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Festivitatea a început cu un mic 
recital susţinut de corul de fete „Can-
tabile” al ASEM. 

Cea de-a 21-a aniversare a ASEM 
nu putea fi  trecută cu vederea de ofi -
cialii ţării, astfel ministrul Economiei, 

La festivitate au fost prezenţi oaspeţi 
de onoare din România, precum: Valeriu 
Ioan-Franc, dr., prof. univ., director-ge-
neral adjunct al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice “Costin C. Kiriţes-
cu”, Doctor Honoris Causa ASEM, Robert 
Șova, dr., prof. univ., prorector ASE Bucu-
rești, Ionel Bostan, dr., prof. univ. Universi-
tatea din Suceava, Doctor Honoris Causa 
ASEM, Dan Popescu, dr., prof. univ. Uni-
versitatea “Lucian Blaga”din Sibiu, Florina 
Bran, dr., prof. univ., soţia primului rector 
ASEM Paul Bran etc.

În cuvântul de salut rectorul ASEM 
Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ., 
m.c. AȘM, a menţionat: “În zilele noastre 
economia bazată pe competitivitate și 
inovaţii este prioritară în Republica Mol-

dova. Doar printr-un învăţământ modern 
și performant, prin studii economice pro-
funde, ţara noastră se poate alătura fami-
liei europene. La această sărbătoare sunt 
prezenţi cei mai buni și fi deli prieteni ai 
ASEM cu care și pe viitor urmeză să între-
ţinem relaţii strânse de colaborare”.

Cu un mesaj de salut din partea rec-
torului ASE București, Pavel Năstase, dr., 
prof. univ., a venit Robert Șova. Domnia 
sa a spus că “tematica conferinţei este de 
o mare importanţă” și a confi rmat dorinţa 
de colaborare fructuoasă în continuare 
dintre instituţiile noastre.

Valeriu Ioan-Franc a adus ultimele 
11 volume (din 38) ale manuscriselor lui 
Mihai Eminescu, care se vor păstra în bi-
blioteca ASEM. El a menţionat că “ASEM 

Comisarul UE în Moldova, 
Kristalina Georgieva, 

în vizită la ASEM

Oaspete special la ASEM. Este vorba 

despre Kristalina Georgieva, comisarul 

European în Moldova, pentru cooperare 

internaţională, ajutor umanitar și criza 

economică. Sala era plină de studenţi, 

dornici de afl a mai multe despre criză și 

șansele Moldovei de aderare la UE, din pri-

ma sursă. Comisarul Europei a fost întâm-

pinat de rectorul Academiei, Grigore Belostecinic, primind în dar un 

burlui pentru vin moldovenesc și un buchet de trandafi ri albi.

Discursul comisarului s-a bazat pe cele trei principii, imparţialitate, 
independenţă și neutralitate. A vorbit despre misiunile sale în Africa și 
ajutorul umanitar în perioadele dezastrelor naturale. 

“Eu am cel mai bun job din lume, pentru că ajut oamenii la nevoie, 
dar și cel mai prost job, pentru că sunt atât de mulţi care au nevoie de 
acest ajutor, ideea este să ajutăm oamenii să se ajute pe ei înșiși”, a adă-
ugat Kristalina Georgieva. Studenţii, la rândul lor,  și-au învins emoţiile 
și au adresat întrebări comisarului. Acestea vizau importanţa remitenţe-
lor pentru RM, criza economică din Grecia, pârghiile asistenţei materiale 
pentru statele lovite de calamităţi naturale și posibilitatea aderării Mol-
dovei la Uniunea “Belarus-Rusia-Kazasthan”.

Comisarul UE a enunţat că anul acesta s-a cheltuit 1.1 miliarde 
euro pe ajutor umanitar. Aceasta a povestit că a văzut toate felurile 
de dezastre, de la tsunami la cutremure, “a mai rămas să văd cum o 
cometă lovește  pământul, să speram că nu se va întâmpla niciodată”, 
zâmbește comisarul UE. 

Kristalina Georgieva și-a încheiat prezentarea cu o pildă, care a pus pe 
gânduri mai mult de jumătate din cei prezenţi în sală. 

Corina MOROZAN

“Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”
La 28 septembrie, în Aula bl. „A” a Academiei de Studii Economice 

din Moldova a avut loc deschiderea ofi cială a conferinţei știinţifi ce in-

ternaţionale “Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, 

dedicată Zilei ASEM și Zilei Economistului din Republica Moldova (care 

tradiţional este sărbătorită în prima duminică a lunii septembrie).

a devent o școală știinţifi că modernă ex-
traordinară și demnă de invidiat, care se 
dezvoltă în permanenţă”. În cadrul festivi-
tăţii a fost semnat noul Acord de Colabo-
rare pe anii 2012-2017 între ASEM și Insti-
tutului Naţional de Cercetări Economice 
“Costin C. Kiriţescu”.

Din partea instituţiei pe care o repre-
zintă, Ionel Bostan, în semn de recunoș-
tinţă, pentru excelente realizări și bunele 

relaţii de colaborare, l-a decorat pe Grigo-
re Belostecinic, rectorul ASEM, cu “Meda-
lia de Aur” a Universitatea din Suceava.

“Mă onorează că sunt prezent aici. 
Privim cu admiraţie tot ce aţi realizat 
până acum în această instituţie extraor-
dinară. Vreau să vă doresc multă șansă 
într-o lume imprevizibilă”, a declarat Dan 
Popescu.

Cu comunicări în faţa celor prezenţi 

în sală s-au prezentat Sergiu Chircă, dr. 
hab., prof. univ. ASEM, membru de onoa-
re al Academiei Române, Valeriu Ioan-
Franc, dr., prof. univ., director-general ad-
junct al Institutului Naţional de Cercetări 
Economice “Costin C. Kiriţescu”, Dumitru 
Moldovan, dr. hab., prof. univ. ASEM, m.c. 
AȘM, Ion Bolun, dr. hab., prof. univ. ASEM.

Pe parcursul a două zile (28-29 sep-
tembrie) participanţii la conferinţă au 
prezentat comunicări la șase secţiuni 
tematice: Sporirea competitivităţii eco-
nomice și dezvoltarea inovaţiilor în con-
diţiile actuale; Probleme ale dezvoltării 
durabile în contextul economiei cunoaș-
terii; Com petitivitatea și inovaţia în con-
textul integrării economice regionale; Su-
portul informatic și metode cantitative în 
economie; Sistemul fi nanciar prin prisma 
competitivităţii și inovării; Poziţionări pri-
vind contabilitatea, auditul și analiza sis-
temului corporativ în Republica Moldova 
în cadrul acquis-ului comunitar.

Andrei PRODAN

ASEM  a atins majoratul american
Mare sarbătoare la Academia de Studii Economice din Moldova. 

Aceasta a atins majoratul american, cel de 21 de ani.  Conducerea ASEM, 

profesorii, sudenţii au sărbătorit ziua Academiei, dar și pe cea a Econo-

mistului așa cum se cuvine, cu depuneri de fl ori la bustul lui Paul Bran, 

(primul rector al ASEM), o conferinţă știinţifi că internaţională și un con-

cert de zile mari în seara zilei de 28 septembrie. În cadrul festivităţii au 

fost premiaţi câţiva jurnaliști care au promovat economia și studenţia 

de calitate, dar și  importante personalităţi din domeniul medicinei, 

economiei, artei și diplomaţiei. Sărbătorea a fi nalizat cu un concert de 

muzică clasică susţinut de Orchestra Naţională de Cameră a RM. 

Valeriu Lazăr a trimis un mesaj de feli-
citare pentru ASEM și colaboratorii săi.

În cadrul festivităţii s-au înmâ-
nat premii câtorva jurnaliști pentru 
promovarea economiei, învăţămân-
tului superior, dar și a studenţiei de 
calitate. Aceștia sunt Valentina Ursu, 
jurnalistă la radio Europa Liberă, Ade-
la Ouș, realizatoarea emisiunii, „Fii 
tânăr” de la postul de televiziune pu-
blică, Moldova 1, Vlad Bercu, redactor 
șef la portalul de știri www.24h.md și 
Ala Coica, reporter ziarul „Timpul”.

Continuare în pag. 3
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“Acest eveniment își propune să 
aducă în atenţia cadrelor didactice și a 
autorităţilor locale cele mai noi soluţii 
educaţionale de la SMART Tehnologies, 
aplicaţii software 3D și de realitate virtu-
ală de ultimă generaţie de la EON Reality 
dedicate învăţământului și impactul teh-
nologiei asupra procesului și metodelor de 
predare-învăţare”, a declarat pentru “Cu-
rierul Economic” Ivan Dodon, directorul 
companiei “TRIDIMENSIONAL TEC SRL”. 
“Am propus participarea la eveniment și 
colegilor din Ucraina și Rusia, dar din mo-
tive obiective, aceștea n-au putut da curs 

invitaţiei. Această conferinţă reprezintă o 
premieră pe piaţa locală și va aborda cele 
mai noi tendinţe din domeniul pedago-
gic”, a mai spus Ivan Dodon.

