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Decizia de a conferi titlul de Doctor Honoris Cau-
sa al ASEM lui Francis Gurry a fost luată prin hotărâ-
rea Senatului ASEM din 25 aprilie 2012, la propune-
rea Consiliului Facultăţii de Business si Administrarea 
Afacerilor. 

În discursul său, rectorul ASEM, Grigore Beloste-
cinic, a dat o înaltă apreciere activităţii Directorului 
general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte-
lectuale, doctorului în fi losofi e Francis Gurry și con-
tribuţiei sale de excepţie la încurajarea creativităţii și 
promovării proprietăţii intelectuale oriunde în lume.

Apologia tradiţională (laudatio) a ţinut-o Angela 
Solcan, decanul Facultăţii de Business si Administra-
rea Afacerilor. 

Francis GURRY s-a născut la data de 17 mai 1951 
în Australia, și-a făcut  studiile la Universitatea din 
Melbourne, unde în 1974 a obţinut licenţa în drept 
(Bachelor of Laws (LL.B)), iar în 1976 – a susținut mas-
teratul în același domeniu (Master of Laws (LL.M)). 

În perioada 1977 – 1979 a fost student cercetător 
(Research Student) la Facultatea de Drept al Univer-
sităţii din Cambridge, Marea Britania, unde în 1980 
susţinuse cu succes teza de doctor obținând titlul de 
doctor în fi losofi e (Doctor of Philosophy Ph. D). 

(continuare în PAG. 3

Vizită de înalt rang la ASEM. În trecut medic-stomatolog, iar 
în present ministrul suedez al Comerţului, Ewa Björling a ţinut o 
lecţie deschisă pentru studenţii Academiei. Afl ată pentru prima 
dată în Moldova, ministra a avut întrevederi cu premierul Filat, 
a discutat cu oamenii de afaceri suedezi despre milioanele ce ur-
mează a fi  investite în RM și a promis că mai vine. 

Ewa Björling a ţinut un discurs pe măsura statutului ei. Aceasta 
speră că la anul mai mulţi studenţi moldoveni vor vizita Suedia. Toto-
dată a anunţat despre bursele care vor fi  oferite de Suedia la începutul 
anului 2013, zece la număr. “Nu poţi crește, dacă nu distrugi barierile și 
te deschizi”, a declarat ministra. 

Sala era plină de studenţi dornici de a adresa întrebări ofi -
cialului suedez. Temele cele mai des abordate au fost confl ictul 
transnistrean, modelul suedez de business și posibilitatea inte-
grării RM în UE. De asemenea, tinerii de la ASEM s-au interesat 
care sunt cele mai atractive ramuri pentru investitorii suedezi. 
Unii însă au venit cu propuneri mai deocheate, gen schimbul 
academic de profesori, nu doar de studenţi și….deschiderea 
unei universităţi suedeze în Moldova. 

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, prezent și el la întâl-
nire i-a îndemnat pe studenţi ca în cazul în care aleg să înveţe 
peste hotare, ulterior să revină acasă și să-și investească cunoș-
tinţele în ţara proprie. 

La prelegere au mai fost prezenţi, Natalia Gherman, vicemi-
nistra Afacerilor Externe și Integrării Europene a RM și Ambasa-
doarea Suediei în Moldova, Ingrid Tersman.

DEŞI CONTROLEAZĂ DOUĂ DINTRE CELE MAI MARI 
AFACERI DIN MOLDOVA, STATISTIC SUEDIA A INVESTIT 
DOAR CÂTEVA MII DE LEI ÎN ŢARA NOASTRĂ

Cu investiţii de 13 milioane de euro, Suedia este cel mai mare do-
nator al Republicii Moldova. Aceasta potrivit declaraţieie premierului 
în timpul vizitei dnei Ewa Björling la Chișinău. Potrivit ofi cialului sue-
dez, businessmenii din delegaţie sunt interesaţi să investească în te-
lecomunicaţii, infrastructură, sănătate și implementarea e-guvernării. 
Din 2011 până în 2014, se vor face investiţii de 52 de milioane de euro. 
„Companiile suedeze vin în Moldova nu doar pentru a aduce unele 

bunuri și servicii, ci și pen-
tru a oferi soluţii concrete 
care ar ajuta oameni să de-
pășească unele problemele, 
să-și îmbunătăţească cali-
tatea vieţii”, a precizat Ewa 
Björling.

