifestare ce a avut loc 
la 23 februarie 2011, organizată de ace-
eași catedră) nu vor fi  nici pe departe ul-
timele evenimente de acest gen, care au 
ca scop perpetuarea minunatelor tradiţii 
legate de cea mai melodioasă limbă în 
lume - limba franceză.

Adriana RUSU, 

Mihaela BULAT, 

studentele facultăţii 

Contabilitate, 

grupa Con 106

Elevii CNC au și alte pasiuni, pe 
lângă „marea pasiune de a studia”. 
Astfel, în perioada 25-28 februarie 
2011, s-a desfășurat concursul cu 
vânzare „Hobby-ul meu”, la care tine-
rii au avut posibilitatea de a demon-
stra colectivului profesoral și seme-
nilor o parte din viaţa lor extracurri-
culară. Cu toate că își fac studiile la 
diferite specialităţi, participanţii au 
dat dovadă de profesionalism, ta-
lent și ingeniozitate. S-a demonstrat, 
o dată în plus, că un tânăr dotat își 
manifestă aptitudinile nu numai 
în cadrul orelor, iar profilul econo-
mic nu este o barieră de a îndrăgi 
și alte îndeletniciri. Cei mai activi 
participanţi ai acestei activităţi au 
fost: Ana-Maria Gordun, Iana Prodan, 
Irina Bărdiţă, Alina Nastas, Daniela 
Maramba, Ionela Mîţablândă, Maria 
Damanciuc, Daniela Donici.

„ Dorinţa de a-mi manifesta talen-
tul a fost unicul imbold pentru care 
am participat la acest concurs. Mulţi 
colegi au recunoscut personalitatea 
mea prin acele picturi care au fost ex-
puse. Gama de culori aprinse pe fun-

dalul unui gri monoton, refl ectă carac-
terul meu imprevizibil.”, a relatat Irina 
Bărdiţă, autorul unor picturi, expuse la 
concurs.

Elevii colegiului au avut posibili-
tatea de a admira creaţiile distincte 
ale semenilor săi, precum: bijuterii, 
ţesături, accesorii, suvenire, broderii, 
mărţișoare, tablouri. Fiecare obiect 
întrunea esteticul specifi c, iar elemen-
tele decorative ale acestuia înglobau 
munca asiduă și dragostea depusă de 
creator.

Dna Svetlana Manuil, organizato-
rul concursului a menţionat: „Scopul 
acestui concurs a fost descoperirea 
noilor talente,  motivarea tinerilor de 
a recurge la o dezvoltare multilaterală 
a personalităţii lor. Participanţii au fost 
foarte receptivi referitor la propune-
rea care a venit din partea Senatului 
de a organiza o astfel de activitate, 
ulterior rezultatul a fost unul așteptat. 
Sperăm ca, la anul viitor, să se păstreze 
tradiţiile, iar numărul participanţilor 
să se dubleze”. 

Marina BATRÎNCEA

Concurs - Hobby-ul meu

Молодежь за диалог и толерантность S.R.L. „Piano” – un magazin tradiţional
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Este la vârsta 
împlinirilor frumoase!
În acest april, dna Valentina 
MELIHOV şi-a întregit 
buchetul vieţii cu cel de-al 
50-lea trandafi r. O doamnă 
specială, de o cumsecădenie 
rară, mamă iubitoare, 
gospodină şi soţie bună, 
un foarte bun profesionist. 
Vă dorim, stimată doamnă, 
din adâncul sufl etului 
sănătate, noi realizări, multă 
satisfacţie, stimă şi dragostea 
celor din jur. Să aveţi parte 
de un curcubeu la fi ecare 
furtună, un zâmbet la fi ecare 
lacrimă.

Cu mult respect,
colegele de la Biblioteca CNC 

al ASEM 

La 31 martie, o dată cu ultima zi de 
prezentare a declaraţiilor cu privire la ve-
nitul persoanelor fi zice și juridice, a fost 
organizat, în premieră, un Campionat de 
„Ce? Unde? Cînd?” între studenţii ASEM. 
Ideea de lansare a unui astfel de eveni-
ment aparţine unor studenţi din cadrul 
Ligii Jocurilor Intelectuale ASEM și a Con-
siliului Sindical a Studenţilor și Masteran-
zilor ASEM, care, fi ind entuziasmaţi de 
acest joc, au decis să îl scoată din pereţii 
auditoriului de antrenamente la un nivel 
mai superior.