Conferinţa a început cu un cuvânt 
de salut din partea rectorului ASEM, 
Grigore Belostecinic, prof. univ., dr. hab., 

m.c. AȘM. “În ultima perioadă Republica 
Moldova a obţinut succese deosebite în 
domeniul tehnologiilor informaţiona-
le cu care ne mândrim. În același timp 
avem și destule rezerve. Schimbările din 
acest domeniu sunt într-atât de rapide că 
simţim nevoia de o perfecţionare perma-
nentă. În cadrul ASEM se acordă o atenţie 
deosebită domeniului IT. Nu întâmplător 
avem o bază tehnico-materială de invi-
diat. La moment toate cele șapte blocuri 
ale ASEM sunt dotate cu peste 1.000 de 
calculatoare conectate la Internet. Stu-
denţii și profesorii au la dispoziţie 32 de 

săli cu calculatoare, care în fi ecare an 
sunt reînnoite cu 20 la sută. În anul 2004 
a fost dat în exploatare Centrul Multime-
dia, în 2006 – Centrul de videoconferinţe, 
iar în 2008 a fost inaugurat Centrul de 
competenţă în informatică. Dorim ca 
această conferinţă știinţifi co-practică să 

“Implementarea și utilizarea mijloacelor informaţionale 
contemporane în procesul educaţional”

În decurs de trei zile, 26-28 septembrie, aula Academiei de Studii 

Economice din Moldova (ASEM) a fost gazda conferinţei internaţionale 

“Implementarea și utilizarea mijloacelor informaţionale contempora-

ne în procesul educaţional” la care au participat reprezentanţi din Re-

publica Moldova, România, Franţa și Canada. 

Ludmila Cobzari a subliniat ideea că res-
pectarea valorilor promovate de ASEM, 
a principiilor integrităţii academice 
sunt garantul formării unui exemplu de 
deontologie profesională ireproșabilă 
pentru viitorii economiști, un pas de-
terminant spre sculptarea în conștiinţa 
noastră a unei verticalităţi profesionale 
și existenţiale de neclintit.

 Ne-a bucurat prezenţa multor stu-
denţi din anul I, deoarece prin familia-
rizarea cu prevederile codului de etică 
ei se pot considera veritabili membri ai 
comunităţii academice ASEM, fi indcă 
deja cunosc cele mai mici particulari-
tăţi ale acestui mecanism. În contextul 
abordării problemei eticii academice a 

fost imposibil să ignorăm niște puncte 
nevralgice ale sistemului educaţional 
autohton: copierea și plagierea, feno-
mene ce au multiple cauze și scuze în 
rîndurile studenţilor, repercusiunile 
cărora afectează nebănuit de profund 
întreaga societate. Desigur că nu e ca-
zul să generalizăm, există și multe ex-
cepţii pozitive, dar este dezirabil ca ele 
să devină regulă. În acest context, d-na 
prodecan Angela Baurciulu ne-a îndem-
nat să nu ne ascundem după pretexte 
comode, conformîndu-ne industriei co-
piatului și plagiatului, care denaturea-
ză critic noţiunea de profesionalism și 
performanţă academică, fi indcă fi ecare 
din noi participă la formarea întregului 

și schimbarea vine din interiorul nostru, 
iar resemnarea se egalează cu declinul 
în acest caz.  

Diversitatea aspectelor abordate în 
cadrul dezbaterilor, ne-a făcut să con-
știentizăm mai profund conotaţia pluri-
valentă a profesiei pe care ne-am ales-o, 
realitate reliefată de d-na Galina Ţurcan, 
care ne-a inspirat spre o formare com-
plexă și multilaterală, deoarece e prea 
puţin să fi m ,,doar economiști”, fi ind 
imperios necesar să ne pătrundem de 
responsabilitatea socială a domeniului 
pentru care am optat, fapt care ne obli-
gă să ne autoperfecţionăm continuu în 
spiritual normelor etice. 

Impactul pozitiv al acestei mese ro-
tunde a fost vizibil prin impresiile celor 
prezenţi, care s-au declarat a fi  entuzias-
maţi de energia pe care le-au transmis-o 
vorbitorii, de valoarea inestimabilă a in-
formaţiilor pe care le-au afl at și, mai ales, 
a concluziilor pe care le-au făcut. Etica și 
profesionalismul sunt două noţiuni inse-
parabile, drept pentru care această temă 
este inepuizabilă, necesitatea promovării 
ei permanente fi ind evidentă. 

Eugenia OAIENEAGRĂ 

(FB117), moderator 

al mesei rotunde

Masa rotundă cu genericul ,,Etica în viaţa contemporană”
Etica este o noţiune pe cît de comple-

xă, pe atît de crucială în procesul fortifi că-
rii unei societăţi progresiste. Indubitabil, 
fi ecare persoană își conturează propriul 
sistem de valori, însă principiile morale ar 
trebui să fi e o regulă universal aplicabilă, o 
motivaţie pentru acţiunile noastre..

Conștientizînd reala importanţă a 
temei în cauză pentru mediul academic, 
Consiliul Studenţesc al Facultăţii Finan-
ţe în colaborare cu decanatul Facultăţii 
Finanţe au organizat la 21 septembrie 
o masă rotundă cu genericul “Etica în 
viaţa contemporană”, cu scopul de a 
aborda prevederile esenţiale ale Co-
dului de Etică Universitară al ASEM și 
a dezbate cele mai delicate probleme 

reglementate de acest cod. Drept in-
vitaţi de onoare le-am avut alături pe 
d-na decan a facultăţii, prof. univ., dr. 
hab. Ludmila Cobzari, d-na prodecan 
lect.  univ., dr. Angela Belobrov și d-na 
conf. univ. la catedra Filosofi e și Politolo-
gie , dr. Galina Ţurcan, fapt ce a conferit 
discuției noastre o prestanţă deosebită. 
Tudor Muruzuc, membru al Consiliului 
Studenţesc al Facultăţii a prezentat o 
comunicare introductivă, prin care a de-
criptat esenţa termenilor cheie ce con-
turează subiectul abordat: etică, mora-
lă, virtute, deontologie etc. Intervenţiile 
spirituale ale invitaţilor noștri speciali au 
fost de-a dreptul impresionante și mo-
tivante pentru participanţi. D-na decan 

devină una tradiţională, iar ASEM își asu-
mă să o organizeze”, a specifi cat Grigore 
Belostecinic. 

Această conferinţă a fost adresea-
ză cu precădere cadrelor 
didactice (educatori, învă-
ţători, profesori, rectori), re-
prezentanţilor din mediului 
academic și ai altor domenii 
conexe, cât și autorităţilor 
locale responsabile de buna 
funcţionare și dezvoltare a 
învăţământului.

Obiectivele conferinţei 
au fost:

* Prezentarea de soluţii 
interactive pentru mediul 
educaţional;

* Demonstrarea utilităţii 
TIC în sala de clasă;

* Acordarea de sprijin autorităţilor 
locale și profesorilor pentru implemen-
tarea de soluţii educaţionale interactive 
în sălile de clasă.

Totodată, reprezentanţi de marcă ai 
mediului academic au prezentat câteva 
dintre proiectele deja implementate sau 

în curs de implementare în instituţiile 
educaţionale din Republica Moldova. 
Pentru o înţelegere cât mai bună a uti-
lităţii acestor soluţii, a existat și o zonă 
special amenajată pentru demonstraţii 
și testare. Pe parcursul celor trei zile cât a 
durat conferinţa oaspeţii au avut ocazia 
să viziteze sălile de demonstraţii și multi-
media ale Academiei de Studii Economi-
ce din Moldova.

Din comunicările prezentate să men-
ţionăm următoarele: Danuta Borzecka 
(SMART Technologies): “SMART Tech-
nologies - Lifelong learning facilitator”; 
Boris Delimarschi (ASEM): “Aplicarea teh-
nologiilor informaţional-inovative în sis-
temul educaţional modern. Experienţa 
SUA”; Ilie Costaș, Ion Covalenco (ASEM): 
„Surse virtuale de informaţii pentru pro-
cesul educaţional în ASEM”; Camelia 
Achelăriţei (Eltek Distribution): “Produse 
SMART TECHNOLOGIES pentru educaţie” 
și “Tehnologii 3D si REALITATE VIRTUALA 
pentru performanta in invatamantul 
preuniversitar si universitar”; Vera Balova 
(Direcţia Generală Învăţământ a UTA Gă-
găuzia): “Использование современных 

и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологии как фактор 
повышения качества 
образования”; Ion An-
dronic (Centrul Tehno-
logiilor Educaţionale 
„Pro Intelect”): “Evo-
luţia tehnologiilor și a 
învăţământului”; Serge 
Bellini (Agenţia de Con-
sultanţă pentru Educa-
ţie si Limba Franceză 
– ACELF): “Inovation, 
integration: La voie de 
la certifi cation”; Zinaida 
Galben-Panciuc (Lice-
ul «Gheorghe Asachi» 

din Chișinău): “Valorifi carea mijloacelor 
TIC în procesul educaţional în clasele 
primare”; Rodica Cojocaru (Liceul «Evri-
ka» din Râbniţa): “Utilizarea programe-
lor SMART Notebook si SMART Sync la 
lecţiile de biologie”; Valeriu Abramciuc 
(Universitatea de Stat “Alecu Russo” din 
Bălţi): „Impactul mijloacelor informaţio-
nale moderne asupra calităţii pregătirii 
specialiștilor din domeniul educaţiei”; 
Ilie Nașu (Centrul Naţional de Evaluare, 
Testare si Politici Educationale): «Tehno-
logizarea procesului de învăţămint».

Pe parcursul primelor două zile 
de desfășurare a conferinţei, toţi vi-
zitatorii au primit câte un cartonaș 
de participare la o tombolă specială. 
Premiul mare l-a constituit o tablă 
interactivă SMART SB480. Premiul II: 
o licenţă de soft SMART Sync 2011; 
premiul III: laptop; premiul IV: video-
proiector; premiul V: o licenţă de soft 
SMART Ideas; premii de nivelul VI: ară-
tătoare SMART SPT.