Potrivit ziarului adevă-
rul.md, statistic lucrurile 
stau un pic altfel. Or, potri-
vit Biroului Naţional de Sta-
tistică, în Republica Moldo-
va funcţionează doar cinci 
companii cu capital suedez, 

iar soldul investiţiilor în capital social provenite din Suedia, constituie 
19.400 de lei. Și asta în timp ce compania suedeză TeliaSonera contro-
lează al doilea operator ca mărime de telefonie mobilă din RM cu afa-
ceri de aproape de un miliard de lei. O altă mare companie suedeze 
prezentă în Moldova este Orifl ame, care deţine o cotă importantă pe 
piaţa produselor cosmetice.

Deși controlează cel puţin două mari afaceri din Republica Moldo-
va, companiile suedeze nu investesc foarte mult și asta potrivit informa-
ţiile difuzate de Ministerul Economiei. 

Cel mai probabil că investiţiile sudeze au venit prin intermediul 
unor fi rme off -shore. 

Corina MOROZAN

De Ziua Juristului 
au fost felicitaţi juriștii ASEM
”Justiţia este gloria încoronată a virtuţii” 

Marcus Tullius Cicero

La 19 octombrie, a fost marcată Ziua lucrătorului în 

justiţie. Astfel, studenţii anului III, ai facultăţii „Economie 

Generală și Drept”, specialitatea drept, au adus cuvinte de 

omagiu profesorilor de la catedrele Drept Public și Drept 

Privat ale ASEM.

Cu ocazia acestui eveniment, studenţii, membri ai Cercu-
lui Științifi c de Drept Penal, sub îndrumarea coordonatorului 
științifi c, lect. superior, Djulieta Vasiloi, au organizat o campanie 
de informare cu genericul”Ce putem face noi, societatea, pen-
tru a stopa criminalitatea?”. Campania a evoluat în două etape 
– informarea și omagierea. Prima a fost etapa informativă și a 
presupus următoarele activități: manuscrisul sugestiilor, în care 
fi ecare a avut posibilitatea să-și expună opinia pe marginea 
acestui subiect; panoul informativ cu privire la evoluția, tipuri-
le și caracteristicile fenomenului criminalității; împărţirea unor 
broșuri cu noțiuni generale.

Sărbătoarea zilei profesionale a juristului le-a oferit, stu-
denţilor, oportunitatea de a adresa mesaje de felicitare pro-
fesorilor-juriști ai facultăţii, pentru munca asiduă pe care o 
depun în scopul ocrotirii valorilor societății. 

Studenţii specialităţii Drept aduc cele mai cordiale felici-
tări cu ocazia Zilei Juristului, tuturor profesorilor catedrelor de 
drept, colegilor și tuturor juriștilor din ţară, dorindu-le sănă-
tate îndestulată, înțelepciune, bunăvoință, căldură spirituală, 
ca fi ece scurgere de clipă să se preschimbe-n cânt și zîmbet.

O nouă zi aduce un nou răsărit de soare,
Averse de optimism și priveliști încîntătoare!

Dragii noștri modelatori ai personalității,
Fie ca sufl etul Dvs să se avânte în abisurile fericirii

și sufl ul spiritual să nu vă părăsească nicicând!
Astfel de campanii de informare cu privire la anumite 

fenomene din societatea contemporană, membrii Cercului 
Știinţifi c de drept penal preconizează să organizeze și cu alte 
ocazii.

Liubovi BOJII, 

anul III, EGD

Francis GURRY, 
al 29-lea Doctor 
Honoris Causa 
al ASEM

La 23 octombrie, în Sala de lectură „Euge-

niu Hrișcev”, a avut loc ședinţa Senatului ASEM 

consacrată conferirii titlului de Doctor Hono-

ris Causa al ASEM, dlui Francis Gurry, Director 

general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 

Intelectuale.