Competiţia a întrunit echipe for-
mate în exclusivitate de studenţii de la 
o singură facultate. Astfel, în Campio-
nat au participat 9 echipe de la 3 fa-
cultăţi ai ASEM: Finanţe, Contabilitate 
și Business și Administrarea Afacerilor. 
Remarcabil este acel fapt că de la fa-
cultatea Finanţe au participat 5 echipe 
(Wall Street, Vendeta, Bilderberg, Co-
dul Fiscal, 6*2) și c\te două echipe de 
la Contabilitate (BOOM, Startus) și BAA 
(House, No comment).

În componenţa juriului competiţiei, 
au intrat: Ana Gumovschi, prodecanul 
facultăţii „Finanţe”, Valentina Paladi, 
decanul facultăţii „Contabilitate”, Ale-

xandru Fala, Președintele Clubului Mol-
dovenesc de Jocuri Intelectuale, Igor 
Vasiliu, Președintele Consiliului Sindical 
al Studenţilor și Masteranzilor ASEM și 
Veronica Vragaleva, fondatorul Ligii Jo-
curilor Intelectuale ASEM, care a mode-
rat competiţia.

Astfel, în etapa preliminară au fost 
jucate 30 de întrebări, în rezultat, în faza 
fi nală, promovându-se 3 echipe – „Ven-
deta” (Finanţe), „House” (BAA) și „BOOM” 
(Contabilitate) – între care și  s-a dat lup-
ta fi nală pentru titlul de primii campioni 
ASEM la „Ce? Unde? Cînd?”. Runda fi nală 
a constat dintr-o luptă dată între aces-
te trei echipe, astfel încât echipa care 
acumula cele mai multe puncte în ruda 
fi nală era declarată câștigătoarea com-
petiţiei. Ca rezultat, la o diferenţă de un 
punct, primul campion al Campionatu-
lui ASEM la „Ce? Unde? Cînd?” a devenit 
echipa „BOOM” (Facultatea „Contabilita-
te”) în următoarea componenţă: Eugenia 
Grosu  - căpitan, Adriana Pînzaru, Nata-
lia Nani, Elena Popa, Cristina Stratulat și 
Dan Ursu.

Echipa s-a ales cu un set de pre-
mii din partea organizatorilor. Un 
premiul special a fost acordat echi-

pei „House” pentru cele mai multe 
răspunsuri luate.

Merită a fi  menţionat că orice stu-
dent sau masterand ASEM poate să 
facă parte din echipa intelectualilor din 
ASEM, participând la evenimentele or-
ganizate pentru aceștia și venind regulat 
la ședinţele Ligii Jocurilor Intelectuale 
ASEM, care au loc în fi ecare zi de marţi la 
17.30 în audit. 818, bl. B.

REFERINŢE 
DE LA CEI IMPLICAŢI:

Ana Gumovschi, prodecan 

al Facultăţii Finanţe:

“Consider binevenită organiza-
rea unor astfel de manifestări, în ca-
drul cărora studenţii au posibilitatea 
consolidării cunoștinţelor în unele 
domenii economice, dezvoltării lo-
gicii, imaginaţiei, creativităţii, cât și 
spiritului de echipă. Apreciez efortul 
Ligii Jocurilor Intelectuale ASEM și a 
Consiliului Sindical a Studenţilor și 
Masteranzilor ASEM în promovarea 
erudiţiei și autorealizării intelectuale 
a tineretului studios”.

CAMPIONATUL „CE? UNDE? CÎND?” 2011 LA ASEM 
SAU CUM SE DISTREAZĂ TINERII INTELECTUALI

Inteligenţa este cel mai greu și cel mai înalt produs al naturii, creaţiunea 
cea mai rară și cea mai preţioasă din câte există pe lume.

(Arthur Schopenhauer)

Eugenia Grosu, căpitanul 

echipei „BOOM”

(echipa câștigătoare):

“Încordare, stres, concentrare, 
emoţii, griji… și, în fi nal, bucurie, stări 
pozitive și multe zâmbete!”  - cam așa 
aș caracteriza într-o frază starea prin 
care am tre cut, participând la com-
petiţia “Ce? Unde? Cînd?” ASEM. Pot să 
afi rm cu certitudine că această com-
peţie a fost un debut frumos atât pen-
tru Academie, pentru că promovează 
cunoștinţele vaste în domeniul econo-
mic și studenţii capabili, cât și pentru 
facultatea de Contabilitate care a de-
monstrat că are studenţi demni de a fi  
numiţi campioni. Vreau să mulţumesc 
dnei Valentina Paladi, decanul facultă-
ţii Contabilitate, care ne-a încurajat să 
participăm și a crezut în noi. Concluzia 
generală a echipei, în rezultatul aces-
tui eveniment a fost: “Noi mai vrem!”