Andrei PRODAN 
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ASEM  a atins majoratul american

Sfârșit. Început în pag. 1

Invitaţii la rândul lor au mulţumit 
pentru  premii. „Vă doresc să trăiţi nu 
doar din economii, dar să și ridicaţi 
economia ţării”, a urat Valentina Ursu, 
jurnalistă la postul de radio Europa Li-
beră. Alţii însă s-au bucurat să se des-
copere în postura de economist sau 
manager. „Eu sunt actor, regizor, dar se 
pare că sunt și o bucată de economist, 
din moment ce fac management”, a 
declarat Sandu Grecu, directorul tea-
trului „Satiricus. Ion Luca Caragiale”.

Pentru prima dată s-au înmânat 
premii unor personalităţi din diferite 
domenii care au marcat prin experi-
enţa și profesionalismul lor. Aceștia 
au fost, scriitorul Spiridon Vangheli; 
șeful delegaţiei UE în RM, Dirk Schue-
bel;  rectorul USMF, Ion Ababii; recto-
rul ASEM, Grigore Belostecinic; artistul 
poporului, Mihai Munteanu; actorul 
și regizorul Sandu Grecu și jurnaliștii, 
Anatol Golea și Vsevolod Cernei. Pre-
miile au fost acordate de Asociaţia 
„Personalitate”, condusă de academici-
anul Serghei Evstratiev, Doctor „Hono-
ris Causa” al ASEM. 

Amintim că Academia de Studii 
Economice din Moldova este principa-
la, unica și cea mai prestigioasă insti-
tuţie de învăţământ superior cu profi l 
economic din ţară. La moment aici își 
fac studiile peste zece mii de studenţi, 
masteranzi și doctoranzi. Procesul di-
dactic este asigurat de 31 de doctori 
habilitaţi, 240 de doctori în știinţe, și 
aproape 450 profesori. Alţi peste 1000 

de angajaţi asistă și asigură o bună 
desfășurare a instruiri, urmărind ca 
scop fi nal cele mai bune condiţii exis-
tente vreodată în îvăţământul superior 
moldovenesc.

Corina MOROZAN

 ASEM  a atins majoratul American. Conducerea ASEM, profesorii, studenţii au 

sărbătorit cea de-a 21 aniversare a ASEM, dar şi cea a Economistului aşa cum se cuvine, 

cu depuneri de fl ori, conferinţă ştiinţifi că  şi un concert la Sala cu Orgă.

 Ziua Academiei a început cu depuneri de fl ori la bustul lui Paul Bran, 

primul rector al ASEM. Prezentă fi ind conducerea ASEM.

În perioada 28-29 septembrie la ASEM  a avut loc conferinţa ştiinţifi că Internaţională cu 

genericul “Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”. La conferinţă au participat 

500 de persoane din 8 ţări. S-au prezentat 300 de comunicări, în cadrul a 6 secţiuni.

 Conferinţa a fost organizată de către Ministerul Educaţiei, Academia de Studii Economice 

din Moldova şi Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române. 

 Dr. Honoris Causa, Valeriu Ioan Franc a dăruit 

instituţiei noastre ultimele 11 volume din cele 38 ale 

manuscriselor lui Mihai Eminescu.

 Academiei, în persoana 

rectorului, Grigore Belostecinic, 

i-a fost înmânată Medalia de Aur 

de către rectorul Universităţii din 

Suceava, Ionel Bostan.

 Festivitatea a fost deschisă de un mic recital susţinut de corul de fete 

„Cantabile” al ASEM şi s-a încheiat cu un concert de zile mari de muzică 

clasică susţinut de Orchestra Naţională de Cameră a RM. 

 Cu un mesaj de felicitare a venit rectorul ASEM, 

Grigore Belostecinic. De asemenea, ministrul 

Economiei, Valeriu Lazăr a trimis un mesaj de 

felicitare pentru ASEM şi colaboratorii săi.

 În cadrul festivităţii au fost 

premiate câteva personalităţi 

importante din domeniul 

medicinei, economiei, artă, 

literatură şi diplomaţie. 

 Asociaţia “Personalitate”, condusă de 

academicianul, Serghei Evstratiev, a acordat 

premiu de personalitate în domeniul 

“Literatură” lui Spiridon Vangheli. În total 

au fost premiate opt personalităţi. Grigore 

Belostecinic este „Personalitatea anului” în 

domeniul economie.

 De asemenea, s-au 

înmânat premii câtorva 

jurnalişti pentru promovarea 

economiei şi a studenţiei 

de calitate. Aceştia sunt 

Valentina Ursu, jurnalistă la 

radio Europa Liberă, Adela 

Ouş, realizatoarea emisiunii, 

„Fii tânăr” de la postul de 

televiziune publică, Moldova 

1, Vlad Bercu, redactor şef 

la portalul de ştiri www.24h.

md şi Ala Coica, 

reporter ziarul 

„Timpul”.
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- Ce trebuie să facă un simplu 

consumator când depistează pro-

duse contrafăcute?

- Atunci când sunt depistate de 
către consumatori produse contra-
făcute, pentru a contracara astfel de 
încălcări este necesar de a sesiza și 
de a aduce la cunoștinţa instituţiilor 
cu funcţie de rigoare, instituţiilor cu 
funcţie de control, cum este Agenţia 
Protecţiei Consumatorului despre 
aceste fapte care ulterior se înregis-
trează și nemijlocit se iese la control, 
iar în cazul în care sunt depistate 
nereguli agentul economic sau per-
soana responsabilă este trasă la răs-
pundere.

- Care este numărul de apeluri 

din partea consumatorilor referi-

toare la identifi carea mărfurilor 

contrafăcute?

- Dacă facem referinţă la anul 
2011 avem circa 10, iar în 2012 avem 
doar 5 sunete.

- Din ce localităţi au survenit 

aceste apeluri?

- În generel, sunt din Chișinău. 
Un alt apel care ne-a ajutat a fost de 
la Cimișlia, când s-au găsit 300 tone 
de fructe uscate expirate, fără docu-

mente referitoare la ţara de origine.
- După primirea apelurilor re-

feritoare la produsele contrafăcu-

te se întreprind anumite acţiuni 

de colaboratorii dumneavoastră. 

Care sunt acestea?

- Dacă ne referim la primirea 
apelurilor referitoare la produsele 
contrafăcute este logic că aceste 
apeluri nu sunt trecute cu vederea, 
deci la fi ecare apel noi facem o notă 
de serviciu către directorul Agenţiei 
care, ulterior, prin dispoziţia dum-
nealui, iniţiază controlul de stat la 
agentul economic nominalizat de 
către consumator sau de către recla-
mant pentru a elucida toate circum-
stanţele.

- Care sunt categoriile de produ-

se care au fost contrafăcute și care 

este valoarea acestora?

- Pentru 2011-2012 am avut 4 
cazuri mai esenţiale dintre care vi-
nuri, coniac și carne. Deci, au fost 
elucidate mai multe magazine, 
puncte de comerţ care comercia-
lizau băuturi alcoolice tari contra-
făcute. În cazul cărnii contrafăcute, 
pe ambalaj era scris carne de vită, 
carne de porc, în realitate fiind 

Absolventa ASEM a obţinut locul opt la Olimpiadă 
Vara curentă la Londra a avut loc cea de-a 

XXX-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară. 
Astfel, capitala Marii Britanii a devenit primul 
oraș care a găzduit pentru a treia oară o edi-
ţie a Olimpiadei de vară, după cele din 1908 
și 1948. La cea mai prestigioasă competiţie 
sportivă din lume au fost prezenţi și 20 de 
sportivi din Republica Moldova (7 fete și 13 
băieţi), care au concurat la 9 sporturi (atle-
tism, box, ciclism, haltere, judo, lupte libere, 
nataţie, tir și tir cu arcul). Printre aceștea s-au 
numărat și doi absolvenţi ai Academiei de 
Studii Economice din Moldova (ASEM), atleta 
Zalina Marghiev (care a concurat la proba 
aruncarea ciocanului) și luptătorul de stil li-

ber Nicolae Ceban (care a concurat la cate-
goria de greutate 96 kg). 

Zalina Marghiev s-a califi cat în fi nala pro-
bei cu un rezultat de 72,19 m. Această perfor-
manţă i-a permis prezenţa în ultima rundă de 
pe locul 9 al lumii. Recordul personal al Zali-
nei era 73,60 m și a fost realizat în primăvara 
acestui an, la Campionatul European în sală. 
În faza fi nală Zalina Marghieva a obţinut locul 
opt din 12. Sportiva noastră a reușit să arunce 
ciocanul la o distanţă de 74.06 metri, acesta 
fi ind cel mai bun rezultat înregistrat atletis-
mul moldovenesc la Jocurile Olimpice de la 
Londra. Campioană a devenit rusoaica Tatia-
na Lisenko. Sportiva a doborât recordul olim-

pic după ce a aruncat 
ciocanul la 78,18 metri. 
Locul doi a fost câștigat 
de poloneza Anita Wlo-
darczyk cu 77,60 de me-
tri, iar bronzul i-a revenit 
nemţoiacei Betty Heidler.

Port-drapelul Repu-
blicii Moldova la Jocurile 
Olimpice de la Beijing 
din 2008, Nicolae Ce-

ban, reprezentantul nos-
tru în proba de 96 kg a 
Jocurilor Olimpice de la 

Londra, a fost eliminat din cursa către semi-
fi nalele competiţiei de georgianul Gheorghi 
Gogșelidze, scor 3-0. Anterior, Ceban s-a ca-
lifi cat în sferturi după ce a câștigat duelul cu 
nigerianul Sinivie Boltic, scor 3-1, din optimi-
le de fi nală.

Cele mai bune performanţe dintre spor-
tivii moldoveni la Jocurile Olimpice de la 
Londra le-au obţinut Cristina Iovu și Anatolie 
Cârâcu la haltere, care au câștigat medaliile 
de bronz, dar și atleţii Zalina Marghieva, Ion 
Luchianov, Iaroslav Mușinchi și Natalia Cer-
ches, care au făcut onoare Moldovei în fi na-
lele olimpice, cât și tânărul Dan Olaru, care cu 
cei 15 ani ai săi a ajuns în sferturile de fi nală 
la tir cu arcul.