Ministrul suedez al Comerţului Ewa Björling, în vizită la ASEM 

Doctorii Honoris Causa ai ASEM
Până în prezent 29 personalităţi din domeniul știinţei, culturii, 

politicii (11 din România, 6 din Republica Moldova, câte 3 din Sta-
tele Unite ale Americii și Germania, 2 din Polonia, câte 1 din Franţa, 
Italia, Bulgaria și Australia) s-au învrednicit de onorifi cul titlu Doctor 
Honoris Causa al ASEM. După cum urmează:
1995 – Nicolae N. CONSTANTINESCU şi Constantin BĂRBULESCU 

                (ambii România)

1996 – Sergiu RĂDĂUŢAN şi Boris MELNIC (ambii R. Moldova)

1997 – Delbert WEBER (SUA)

1998 – Petru SOLTAN (R. Moldova)

2000 – Nancy BELEK, Walley BACON (ambii SUA), Mircea CIUMARA 

                şi Nicolae BELLI (ambii România)

2001 – Alban RICHARD (Franţa) 

2002 – Andrei ANDRIEŞ (R. Moldova) şi Joachim HENTZE (Germania) 

2004 – Radu MIHALCEA (Germania) şi Dan POPESCU (România)

2005 – Piotr MARCINIAK (Polonia) şi Valeriu IOAN-FRANC (România)

2006 – Gheorghe DUCA (R. Moldova) şi Ion Gheorghe ROŞCA (România)

2007 – Ion PETRESCU (România) şi Domenico NETTI (Italia) 

2008 – Constantin OPREAN (România)

2009 – Harry GEBHARDT (Germania)

2010 – Ionel BOSTAN (România), Veliciko ADAMOV (Bulgaria), Mugur ISĂRESCU

                (România) şi Leszek BALCEROWICZ (Polonia)

2012 – Serghei EVSTRATIEV (R. Moldova) şi Francis GURRY (Australia).
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“Crearea Societăţii Conștiinţei” 
“T oamna se numără bobocii!” – Această afi rmaţie este relevantă și pentru 

tinerii cercetători care muncind pe parcursul anului, și-au expus cercetările în 
cadrul Primei teleconferinţe international a tinerilor cercetători din 7-8 aprilie a 
anului curent. 

Munca a fost asiduă și nu în zadar, căci, la 26 octombrie 2012 a avut loc tele-
lansarea volumui “Crearea Societăţii Conștiinţei” din cadrul teleconferinţei petre-
cute în primăvară. Volumul cuprinde 29 de lucrări ale studenţilor, masteranzilor și 
doctoranzilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, Academiei 
de Sudii Economice din București, Universităţii “Al. I. Cuza“ din Iași și Academiei 
Româno-Americană de Știinţe și Arte. Pe lingă comunicările tinerilor cercetători, 
volumul înglobează și cercetări ale profesorului Radu MIHALCEA din Chicago, 
Doctor Honoris Causa al ASEM, profesorului Ioan ANDONE de la Universitatea 
“Al. I. Cuza “ din Iași și a profesorului Dumitru TODOROI, doctor habilitat, membru 
corespondent ARA, ASEM.

Prima teleconferinţa a tinerilor cercetători se petrece al doilea an consecutiv 
în cadrul Simpozionului Știinţifi c al Tinerilor Cercetători – ASEM din luna aprilie. 
Datorită eforturilor organizatorului acestei conferinţe, Domnului Dumitru TODO-
ROI și a numărului de studenţi în creștere interesaţi de tematica “Crearea Societă-
ţii Conștiinţei“, am reușit să obţinem propriul volum dedicat Societăţii Conștinţei.

Publicarea volumului este un adevărat succes pentru cei care au depus voinţa 
și muncă la crearea lui.

“Mi-au produs o mare satisfacţie când l-am văzut în format tipărit și l-am răs-
foit cu mare drag. Sunt măndru că am putut participa alături de dumneavoastră 
la aces important eveniment știinţifi c și sper să putem să fi m alături și la următoa-
rele ediţii“, menţionează profesorul Cristian Ciurea de la ASE București.