Sergei Gherghelejiu, 

căpitanul echipei „House”

(echipa ce a luat cele 

mai multe întrebări):

„Mi-a plăcut foarte mult acest con-
curs. Consider că a fost o ocazie exce-
lentă de a ne demonstra cunoștinţele 

și capacitatea de lucru în echipă. A 
fost o atmosferă extraordinară și cu 
aceasta vreau să mulţumesc tuturor 
participanţilor și, desigur organizato-
rilor, din numele întregii echipe”.

Veronica Vragaleva, 

moderatorul evenimentului:

„Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să fac parte din echipa organizatoare 
a unui astfel de eveniment la ASEM. 
Or, de la fondarea Ligii, acum 5 ani în 
urmă, mereu ne-am dorit un astfel de 
eveniment care ar întruni entuziaști 
din întreaga Academie. Din partea 
mea, ţin să mulţumesc celor ce au 
venit cu iniţiativa organizării eveni-
mentului și, desigur, celor fără de care 
acest eveniment nu s-ar fi  desfășurat 
organizat: bibliotecarelor-gazde din 
blocul B, operatorilor noștri Diana 
Gorcea și Dumitru Erhan și, desigur, 
„rândunelelor” noastre – Iurie Vlas și 
Anastasia Șerșun. Sper că astfel de 
evenimente să devină o regularitate, 
căci prin dezvoltarea propriilor abi-
lităţi intelectuale și interacţiunea în 
echipă fi ecare dintre noi poate atinge 
noi culmi”.

Alina CODREANU
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- Grigori, ce reprezintă pentru tine 

acest joc? 

- „Ce? Unde? Cînd?» pentru mine a 
început ca un joc, ca un mod de expri-
mare, dar acum este lucrul pentru care 
pot să sacrifi c foarte multe. Adrenalina 
obţinută în procesul jocului este ceea ce 
îmi dă cele mai tari senzaţii în viaţă.

- Cine este idolul lui Grigorii Alha-

zov în viaţă și în joc?

- În viaţă, idol îmi e tatăl meu, un 
izvor nesecat de cunoștinţe, modestie, 
simplitate și inteligenţă. Dacă e să vor-
bim despre joc, Ilia Novikov mi s-a parut 
mereu unul din cei mai buni jucători și 
sunt mîndru să joc alături de el în echipă 
moscovită.

- Cine îţi sunt apropiaţii, familia, 

cei care se bucură cel mai sincer și 

fi resc de succesele pe care le-ai obţi-

nut?

- În familia mea , cartea, cunoștinţe-
le sunt un mod fi resc de viaţă. Fac parte 
din cotidian. E o normă.

Tatăl meu, Eduard, este doctor în is-
torie. E director al unei companii de fa-
bricare și instalare a ușilor și geamurilor. 
Mama, Natalia, e doctor în fi lologie, tra-
ducătoare și profesoară de engleză, una 
dintre cele mai bune din Moldova. Fra-
tele meu, Artiom, e doctor în matema-
tică, se ocupă cu cercetări știinţifi ce în 
Milano. Îmi iubesc mult familia. Părinţii 
și fratele m-au susţinut întotdeauna. Ei 
sunt cei care s-au bucurat și de astă dată.

- Îţi mai amintești de primul joc in-

telectual în viaţa ta?

- Practic aceste jocuri de la vârsta 
de 12 ani, mai întîi am jucat în rusă, în 
cadrul Clubului intelectual „Intigra”, apoi 
în Clubul Moldovenesc de Jocuri Inte-
lectuale.

Ceea ce îmi amintesc foarte bine e 
că gustul pentru acestea apăru mult mai 
devreme de 12 ani. Îmi doream mult să 
merg să văd cum e și ce e, însă fratele 
mai mare, care juca destul de bine, nu 
dorea să mă ia. Odată, însă, i se făcuse 
jale și s-a lăsat convins. La moment, Ar-
tiom, nu mai joacă, iar eu o fac în Moldo-
vei, Ucraina și, deja, în Rusia.

- Cine, crezi tu, ar fi  în top 5 cei mai 

buni jucători din Rusia? Dar din Repu-

blica Moldova?

- La moment - Alexandr Druzi, Ilia 
Novikov, Maxim Potașev, Elizaveta 
Ovdeenko, Mihail Malkin. 