După revenirea acasă sportivii au fost re-
muneraţi pe măsură. Astfel, Guvernul a alocat 
suma de 560.000 de euro pentru premierea 
sportivilor care au obţinut performanţe la 
Jocurile Olimpice de la Londra. Cei mai bine 
remuneraţi au fost medaliaţii cu bronz la 
haltere, Cristina Iovu și Anatol Cârâcu. Aceș-
ti sportive precum și antrenorii lor au primit 
din Fondul de rezervă al guvernului și al Mi-
nisterului Finanţelor câte 80.000 de euro. 
Atleta Zalina Marghieva și antrenorul ei au 
fost recompensaţi cu câte 30.000 de euro 
pentru locul 8 în fi nala la aruncarea cioca-

nului. Câte 20.000 de euro au primit sportivii 
clasaţi pe locul 9. Dan Olaru, la proba tir cu 
arcul, judocanul Sergiu Toma și boxerul Vasile 
Belous. Pentru locul 10 atletul Ion Luchianov 
și luptătoarea Svetlana Saenko au primit câte 
10.000 de euro. Un alt sportiv, Nicolae Ceban 
la lupte libere a primit 7000 de euro. În afară 
de sportivi medicul delegaţiei olimpice Maria 
Toncoglaz și messeurul Alexandra Marghieva 
au primit câte 3000 de euro. 

Sergiu LELIC: «Acţiunile noastre au scop de a combate 
practicile care pun în pericol sănătatea consumatorului»

Pe 26 aprilie 2012 a fost lansată Campania „STOP Pirateria și Contra-

facerea” și site-ul StopPirateria.md. Campania este organizată de către 

Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) și face parte din 

cadrul Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea și respecta-

rea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, cu 

suportul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).

Organizatorii și-au propus să informeze și să sensibilizeze o parte 

cât mai mare a societăţii, în special tânăra generaţie, cu referire la efec-

tele negative ale fenomenelor contrafacerii și pirateriei asupra dezvol-

tării economice, sociale și culturale a ţării.

Pentru a afl a mai multe informaţii despre fenomenul contrafacerii în 

Republica Moldova am discutat cu domnul Sergiu Lelic, șef-adjunct Di-

recţia relaţii cu consumatorii, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului.

niște semifabricate din 
pasăre.

- Care este ţara de ori-

gine a produselor depis-

tate?

- Poate fi  regiunea 
Transnistreană sau chiar 
producătorii locali, din ex-
terior nu am depistat.

- În ce mod sunt sancţi-

onaţi agenţii economici?

- Agenţii economici 
la care s-au depistat pro-
duse contrafăcute riscă 
o amendă de 500 unităţi 
convenţionale ce consti-
tuie 10.000 lei.

- Cât de justifi cat vi se 

pare raportul dintre mă-

rimea amenzii și valoarea 

produselor contrafăcute?

- Agenţia optează și 
propune amenzi mai dure 
nu numai pentru cei care 
plasează pe piaţă produse 
contrafăcute, dar și pentru 
alte abateri care dăunează 
vieţii și sănătăţii consu-
matorului. Ori de câte ori 
este posibil, agenţia vine 
cu propunerea ca valoa-

rea minimă a amenzii să fi e mult mai 
mare, cel puţin 1 la 1. Spre exemplu, 
dacă lotul de produse care va fi  de-
pistat cu nereguli constituie 50 mii 
lei, atunci și amenda să fi e corespun-
zătoare.

- Ce date referitoare la acest su-

biect ne mai puteţi oferi care nu au 

fost cuprinse în întrebările de mai 

sus? 

- O mare parte din produsele 
contrafăcute, de origine dubioasă 
sunt comercializate de persoane fi -

zice, astfel Agenţia nu poate să atra-
gă la răspundere o persoană fi zică, 
dat fi ind faptul că nu avem acele 
împuterniciri ce ţin de competen-
ţa organelor Ministerului Afacerilor 
Interne. Noi ieșim cel puţin la deţi-
nătorii de patente sau un SRL sau o 
întreprindere individuală și în cazul 
în care depistăm nereguli sunt ne-
apărat trași la răspundere. Optăm, 
supraveghem și efectuăm controale 
la agenţii economici care desfășoară 
activitatea în Republica Moldova.

- Campania «STOP pirateria și 

contrafacerea», organizată de că-

tre AGEPI, se apropie de fi nal. Cum 

aţi caracteriza Dumneavoastră 

aportul acesteia la informarea și 

sensibilizarea societăţii?

- Ce ţine de campania «STOP pi-
rateria și contrafacerea», organizată 
de AGEPI, Agenţia fi ind în subordi-
nea Ministerului Economiei, și ca 
organ de stat cu împuterniciri de 
protecţie a consumatorului, conlu-
crează și colaborează foarte mult și 
cu AGEPI-ul și cu organizaţiile non-
guvernamentale și cu asociaţiile 
obștești și toate sfaturile pe care le 
obţinem de la colegi sunt foarte uti-
le, binevenite pentru că în rezultat 
toate acţiunile au scop de a comba-
te practicile care pot pune în pericol 
sănătatea consumatorului. Practic 
stăm la straja ţării în ceea ce ţine de 
comercianţii de rea-credinţă care pe 
seama sănătăţii consumatorului își 
ating scopurile personale. Propu-
nem să nu fi e aceasta prima și ultima 
acţiune, Agenţia întotdeauna este 
deschisă spre colaborare. 

Daniela DARII, 

studentă ASEM, gr. MPI 101

Amintesc, dacă aţi depis-
tat că vi s-au propus măr-
furi contrafăcute apelaţi 
la Organul specializat al 

Guvernului Republicii 
Moldova, Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor, 
care poate fi  contactată la 

linia fi erbinte: 
+373 22 741-464, 

linia verde: 0800 28 028 
(apel gratuit).
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La
multi 
ani!

FELICITĂRIFELICITĂRI

1 OCTOMBRIE
Breabin Irina, laborant, Catedra “Drept Privat”
Lopotenco Viorica, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară” 
Morcov Mihaela, laborant, Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Rotaru Mihail, profesor univ., Catedra “Drept Public”

2 OCTOMBRIE
Camenşcic Liudmila, colaborator ASEM
Guţu Lidia, colaborator ASEM
Vasiliţa Andrei, colaborator ASEM 

3 OCTOMBRIE
Călugăreanu Irina, lector sup. univ., Catedra “Management”

4 OCTOMBRIE
Melinte Larisa, colaborator ASEM 
Stolnic Zinaida, colaborator ASEM
Susarenco Ala, șef secţia “Completare Evidenţă”

5 OCTOMBRIE
Andronatiev Victor, inginer progr. coord.
Radu Lidia, secretar dactilograf

6 OCTOMBRIE
Căruntu Nina, lector sup. univ., Catedra “Comunicarea Economică și Di-
dactică”

7 OCTOMBRIE
Balcan Vladimir, conferenţiar univ., Catedra “Matematică”
Bega Parascovia, inginer progr. 
Cracilov Constantin, conferenţiar univ., Catedra “Matematică”
Ioniţă Irina, lector sup. univ., Catedra “Marketing și Logistică”
Mandalac Evghenia, colaborator ASEM

8 OCTOMBRIE
Golban Violeta, laborant superior, Catedra “Merceologie și Comerţ”
Volosatova Ecaterina, funcţionar de serviciu 

9 OCTOMBRIE
Uncu Maxim, bibliotecar 
Verejan Oleg, conferenţiar univ., Catedra “Statistică și Previziune Econo-
mică”

10 OCTOMBRIE
Buzuleac Larisa, metodist, Facultatea “Contabilitate”
Chircă Sergiu, profesor univ., Catedra “Management Social”
Crăciun Andrei, colaborator ASEM
Habaşescu Silvia, șef secţia “Clasifi care, catalogare”
Rusu Natalia, colaborator ASEM
Ţăruş Victoria, lector sup. univ., Catedra “Teorii și Politici Economice”
Tutunaru Sergiu, conferenţiar univ., Catedra “Cibernetică și Informatică 
Economică”

11 OCTOMBRIE
Chiruţă Vera, serviciul “Editura ASEM”

12 OCTOMBRIE
Bordeianu Olga, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Gâdilica Tudor, Catedra „Tehnologii Informaţionale” 

13 OCTOMBRIE
Guşuvati Aliona, lector univ., Catedra “Management”
Rusanov Larisa, specialist coord., Centrul de Plasament și Relaţii cu Agenţii
Vaculovschi Elena, conferenţiar univ., Catedra “Teorii și Politici Economice” 

14 OCTOMBRIE
Clichici Dorina, lector sup. univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară”
Gumovschi Ana, conferenţiar univ., Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”
Luca Liviu, lector sup. univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Toacă Zinovia, lector sup. univ., Catedra “Cibernetică și Informatică Eco-
nomică”

15 OCTOMBRIE
Darovannaia Alla, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară”
Fratea Natalia, lector sup. univ., Catedra “Analiza Activităţii Economico-
Financiare”
Jeleznova Nina, conferenţiar univ., Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”
Muntean Iulian, lector sup. univ., Catedra “Drept Privat”
Panfi l Ion, conferenţiar univ., Catedra “Merceologie și Comerţ”

Pe 18 septembrie, cunoscutul sa-
vant și pedagog Alexandr ONOFREI a 
împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani. 
Dl Onofrei are relaţii de lungă durată 
cu Academia de Studii Economice a 
Moldovei. Aici a susţinut teza de doc-
tor habilitat, activează de mulţi ani la 
catedra Management ca cumulard, 
membru al Consiliului Știinţifi c pentru 
susţinerea tezelor de doctor și doctor 
habilitat. Dumnealui îmbină armonios 
și efi cient activitatea instructiv-didac-
tică cu cea de cercetare economică 
și pregătire a cadrelor știinţifi ce. Este 
conducător al tezelor de licenţă și de 
masterat, membru al comisiei pentru examenele de 
licenţă, conducător al activităţii știinţifi ce a 11 docto-
ranzi. Activează în fucţie de membru al seminarului 
știinţifi c și consiliului știinţifi c pentru susţinerea tezelor 
de doctor și doctor habilitat precum și în calitate de 
referent ofi cial la susţinerea tezelor de doctor și doctor 
habilitat. 