“Am afl at cu interes vestea lansării volumului de comunicări știinţifi ce PRIMA 
TELECONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ A TINERILOR CERCETĂTORI - Crearea Socie-
tășii Conștiinţei, care încununează atât eforturile deosebite ale dvs, cât și rezulta-
tele tuinerilor cercetători care și-au dedicate o parte importantă din eforturile lor 
pentru defi nirea acestui obiectiv de viitor al comunităţii umane. Cu ocazia tele-
conferinţei – pe care am urmărit-o de la distanţă dar cu acelaș mare interes – am 
fost plăcut surprins de maturitatea găndurilor și de precizia analizei studenţilor 
dumneavoastră. Sunt convins că sămânţa știinţifi că pe care dvs. o aruncaţi acum 
pe ogoarele studenţești va da roade foarte bogate odată cu intrarea tinerilor cer-
cetători în economia Republicii Moldova”, afi rmă profesorul Radu MIHALCEA din 
Chicago, Doctor Honoris Causa ASEM.

 “Volumul editat cu atâta grijă sub coordonarea dvs. refl ect competenţa, ri-
goarea știinţifi că și relevanţa pentru mediuc de afaceri și cel academic în egală 
măsură a problematicii abordate”, afi rmă profesorul Ioan ANDONE de la Universi-
tatea “Al. I. Cuza“ din Iași.

Existenţa acestui volum s-a datorat în mare parte profesorului Dumitru TO-
DOROI, de aceea din numele tuturor tineirlor cercetători îi spunem un mare MUL-
ŢUMESC. 

Mihaela ONOFRAŞ

Pe parcursul ultimilor 19 ani, anual, în octombrie, 

la București are loc faza regională a concursului ICPC 

(International Collegiate Programming Contest). 

Acest concurs de programare se desfășoară sub egida 

ACM (Assotiation for Computing Mashinery) între uni-

versităţile din Europa de Sud-Est și este sponsorizat, 

începând cu anul 1997 de către IBM.

Organizaţia ACM, înfi inţată în 1947 a lansat acest 
concurs încă din 1976 cu scopul de a încuraja viitoarele 
generaţii de programatori profesioniști în obţinerea per-
formanţelor în acest domeniu. Anul acesta la concurs au 
participat 83 de echipe din 47 universităţi din Europa de 
Sud-Est (România, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, 
Montenegru, Macedonia, Ucraina, Turcia). Competiţia s-a 
desfășurat în cadrul celor două site-uri: Universitatea Po-
litehnică din București și Universitatea Tehnică Naţională 
Viniţa din Ucraina.

Academia de Studii Economice din Moldova participă 
de mai mulţi ani (cu unele întreruperi) la acest concurs 
prestigios. Și anul acesta, în urma selectării pe baza suc-
ceselor obţinute într-o serie de olimpiade de programare 
organizate la ASEM și la cele externe (București) cu parti-

ciparea online, a fost aleasă echipa compusă din trei tineri 
pentru participarea la Contestul de la București. Aceștia 
sunt: Alexandru Paveluc, anul II master, Valeriu Zdrobeu, 
anul 3 licenţă și Victor Istrati, anul 3 licenţă, toţi de la fa-
cultatea CSIE.

„Bătălia creierilor” n-a fost deloc ușoară. Din cele 10 
probleme propuse la concurs, doar 8 au putut fi  rezolvate 
timp de 5 ore cât a durat concursul. Rezultatul maxim, 8 
probleme rezolvate, a fost obţinut de doar 4 echipe parti-
cipante la concurs: Universitatea din București, Universita-
tea Taras Șevcenko din Kiev și Universitatea Naţională din 
Harkov Ucraina.

Tradiţional, accentul a fost pus pe abilitatea de a con-
strui algoritmi efectivi, astfel încât soluţiile pentru pro-
blemele propuse să se încadreze în timpul și volumul de 
memorie prescrise. Din cele 83 de echipe de concurenţi, 
numai 13 s-au plasat pe locuri de onoare, au rezolvat 7 sau 
mai multe probleme. Din acestea, 2 echipe, Universitatea 
din București și Universitatea Taras Șevcenko din Kiev vor 
pleca în vara anului 2013 la Sankt-Petersburg pentru a 
participa la fi nala Mondială a concursului ACM ICPC.

Participarea mult contează. Pentru ca să câștigi nu 
este sufi cient să fi i un programator iscusit. E necesar să ai 
și o imaginaţie bogată, să poţi lucra repede, să fi i deschis 
pentru asimilarea ideilor noi și să fi i capabil de a lua decizii 
corecte în timp scurt.