Îar în Moldova - Irina Șihova, Serghei 
Șihov, Vasile Troţiuc, Andrei Lutenco, 
Marcel Spătaru.

- Mai cunoașteţi studenţi sau ab-

solvenţi ASEM care, de asemenea, 

practică jocurile intelectuale?

- Sigur că da! Echipa mea practic în 
plină componenţă este formată din ab-
solvenţii ASEM. Veronica Vragaleva, Ale-
xandru Fală, Eugen Zolotco, Iulia Sîrghi-
Zolotco, Ivan Boaghi. Maxim Coţiuruba, 
cu care jucăm împreună în Ucraina, tot a 
absolvit ASEM. Deci, aportul ASEM-ului 
în dezvoltarea jocurilor intelectuale este 
destul de important.

- Ce rol au studiile la ASEM în for-

marea ta ca personalitate?

Colectivul Facultăţii de Business și Administrarea Afacerilor, 
ASEM este alături de doamna decan, Angela Solcan, dr., conf. 
univ., la marea durere pricinuită de pierderea tatălui său, 

Vladimir OUȘ.

Sincere condoleanţe.

NASC ŞI LA MOLDOVA OAMENI 
SAU PERIPEŢIILE BRAVULUI ASEMist GRIGORI ALHAZOV 

La 26 martie, o bună parte 
din profesorii și studenţii ASEM 
urmăreau cu sufl etul la gură jo-
cul televizat care dădea startul 
Sezonului de primăvară în Clu-
bul Elitar moscovit „Ce? Unde? 

Când?” (Что? Где? Когда?). 

Grigori Alhazov este moldo-
veanul care, jucând pentru pri-
ma dată în acest Club a fost de-
semnat cel mai bun jucător al 
serii. Acest titlu de obicei revine 
jucătorilor consacraţi după ani 
buni de prestaţie intelectuală. 

Din CV: 
Grigorii Alhazov s-a născut 

pe 27.10.1986 în Chişinău. Şi-a fi -
nalizat studiile liceale la Liceul rus 
„A.S.Puşkin”, ulterior mergând în 
grupa română la ASEM. În 2007 ab-
solveşte cu succes două facultăţi con-
comitent: Facultatea Finanţe şi Facul-
tatea Economie Generală şi Drept. De 
la vârsta de 12 ani, Grigori practică 
jocurile intelectuale, mai întâi în lim-
ba rusă în cadrul Clubului intelectual 
„Intigra” şi, ulterior, în Clubul Moldo-
venesc de Jocuri Intelectuale.

Este o istorioară interesantă le-
gată de Grigore şi anume că acesta 
îşi dorea mult să vină la jocuri, însă 
fratele său mai mare, care juca des-
tul de bine, nu dorea să-l ia. Odată, 
însă, i se făcuse jale de micul Grişa 
şi l-a luat la jocuri. La moment, fra-
tele mai mare, Artiom, nu mai joacă, 
iar Grigori este unul din cei mai buni 
jucători ai Moldovei, Ucrainei şi, deja, 
şi Rusiei.

În 2006 contribuie, în calitate de 
antrenor, la fondarea Ligii Jocurilor 
Intelectuale ASEM, în cadrul căreia 
se antrenau echipe care acum se re-
găsesc în topul celor mai bune echi-
pe a Clubului Moldovenesc de Jocuri 
Intelectuale.

Faţă de una din aceste echipe 
Grigori avea o atitudine specială. 
Este vorba de echipa ACORD, a cărei 
antrenor şi, ulterior, jucător de bază 
a devenit Grigori şi cu care a câştigat 
doi ani consecutiv titlul „Echipa anu-
lui” în cadrul jocului televizat „Erudit 
Cafe”. 

De altfel, Grigori a fost declarat 
drept cel mai bun jucător al anului 
2009 în cadrul aceleiaşi competiţii.

La moment este angajat al com-
paniei RITLabs, autor al celui mai 
reuşit brand autohton „The Bat”. Tot-
odată urmează studiile doctorale la 
ASEM, specialitatea „Finanţe”.

Interacţiunea dintre Grigori şi 
„Curierul Economic” a avut loc pen-
tru prima dată atunci când acesta, în 
calitate de căpitan a echipei 40 Grade 
a câştigat Cupa ASEM la Brain Ring 
doi ani consecutivi (2005, 2006).