Alexandr Onofrei s-a născut la 18 septembrie 1947 
în orașul Vulcănești. Este doctor în știinţe economice din 
1989, conferenţiar universitar din 1995, academician al 
Academiei Internaţionale Turane din 1999, doctor habi-
litat în știinţe economice din 2000, profesor universitar 
din 2001. Este specialist în domeniul pieţii muncii, resur-
selor de muncă, managementului, economiei mondiale 
și relaţiilor economice internaţionale. 

Domnul Onofrei are o experienţă bogată în activita-
tea de producţie, management, administrarea publică 
de stat, activitatea pedagogică și stiinţifi că.

A activat în funcţia de șef secţie muncă și salarizare, 
director general adjunct pe probleme economice a aso-
ciaţiei de producţie, șef secţie, șef direcţie a Comitetului 
de Stat al RSSM pentru resursele de muncă. 

Activitatea de lector a început-o în 1992 în cadrul 
Institutului Interramural de perfecţionare a cadrelor. În 
martie 1992 a fost numit în funcţia de decan al facultăţii 
de economie a Universităţii de Stat din Comrat, în iulie 
1996 a fost ales în postul de pro-rector a acestei intituţii 
de învăţămînt superior.

A participat activ la conferinţe, simpozioane și semi-
nare știinţifi ce teoretice și practice la nivel republican, 
regional și internaţional.

Este unul din coautorii proiectului legii Republicii 
Moldova cu privire la ocuparea populaţiei economic 
active, a multor proiecte, hotărâri ale Guvernului Repu-
blicii Moldova cu privire la utilizarea raţională a potenţi-
alului de muncă a ţării. 

 Domnul Onofrei este autorul a 
mai mult de 110 lucrări ştiinţifi co-
metodice. Menţionăm cele mai 
importante: „Формирование и ис-
пользование трудовых ресурсов и 
сельского хозяйства Молдавской 
СССР”, Chişinău, 1989; „Опыт сниже-
ния уровня маятниковой миграции 
и решение проблем сельского на-
селения”, Chişinău, 1990; „Курс лек-
ций по основам нормирования и 
оплаты труда”, Comrat, 1999; „Инте-
грация национального рынка труда 
Молдовы в европейский рынок”, 
Comrat, 1999; „Труд в системе факто-

ров производства”, Comrat, 2002; „Основы организа-
ции нормирования труда”, Comrat, 2004; „Предпосыл-
ки интеграции рынка труда Молдовы в Европейский 
Союз”, Comrat, 2004; „Создание общеевропейского 
пространства высшего образования”, Comrat, 2005; 
„Основы управления и планирования на предприя-
тии”, Comrat, 2005; „Международные экономические 
отношения”, Chişinău, 2008; „Организация, нормиро-
вание и оплата труда на предприятии”, Chişinău, 2010; 
„Основы менеджмента”, Chişinău, 2010.

Concomitent este autorul și coautorul a multor ar-
ticole știinţifi ce în revistele specializate în ţară și peste 
hotare. În prezent activează în funcţie de profesor al 
catedrei Marketing și REI la Universitatea de Stat din 
Moldova. Ţine cursuri la disciplinele: economia mondi-
ală, relaţii economice internaţionale, economia ţărilor 
industrializate, integrarea economică europeană.

Este decorat cu medaliile: ,,Veteranul muncii”, 1988; 
,,Meritul civic”, 2001; Diploma de onoare a bașcanului și 
Adunării Naţionale a Găgăuziei în 2007. 

Este pedagog emerit al Găgăuziei din 2011, vetera-
nul muncii Universităţii de Stat din Moldova din 2011.

Vrem să adresăm cele mai sincere urări de bine, sănă-
tate și prosperitate dnului Onofrei cu prilejul jubileului. 
Să-i dorim sănătate inepuizabilă, prosperitate, pace și li-
niște în căminul familial, noi realizări în nobila activitate 
pe care o desfășoară, respect și recunoștinţă din partea 
celor care sunt alături. Îi dorim să fi e mereu un exemplu 
și o călăuză pentru colegii și discipolii Dvs.

Stimate domnule profesor, Vă dorim din toată inima, 
să duceţi și mai departe aprinsă fl acăra cunoștinţelor, 
înţelepciunii și a dăruirii de sine, să tindeţi mereu spre 
realizarea scopurilor nobile pe care Vi le propuneţi, iar 
prietenii să Vă răsplătească prin fi delitate și sinceritate. 
Să aveţi parte de belșug în toate, fericire, dragoste din 
partea celor dragi! La mulţi ani!

Savantul și pedagogul 
Alexandr ONOFREI, la 65 de ani Academia de Studii Economice din Moldova, 

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul 
„Curierul Economic” adresează un sincer La 
mulţi ani! şi multă sănătate, fericire şi noi 
realizări colaboratorilor ASEM şi CNC care îşi 
sărbătoresc ziua de naştere.
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“Suntem într-o etapă nouă a pro-
iectului ECO NET (a III-a etapă), Kultur 
Kontakt-Austria care are ca obiectiv ex-
tinderea reţelei Firmelor de Exerciţiu în 
Republica Moldova precum și invăţarea 
profesorilor, circa 30 cadre didactice din 
2 școli profesionale (ȘP), ȘP nr. 8, mun.
Chișinău, ȘP or. Leova; 5 colegii (Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM, Colegiul 
Financiar Bancar din Chișinău, Colegiul 
Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul de 
Transporturi din Chișinău, Colegiul Agro-
industrial, Ţaul) și Liceul Profesional nr. 1 
din Chișinău pentru a deveni coordona-
tori ai FE”, declară Natalia LAZAREV, for-
mator, proiectul ECO NET, Colegiul Naţio-
nal de Comerţ al ASEM.

Formatorii proiectului ECO NET, 

Kultur Kontakt-Austria din Republica 

Moldova au organizat și au desfășurat 

vara curentă trei seminare metodico-

didactice cu tematici diferite:

I seminar: Tema „Iniţiere în Firma de 
exerciţiu”, formatori - Claudia Plamădeală, 
Angela Botezatu, Colegiul Financiar Ban-
car din Chișinău;

II seminar : Tema „Înfi inţarea Firmei 
de Exerciţiu”, formatori - Aliona Șargo, 
Colegiul Financiar Bancar din Chișinău, 
Natalia Tanasiev, Colegiul de Informatică 
din Chișinău;

III seminar : Tema „Funcţionarea Fir-

mei de Exerciţiu”, formatori - Natalia La-
zarev, Petru Arcan, Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM.

Seminarul organizat de formatorii 
Natalia Lazarev și Petru Arcan în cadrul 
ASEM, bl. C, bir. 413, str. Căpriana, 50 a ur-
mărit mai multe etape, după cum urmează:

Preliminară: procurarea materialelor 
didactice și rechizitelor de birou, stabilirea 
necesarului de produse, stabilirea devizului 
de cheltuieli;

implementarea activităţii: informa-
rea participanţilor, pregătirea localului-
ambianţei, asigurarea IT, invitarea parte-
nerilor;

desfășurarea activităţii: asigurarea 
cu materiale didactice, crearea ambianţei 
potrivite, organizarea jocurilor de rol, im-
plicarea participanţilor în activitate; 

elaborarea concluziilor: chestiona-
rea participanţilor, analiza activităţii de 
către formatori și de coordonatorii proiec-
tului, raport privind cheltuielile suportate, 
raport privind desfășurarea activităţii, pro-
puneri și sugestii de îmbunătăţire.

Natalia LAZAREV și Petru Arcan - 

formatori, proiectul ECO NET, Colegiul 

Naţional de Comerţ al ASEM au de-

clarat: „Ne bucură faptul că participan-
ţii seminarului „Funcţionarea Firmei de 
Exerciţiu” au fost deschiși, dispuși spre o 
colaborare cu un potenţial necesar pen-
tru formarea coordonatorilor FE. Doar 
simularea unei Firme de Exerciţiu presu-
pune un efort suplimentar orientat spre 
acţiune, ceea ce denotă că, profesorul-
coordonator posedă cunoștinţe din mai 

multe domenii: marketing, management, 
contabilitate, corespondenţă comercială, 
limbi străine, informatică și jurisprudenţă. 

Participanţii la acest seminar au 
învăţat că desfășurarea unei lecţii la 
Firma de Exerciţiu presupune mult mai 
mult decît o lecţie obișnuită, deoarece 
trebuie să: 

- Identifi ce funcţiile angajaţilor Firmei 
de Exerciţiu conform organigramei;

- Identifi ce și să întocmească actele 
necesare pentru funcţionarea departa-
mentelor în cadrul Firmei de Exerciţiu;

- Reprezinte fl uxul actelor pe depar-
tamente;

- Conștientizeze relaţiile între depar-
tamente în cadrul Firmei de Exerciţiu;

- Realizeze procesul tranzacţiei cu Fir-
me de Exerciţiu;

- Analizeze și să aplice diverse meto-
de interactive de lucru în Firma de Exer-
ciţiu;

- Analizeze rolul CFEM în derularea 
tranzacţiilor.

Participanţii sau integrat activ în ac-
tivităţile propuse , au manifestat dorinţa 
de a cunoaște cît mai mult despre func-
ţionarea fi rmelor de exerciţiu, au solici-
tat experienţele formatorilor, au analizat 
situaţia școlii și a elevilor și au unele pla-
nifi cări pentru activarea fi rmelor de exer-
ciţiu în scolile respective. Au fost utilizate 
diverse metode și procedee didactice: 
cartea de vizită, zîmbete și văicăreli, turul 
galeriei, ceasul, brainstormingul, simula-
rea , GPP, licitaţia, tranzacţia, ghemul…
pentru a atinge obiectivele propuse la 
acest seminar.

- Cît de mult a corespuns seminarul 

necesităţilor de formare a profesorilor?

Denis Dudco 
a obţinut două medalii 

la Europenele de tineret şi…
Absolventul Academiei de Studii Economice din 

Moldova (ASEM), Denis Dudco a cucerit argintul și 
bronzul la Campionatul European de tineret de la 
Eupatoria (Ucraina), au informat surse din cadrul 
federaţiei naţionale de profi l. El s-a clasat pe locul 
doi la varianta clasică de joc, cedându-i doar rusului 
Vladimir Egorov, iar la proba rapidă de joc s-a situat 
pe treapta a treia a podiumului de premiere. „Este un 
succes binemeritat”, a spus antrenorul emerit Iosif 
Func. Competiţia a inclus și proba blitz la care jucă-
torul moldovean s-a situat pe locul șase printre cei 
28 de concurenţi.

…a cîştigat memorialul 
“Valeriu Racu”

Triplul campion naţional la jocul de 
dame, versiunea rusă, Denis Dudco, s-a 
clasat pe primul loc la memorialul “Valeriu 
Racu”, desfășurat la Clubul republican de șah 
și joc de dame. El a repurtat victorii în toate 
partidele disputate și a încheiat turneul cu 
maximum de puncte posibile - 14. Printre 
învinșii săi fi gurează și multipla campioană 
europeană și mondială, Elena Scovitina, cla-
sată pe locul doi, cu 12 puncte la activ. Locul 
tei i-a revenit maestrului sportului Alexei 
Dolgopolov. În turneul juniorilor, desfășurat 
paralel, primele trei locuri au fost ocupate, 
în ordine, de Maxim Cernous, Nicolae Pana-
inte, ambii din Chișinău, și Ion Rusu din Un-

gheni. “Toţi au demonstrat un nivel de joc 
bun pentru vârsta lor, dar vreau să remarc în 
special prestaţia lui Ion Rusu, care este foar-
te talentat, în opinia mea”, a declarat arbitrul 
competiţiei, Iosif Func. Memorialul s-a des-
fășurat în premieră și a reunit 38 de jucători. 
“Faptul că a participat un asemenea număr 
de jucători este foarte îmbucurător, semn 
că turneul a trezit un viu interes. Desfășu-
rarea lui este un omagiu adus unuia dintre 
cei mai energici foști promotori ai sportului 
din republică, Valeriu Racu, care a exercitat 
mulţi ani și funcţia de președinte al federa-
ţiei naţionale la jocul de dame”, a mai adă-
ugat Iosif Func.

Noi orizonturi a fi rmelor de exercitiu în cadrul proiectului ECO NET

- Conform opiniei participanţilor răs-
punsurile au fost: foarte mult sau total-
mente, i-a dat posibilitatea să înţeleagă 
funcţionalitatea FE, maximum, este bine-
venit pentru formarea ca coordonator FE. 

Binevenite au fost metodele didacti-
ce utilizate,: joc de rol „Tranzacţia”- parti-
cipanţii fi ind divizaţi pe echipe, au avut 
sarcina de a vinde și a cumpăra servici-
ile de închiriere a vestimentaţiei de la 2 
companii similare; metoda „Ghemul” - a 
creat reţeua funcţionării relaţiilor între 
departamente, fi ind la bază documente-
le utilizate în cadrul Firmei de Exerciţiu, 
participanţii sau manifestat în calitate de 
actori - tratînd cu sufl et și cele mai fru-
moase emoţii rolurile în care se afl au. De 
exemplu: de ce aţi ales fi rma X și nu Y, de 
ce sunt diferite preţurile, de ce fi rma pro-
pune mai multe facilităţi, șamd.

Aceste roluri le-au permis să facă 
comparaţie între fi rmele reale și cele si-
mulate (fi rma de exerciţiu) și să facă con-
cluziile privind învăţarea elevilor în cadrul 
fi rmei de exerciţiu.

- Care a fost momentul cel mai bun 

din cadrul acestui seminar?

- În opinia participanţilor cel mai bun 
moment în cadrul seminarului (din ches-
tionarele completate), a fost: metodele 
interactive, fl uxul documentelor dintre 
departamente, joc pe roluri, activităţile 
practice, conlucrarea în cadrul departa-
mentelor, simularea tranzacţiei, funcţi-
ile angajaţilor, lucrul în echipă, metoda 
„ghemul”, „licitaţia”.

În rezultat seminarul s-a încheiat cu 
concluzii, opinii și propuneri pentru con-
tinuarea activităţilor, roadele cărora le 
vom culege începînd din luna septem-
brie, unde își vor demara activitatea alte 
fi rme de exerciţiu ghidate de profesorii 
antrenaţi la aceste seminare. Toţi partici-
panţii au primit la încheiere un certifi cat 
de participare la seminarul de instruire 
„Funcţionarea Firmei de Exerciţiu”, vizat 
de formatorii Natalia Lazarev, Petru Ar-
can și Coordonatorul Educaţional Austri-
ac Fabian Mayr.

Natalia LAZAREV, formator, pro-

iectul ECO NET, Colegiul Naţional de 

Comerţ al ASEM: „Cu siguranţă aceste 
oportunităţi ne deschid noi orizonturi pe 
piaţa serviciilor educaţionale din Repu-
blica Moldova, cadrele didactice devin 
mai competitive, capătă noi experienţe, 
utilizează metode moderne de preda-
re-învăţare-evaluare. Îmi exprim sincere 
mulţumiri participanţilor la acest seminar 
pentru implicare activă(unii profesori fi ind 
deja în concediu), pentru mine mult în-
seamnă să fi e recepţionat mesajul trans-
mis și să pot culege roadele activităţii. În 
general pot afi rma că seminarul a reușit, 
deoarece am atins obiectivele propuse, 
participanţii și-au atins așteptările, și am 
benefi ciat în totalitate de sprijinul colegu-
lui meu, Petru ARCAN”.
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CONCURSUL IDEI DE AFACERI
În decursul a opt ani Incubatorul de Afaceri al ASEM organizează Con-

cursul Ideilor de Afaceri. Acest eveniment oferă oportunitatea studenţilor 
ce doresc să inițieze o afacere, să transforme ideile lor inovative în afaceri rea-
le. În fi ecare an participanţii dezvoltă business planuri, planifi când să deschi-
dă întreprinderi cu noi tipuri de activităţi pe piaţa autohtonă. Obiectivul prin-
cipal al Concursului este de a crește potențialul antreprenorial al studenților 
și al absolvenților din învățământul superior. Proiectul își propune să - i ajute 
pe studenții și masteranzii ASEM să conștientizeze oportunitățile existente în 
mediul de afaceri din Moldova, pentru a deveni ei însuși autorii unor inițiative 
antreprenoriale de succes. 

 
P R O C E S U L D E D E S FĂ Ș U R A R E A CO N C U R S U LU I

Proiectul ” CONCURSUL IDEI DE AFACERI ediția a VIII-a” se va desfășura în 
perioada 10 septembrie – 20 decembrie 2012. Concursul constă din două 
etape. Fiecare etapă se fi nalizează cu o selecţie. Selectarea participanţilor 
pentru etapa următoare se face conform criteriilor stabilite prin Regulamen-
tul Concursului.

În prima etapă are loc înregistrarea participanţilor. 
 În etapa a doua participanţii selectaţi benefi ciază de un training în dome-

niul antreprenorial, în special privind evaluarea ideii de afaceri, elaborarea 
planului de afaceri și prezentarea efi cientă a acesteia. Pentru etapa fi nală, se 
selectează 7 Business Planuri.

 Finalul Concursului se face sub forma unui Forum de Afaceri, la care se 
invită potenţiali investitori, reprezentanţi ai băncilor și organizaţiilor de mi-
cro-fi nanţare. Participanţii își prezintă planurile de afaceri și răspund la între-
bările publicului. La fi nele Forumului de Afaceri se desemnează cîștigătorii 
Concursului, care se premiază solemn.

Bilanțul activităţilor din cadrul proiectului

- 3 întreprinderi rezidenți ai Incubatorului de afaceri ASEM;
- 4 întreprinderi înregistrate în cadrul Incubatorului Virtual;
- 9 seminare de prezentare a conceptelor antreprenoriatului destinate stu-

denţilor;
- 5 evenimente de networking, cu participarea studenţilor, reprezentanţilor 

agenţilor economici, în vederea stabilirii domeniilor economice în care vor 
activa întreprinderile; 

- traning intensiv de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
- 3 seminare de analiză și îmbunătăţire a conceptului și funcţionalităţii în-

treprinderilor start-up, coordonate de către mentorii Incubatorului ASEM;
- furnizarea instrumentelor metodologice de lucru pentru întreprinderile 

create.

Localizarea proiectului: REPUBLICA MOLDOVA; CHIȘINĂU, Academia de 
Studii Economice, Incubatorul de Afaceri, str. Bănulescu Bodoni 59, bl. B.