- Am numai cuvinte bune pentru 
ASEM. Aplic deseori studiile în activita-
tea mea. Mi-am făcut prieteni pentru 
toată viaţa la ASEM, am învăţat și limba 
(am optat pentru grupa cu predare în 
limba română după liceul rus). Pot să 
spun că dezvoltarea mea personală a 
fost în mare parte infl uenţată de ASEM. 
Vreau să mulţumesc tuturor celor care 
mi-au marcat cumva viaţa studenţească.

- Ce ar putea face un student obiș-

nuit întru atingerea performanţelor, 

inclusiv în jocuri intelectuale?

- Totul este posibil. La ASEM există 
o ligă de jocuri intelectuale, una foarte 
bună. Se organizează antrenamente 
pentru începători, competiţiile sunt ca-
litative . Trebuie doar să stabiliţi legături 
cu cei ce se ocupă de Clubul intelectua-
lilor de la ASEM.

- Un mesaj studenţilor și colabora-

torilor ASEM.

- Să menţineţi activ spiritul ASEM!
 

Studentul 

Grigori Alhazov
 

Referinţă de la Angela Baurciulu, 

prodecan al Facultăţii Finanţe:

„În cadrul unei generaţii de studenţi 
excelenţi, care și-au lăsat amprentă în 
memoria profesorilor ASEM, Grigori Alha-
zov s-a remarcat prin perseverenţă în stu-
dii, capacitate de asimilare instantanee a 
materialului și memorie demnă de invidi-
at. Ca profesor și conducător știinţifi c la 
teză de licenţă, îmi pare bine că lui Grigori 
îi reușește adoptarea unor decizii optime 
dintr-o serie de alternative. Dispunând 
de o gândire logică funcţională este pla-
uzibil faptul că această este utilizată la 
maximum în toate sferele de activitate 
și conduce la obţinerea unor asemenea 
performanţe. Felicitări și mult succes!”

Colegul 

Grigori Alhazov

Referinţă de la Vladimir Melnic, 

drd. ASEM, actualmente colaborator 

al companiei “KPMG”:

“Am absolvit împreună același li-
ceu - „A. S. Pușkin” și ambii am intrat la 
ASEM în grupe române. În acelaș timp 

am absolvit două facultăţi într-un an 
- „Finanţe”și „Drept”. Capacitatea de a 
merge până la capăt în atingerea scopu-
lui propus este gândită pentru Grigori. 
Insistenţa l-a ajutat să ajungă să joace în 
versiunea televizată a jocului „Что? Где? 
Когда?” din Moscova. Totodată, aș dori 
să spun că Grigori niciodată nu a fost 
un „student model” în sensul clasic al 
acestei expresii, adică nu-și petrecea tot 
timpul învăţînd și nu vroia să pară mai 
serios sau mai deștept decît toţi - era su-
fl etul companiei, avea o atitudine lejeră 
faţă de greutăţile vieţii studenţești, ceea 
ce l-a ajutat să petreacă acei patru ani 
savurând învățătură, dar și din activităţi 
„extracurriculare”. Sper să ajung a spune 
că sunt prieten și cu „magistrul clubu-
lui, posesorul bufniţei de cristal, Grigori 
Alhazov”.

Coechiperul 
Grigori Alhazov

Referinţă de la Veronica Vragale-

va, drd. UAȘM, actualmente colabora-

tor al IFPS și a Catedrei IPC:

„Încă din anii studenţiei, Grigori 
dădea dovadă de aptitudini impresi-
onante și de capacităţi intelectuale 
exclusive. Am fost nespus de fericită 
când a decis să antreneze echipa mea 
în mod special, dedicându-i timp și dă-
ruind echipei pasiunea și experienţa sa. 
Apreciez enorm bagajul de cunoștinţe, 
logica și controlul de care dă dovadă în 
timpul jocului, Grigori fi ind unul dintre 
elementele-cheie ale echipei, părerea 
căruia valorează mult pentru mine în 
situaţiile de cumpănă. Și mai impresi-
onant este acel fapt că la intelectul pe 
care îl are, este o persoană foarte des-
chisă, onestă, binevoitoare și optimistă 
– fapt ce atrage în jurul său multă lume 
interesantă și inteligentă. Îi doresc lui 
Grigori să realizeze orice obiective pe 
care și le-a trasat (în primul rând, să își 
susţină teza de doctor în economie) și 
să își păstreze acele calităţi care îl fac 
unic: inteligenţa, bunul simţ, buna creș-
tere și mărinimia”.

Au dialogat 

Alina CODREANU 

şi Veaceslav STURZA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