Așa cum am susţinut ani în șir și noi, cei din pe malul drept 
al Prutului, și basarabenii consideră capitalul uman ca fi ind 
printre puţinele resurse care le oferă un avantaj comparativ. 
Doar că, pe acest plan, se manifestă cât se poate de pregnant 
unele riscuri care se întrezăresc din manifestarea tendinţelor 
demografi ce și a fenomenului migrării. Evident, efectele pro-
cesului îmbătrânirii demografi ce presupun intervale de timp 
relativ mari. Conform practicii internaţionale, o populaţie se 
consideră „îmbătrânită” atunci când ponderea vârstnicilor de-
pășește 12%. În cazul Republicii Moldova (RM), raportul din-
tre populaţia care depășit vârsta de 60 de ani și numărul total 
al populaţiei a constituit 14,4% în anul 2010 (comparativ cu 
13,6% în anul 2000). Analiza tendinţelor demografi ce arată că, 
după anul 2040, ponderea populaţiei în vârstă aptă de mun-
că se va diminua cu peste 10% faţă de valorile actuale (de la 
69,2% până la 57,9%). Potrivit unor scenarii pesimiste ale pro-
gnozelor demografi ce (Strategia Naţională de Dezvoltare a RM 
- 2012-2020, http://particip.gov.md/public/fi les/strategia/Mol-
dova_2020_proiect.pdf/), peste cca. 30 ani efectivul populaţiei 
totale ar putea să se reducă cu până la un milion de locuitori. 
Aceasta ar însemna să aibă loc o diminuare gravă către un nu-
măr de 2,6 – 2,7 mil. locuitori. Astăzi, la capitolul populaţie acti-
vă (persoanele ocupate plus șomerii), RM înregistrează cca. 1,3 
mil. pers. Datele recente (Raport BNS ”Forţa de muncă …”, pu-
blicat la 30.08.2012) arată că ponderea populaţiei ocupate este 
de 95,5%, în timp ce ponderea șomerilor totalizează 4,5%. Ine-
xistenţa unor locuri de muncă acceptabile în companiile și in-
stituţiile moldovenești i-a determinat pe mulţi dintre basarabe-
nii apţi de muncă să emigreze. Anumite evaluări (”Argumente 
pentru crearea unui minister al diasporei”, http://moldinit.com/
publ/) arată că: ”între 600 de mii și 1 milion de cetăţeni ai Re-
publicii Moldova sunt plecaţi, temporar sau defi nitiv, din ţară. 
În comparaţie cu alte fenomene similare, este vorba de cel mai 
important exod de populaţie (proporţional cu populaţia totală 
a republicii) pe timp de pace din întreaga istorie a umanităţii. 
În jur de 40% din populaţia activă, aptă de muncă a Republicii 
Moldova este plecată în străinătate”. Dincolo de consecinţele 

de tip familial etc. ale acestei probleme (de ex. peste 150 de mii 
de minori rămași în ţară fără supraveghere părintească), adesea 
se vorbește și despre avantaje. Și anume, despre faptul că mai 
mult de 1/3 din PIB-ul RM provine din remitenţe (cca. 1,5 mili-
arde de dolari SUA în 2011). Anul acesta cifrele se anunţă a fi  în 
creștere: în ianuarie-iulie 2012, volumul transferurilor bănești 
în RM - de peste hotare - prin intermediul băncilor către per-
soane fi zice s-a ridicat (deja) la 794,28 mil. dolari. S-au depășit 
astfel indicii aceleași perioade din 2011 cu aproape 20 mil. do-
lari (sau cu 2,5%) (”Remitenţele lucrătorilor migranţi …”, http://
www.noi.md/md/news_id/14683). Este adevărat, au fost ani și 
mai ”buni”. În 2008, valoarea transferurilor a ajuns la 1,66 miliar-
de dolari. Câștigurile din munca moldovenilor afl aţi peste hota-
rele ţării au alimentat, în timp, venitul disponibil al gospodării-
lor, conducând astfel la majorarea cererii agregate de consum. 
Numai că, fi ind constrânsă de capacităţile limitate de producţie 
autohtonă, această cerere a fost satisfăcută majoritar de impor-
turile de bunuri și servicii. Bugetul public naţional a benefi ciat 
pe urma acestei situaţii, însă balanţa comercială s-a soldat me-
reu cu defi cite în creștere (cf. Strategia Naţională de Dezvoltare 
a RM - 2012-2020). Semnalul care se impune a fi  tras este că 
evoluând pe calea aceasta (formula creșterii economice bazată 
pe consum și remitenţe) avem de-a face cu o vulnerabilizare 
certă a economiei basarabene. Apoi, chiar dacă un blocaj major 
nu poate interveni decât după o evoluţie pe termen îndelungat 
în condiţiile arătate, nu trebuie omis faptul că, la un moment 
dat, volumul remitenţelor va începe să scadă. Tocmai de aceea, 
așa cum reiese din lectura documentului anterior menţionat, 
Executivul de la Chișinău propune o schimbare a paradigmei 
de dezvoltare. Amintind și noi, pe scurt, în încheiere, câteva lu-
cruri despre aceasta, să spunem că presupune elemente dintre 
cele mai progresiste. Și anume, de la atragerea investiţiilor stră-
ine și locale, fortifi carea activităţilor de cercetare și dezvoltare, 
până la dezvoltarea industriilor exportatoare. 

Ionel BOSTAN, 

Doctor Honoris Causa al ASEM

Exodul basarabenilor și întoarcerea valutei
· Basarabia înregistrează cel mai mare exod al populaţiei pe timp de pace din istorie, 

proporţional cu populaţia totală a ţării. 

· Cca. 40% din populaţia activă aptă de muncă este plecată în străinătate.

· Peste 1/3 din PIB-ul Republicii Moldova provine din remitenţe (cca. 1,5 miliarde de do-

lari SUA în 2011).

· Semnal de alarmă: formula creșterii economice bazată pe consum și remitenţe antre-

nează vulnerabilizarea accelerată a economiei basarabene.

ŢĂRILE CU CELE MAI PERFORMANTE SISTEME 
EDUCAŢIONALE DIN LUME

În ultimii 50 de ani, numărul absol-
venţilor de facultate din ţările dezvoltate 
a crescut cu aproape 200%, potrivit unui 
raport al Organizaţiei pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OECD) din 2011. 
Calitatea educaţiei s-a îmbunătăţit în toa-
tă zona OECD, însă în unele state, rata de 
absolvire în învăţămîntul superior a cres-
cut semnifi cativ. Bazîndu-se pe acest indi-
cator, publicaţia 24/7 Wall St. a identifi cat 
ţările cu cele mai performante sisteme 
educaţionale.

Cum era de așteptat, ţările «educate» 
sînt și cele care alocă cele mai mari bu-
gete pentru acest sector, din PIB. Printre 
acestea se numără Japonia, Canada, Nor-
vegia sau Australia. Chiar dacă în majori-
tatea ţărilor OECD educaţia este fi nanţată 
aproape integral din fonduri publice, în 
opt din cele zece studii de caz de mai jos 
sistemul de învăţămînt este aproape în 
totalitate fi nanţat prin iniţiativă privată. 
Ţările incluse în top au în mod tradiţional 
o populaţie educată peste medie: încă 
din 1997, Japonia, Canada și SUA au avut 
o pondere de absolvenţi de studii superi-
oare  de peste 30%, din totalul populaţiei.

10. Finlanda. Deși este o ţară mică, 
în comparaţie cu celelalte membre OECD, 
ponderea în populaţia totală a celor care 
urmează o formă de învăţămînt post gim-
nazial este de 37%. Rata absolvenţilor de 
facultate a crescut cu 1,8% anual, în peri-
oada 1999-2009. Cei mai mulţi absolvenţi 
de liceu din Finlanda se îndreaptă către 
facultăţi cu profi l tehnic, cum ar fi  ingine-
ria, producţie sau construcţiile. 

9. Australia. Rata absolvenţilor de 
facultate din Australia crește anual cu cir-

ca 3,3%, iar ponderea acestei categorii în 
populaţia totală este de 37%.

8. Marea Britanie. În Marea Britanie, 
numărul absolvenţilor de liceu și faculta-
te a crescut cu doar 4% între 1999 și 2009, 
însă ţara ocupă un loc bun în acest top 
datorită ponderii relativ reduse a chel-
tuielilor publice în fi nanţarea școlilor, de 
69%. 

7. Norvegia. Norvegia ocupă locul 
trei printre ţările OECD în privinţa alocă-
rii fondurilor pentru educaţie din PIB, cu 
o pondere de 7,3%. Din totalul fondurilor 
alocate educaţiei,  circa 23% merg numai 
către universităţi. Aici, peste 60% dintre 
absolvenţii de facultate urmează și pro-
grame de masterat, mai mulţi decît media 
OECD, care este de 45%.

6. Coreea de Sud. Numărul absol-
venţilor de facultate a crescut cu 5,3% 
între 1999 și 2009, iar ca și în cazul Marii 
Britanii, această rată o depășește pe cea a 
creșterii populaţiei. Ca și în Finlanda, ab-
solvenţii de liceu nu sînt atrași de facultăţi 
cu profi l umanist, ci tehnic. De asemenea, 
doar 59,6% din banii alocaţi pentru edu-
caţie în Coreea de Sud provin din fonduri 
publice. 

5. Noua Zeelandă. Circa 40% dintre 
neo-zeelandezi au absolvit o facultate, 
pondere care plasează ţara printre prime-
le cinci în lume din acest punct de vede-
re. Între 1999 și 2009, rata de absolvenţi 
ai instituţiilor de învăţămînt superior a 
crescut cu 11,88%. Mai mult de 90% din-
tre cetăţenii Noii Zeelande sînt absolvenţi 
de liceu. 

4. Statele Unite ale Americii. Rata 
absolvenţilor de studii superioare în 

America a crescut între 2000 și 2009 în-
cet, dar sigur, cu 1,4% anual. Circa 71% 
din fondurile alocate învăţămîntului sînt 
publice, însă SUA ocupă acest loc pentru 
că dintre toate ţările OECD, are cea mai 
mare pondere de absolvenţi de studii su-
perioare, de 25,8%. 

3. Japonia. Circa 44% dintre adulţii 
japonezi au absolvit o formă de învă-
ţămînt superior, mai mult decît SUA, în 
care ponderea este de 41%. Totodată, are, 
alături de Finlanda, cea mai mare ponde-
re de absolvenţi de gimnaziu în totalul 
populaţiei, circa 95%. 

2. Israel. Cele mai recente date cu 
privire la educaţia din Israel, din 2007, in-
dică o pondere de 44% de absolvenţi de 
studii superioare din totalul populaţiei. 
Circa 78% din totalul fi nanţării sistemului 
de învăţămînt vine din fonduri publice, 
iar ponderea absolvenţilor de liceu este 
de 45%, din totalul populaţiei. 

1. Canada. În Canada, 50% din totalul 
populaţiei adulte a absolvit o formă de în-
văţămînt superior, cel mai mult dintre toa-
te ţările OECD. În fi ecare an, Canada alocă 
2,5% din PIB pentru educaţie, pondere 
care o plasează pe locul patru în lume la 
acest capitol. Totodată, 41% dintre aceste 
fonduri alocate educaţiei merg către siste-
mul de învăţămînt superior, în care un sfert 
dintre studenţi sînt veniţi din alte ţări.

În aproape toate ţările din Europa, 
majoritatea elevilor, 82%, studiază în școli 
particulare, însă în ţări precum România, 
Lituania, Letonia și Croaţia, peste 98% 
dintre studenţi sînt școlarizaţi în instituţii 
publice. 

Capital.ro
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BURSE FINANŢATE DIN BUGETUL DE STAT

Fiecare instituţie de învăţământ are elaborat un Regu-
lament-cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 
1009 din 1 septembrie 2006, care stabilește modul și con-
diţiile de acordare a burselor fi nanţate din bugetul de stat:

BURSELE OFERITE DE STAT SUNT :

Bursele de merit se acordă studenţilor, care au perfor-
manţe relevante în activitatea academică, știinţifi că și 
extracurriculară. Se fi xează o dată pe an, în funcţie de 
rezultatele academice în sesiunea de vară, începînd cu 
data de 1 septembrie al noului an de învăţământ. 

BURSELE DE MERIT SUNT :

Bursa Republicii (1200 lei)
Bursa Președintelui RM (1090 lei)
Bursa Guvernului (1000 lei)
Candidaţii la burse de merit sunt propuși senatului 

de către consiliul facultăţii, consiliul profesoral și consi-
liul de administraţie a instituţiei de învăţământ. Candi-
daţii completează și prezintă un dosar, pentru a partici-
pa la concursul de selecţie. Senatul propune lista celor 
selectaţi, rectorul aprobă prin ordin și trimite dosarele 
pentru evaluare Ministerului Educaţiei și Tineretului. 
Lista fi nală a câștigătorilor de burse de merit (de regu-
lă câte o persoană, două din cadrul fi ecărei universităţi 
din ţară). Bursa de merit este aprobată prin hotărâre de 
Guvern, respectiv, prin decretul Președintelui (Bursa Pre-
ședintelui).

 
BURSELE DE STUDII se acordă studenţilor în func-

ţie de rezultatele obţinute la învăţătură și se stabilesc 
după fi ecare sesiune, adică de două ori pe an, la fel ca și 
bursele sociale.

BURSELE SOCIALE se acordă studenţilor și elevilor, 
la cerere, în funcţie de situaţia materială a solicitantului.

Majoritatea instituţiilor de învăţământ fac uz de po-
sibilitatea de a acorda burse sociale și nominale (bursa 
senatului, bursa unor personalităţi, bursa unor organi-
zaţii), care se constituie din mijloace provenite din pre-
starea serviciilor cu plată și alte activităţi auxiliare, din 
sponsorizări și donaţii ale persoanelor fi zice. 

Important e să se știe: Un student nu poate benefi -
cia concomitent de două burse de stat, în schimb poate 
benefi cia de o bursă de stat și alte burse oferite de alte 
organizaţii și sponsori, dacă le merită.

Am încercat să elaborăm un clasament al celor mai 

râvnite burse „extrabugetare”:

BURSE DE MERIT 

PENTRU CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII

Concurs organizat anual de Centrul de Informaţii 
Universitare (CIU), sub egida Consiliului Rectorilor din 
Republica Moldova, cu suportul fi nanciar principal al 
Fundaţiei Soros Moldova, dar și al altor sponsori: Com-
pania Orange Moldova, Moldova Agroindbank etc. Va-
loarea burselor este de 12.000 lei.

Evaluările se fac în baza dosarelor prezentate de 
participanţi, dar și a unei probe – interviul. Potrivit dnei 
Angela Mușet, director de proiect la CIU, timp de 16 ani, 
Concursul „Burse de Merit” a devenit unul dintre cele mai 
prestigioase în Moldova. Cei care au luat aceste burse 
sunt astăzi profesioniști apreciaţi în domeniu, de regulă 
cu masterate, cu doctorate la universităţi prestigioase în 
lume”. De obicei, concursul se lansează în luna martie, iar 
rezultatele se anunţă în mai. Detalii, inclusiv despre alte 
oportunităţi de a aplica pentru burse universitare și post-
universitare în ţară și peste hotare afl aţi pe www.eac.md.

BURSA MOLDCELL

Anul acesta a împlinit ediţia a VII-a. Valoarea bursei 
lunare de studiu, echivalentul a 180 dolari este oferită 
lunar, timp de 8 luni, celor mai buni studenţi ai anilor ter-
minali. Atât valoarea burselor, cât și numărul de bene-
fi ciari crește anual. Selecţia candidaturilor se va face în 
baza dosarului, interviului și a rezultatelor demonstrate 
de studenţi în procesul de studii și activitatea extracurri-
culară. De regulă concursul e anunţat în septembrie, iar 
rezultatele se fac publice în octombrie.

Detalii pe www.moldcell.md.

BURSA FUNDAŢIEI „FAMILIA STURZA”

Proiectul „Înaintează spre succes”, lansat acum 3 ani 
anunţă un program de burse lunare în mărime de 1000 de 
lei pentru studenţi universitari din anii 2-4, ciclul licenţă. 
Bursele se acordă în bază de concurs. Criterii de participare: 
media generală de la 8 în sus, venit pe membru de familie 
- sub 1500 lei pe ultimele trei lui de zile. Data limită de de-
punere a dosarele, de regulă luna octombrie.

Dosarele se depun la Fundaţia Sturza,
Adresa: 64 Șciusev str. Chișinău. MD2012
Republica Moldova
www.fundatiasturza.md

Victoria SAMOHIN

Studenţi foarte buni și burse pe potrivă 
Un student sârguincios, inteligent și “băgăreţ” poate câștiga bani buni în timpul studiilor, integrându-se 

atât în limitele condiţiilor oferirii burselor de stat, dar și a celor oferite prin concurs de către alte instituţii, com-

panii și proiecte.

Ne-am gândit sa vă ajutăm să vă descurcaţi mai ușor în totalitatea burselor.

Se declară pierdut carnetul de masterand cu nr. 112330, eliberat pe 

numele Oleksandr Pisaroglo, gr. MRU 111. 

Se declară pierdut carnetul de note cu nr. 110897, eliberat pe 

numele Sergiu Matei, gr. REI 115.

Se declară pierdut carnetul de note cu nr. 112363, eliberat pe 

numele Alexandru Vulpe, gr. REI 115.

Atenţie,  CONCURS !!!

Cel mai bun student al ASEM – 2012
Ai note foarte bune la învăţătură? Ai participat la mai multe concursuri, 

simpozioane și conferinţe? Ai scris articole în ziare și reviste? 

Atunci, Concursul „Cel mai bun student al ASEM – 2012” e pentru tine! 

La concurs sunt invitaţi să participe toţi studenţii ASEM (inclusiv masteran-

zii), cu excepţia studenţilor din anul întâi.

Concurenţii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:
1. Formular de participare la concurs (descarcă pe www.ase.md)
2. Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaște 

activitatea academică și cea extracurriculară a concurentului.
3. Curriculum Vitae.
4. Certifi cat academic din anul de studii precedent (ambele 

semestre),vizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe 
fi ecare semestru.

5. Certifi cat academic – masteranzi (ambele semestre),vizat de către 
decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fi ecare semestru; copia 
xerox a diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I.

6. Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, 
conferinţe, simpozioane etc.

7. Copii ale articolelor știinţifi ce sau/și publicistice.   
8. Copie de pe buletinul de identitate, inclusiv de pe fi șa de însoţire.

Mărimea premiilor va fi  după cum urmează:

Premiul Mare – o persoană – 2 500 lei
Premiul I – 2 persoane –  câte 2000 lei
Premiul II – 3 persoane – câte 1500 lei

Premiul III – 4 persoane –  câte 1000 lei.

Dosarele participanţilor sunt recepţionate de către Serviciul Re-

laţii cu Publicul al ASEM (ofi ciul 101, bloc. A), până la 05 noiembrie 

2012. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc vineri, 16 no-

iembrie 2012.

NU UITA: CÂȘTIGĂ NUMAI CEL CARE PARTICIPĂ! 

Ediţia a X-a



<<
  /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