Scopul concursului ACM ICPC constă în asigurarea 
oportunităţilor de interacţiune a studenţilor din diferite 
universităţi, pentru a se cunoaște unii pe alţii, pentru ași 
perfecţiona și etala capacităţile, atât cele de soluţionare a 
problemelor și de programare, cât și cele de lucru în echipă.

Experienţa acumulată prin participarea la astfel de 
concursuri prestigioase reprezintă un bagaj de valoare 
pentru viitorul tinerilor de azi.

Rodica BERZAN, 

conf. univ. ASEM, secondary coach al echipei

Motto: „Dacă poţi măsura și exprima printr-un 
număr ceea ce spui, atunci știi ceva despre acel 
subiect, astfel, cunoștinţele tale sunt sărace și te 
satisfac în mică măsură” 

Lordul Kelvin         

La data de 20 octombrie curent, toată lumea a sărbătorit 
Ziua Internaţională a Statisticii. În Colegiul Naţional de Comerţ 
al ASEM această zi a fost celebrată la 22 octombrie în cadrul 
unui Concurs economic cu subiectul ”Statistica – punctul forte 
în cercetarea fenomenelor și proceselor social-economice”. 

Concursul s-a bazat pe unele competenţe specifi ce, dintre 
care:

Furnizarea - identifi carea de cunoștinţe esenţiale în do-
meniul specialităţii cu scopul promovării celor mai efi ciente 
căi de utilizare a acesteia în viaţa de zi cu zi.

”Cultivarea” unor atribute necesare vieţii: educaţie, entu-
ziasm, economie / chibzuinţă, energie/vigoare, efi cienţă.

Comunicarea într-un limbaj economic adecvat speciali-
tăţii și posibilitatea de a face conexiuni între disciplini.

Valorifi carea oportunităţilor de învăţare și aplicarea prac-
tică a rezultatelor învăţării.

Evenimentul a început cu o  prezentare pregătită de pro-
fesorul de Statistică - Lia Popovici, care a demonstrat actuali-
tatea subiectului și rolul statisticii în viaţa cotidiană – o viaţă 
condusă de cifre. Nu putem trăi în ziua de astăzi fără a efectua 
calcule, fără a face estimări, comparări, aprecieri, analize și pro-
gnoze referitoare la ziua de mâine.

La concurs au participat  grupele anului II, specialitatea 
Contabilitate, și anume: CON-111, CON-112, CON-113, CON-
114, CON-115. Concursul propriu-zis a constat din câţiva pași:

Pasul I: “Prezentarea echipei”. Echipele s-au salutat, și-au 
prezentat componenţa și au venit cu niște surprize plăcute.

Pasul II: “Tema pentru acasă”. Echipele au pregătit din 
timp câte o cercetare statistică actuală, cu următoarele tema-
tici: 
Echipa I (Con 111): „Durata medie a relaţiilor între cu-

pluri din mun.Chișinău”;

Echipa II (Con 112): „Studenţii străini în Republica Mol-
dova”;
Echipa III (Con 113): „Ce aleg tinerii să studieze ”;
Echipa IV (Con 114): „Migraţia populaţiei R.M în perioa-

dă de 10 ani”;
Echipa V (Con 115): „Самоубийство - не метод 

избегания проблем”.
Cunoștinţele teoretice și practice al participanţilor au fost 

testate în următoarele etape:
Pasul III: «Întrebări - capcană» -Echipele au adresat adver-

sarilor câte 2 întrebări creative din domeniul statisticii.
Pasul IV: «Grila» -Echipele ao completat grila în mod indi-

vidual; a biruit operativitatea și corectitudinea rezolvării.
Un moment de creativitate a constituit Pasul V: «Concur-

sul gazetelor de perete», unde cîţiva reprezentanţi din echipă 
au prezentat gazeta din timp pregătită și au apărat opinia 
echipei.

Membrii juriului, în următoarea componenţă – directo-
rul-adjunct pentru activitatea de instruire - Victoria Gutium, 
directorul adjunct pentru educaţie -  Svetlana Manuil, șef –sec-
ţie Contabilitate –Virginia Coșciug, psihologul CNC -  Aurelia 
Beșliu, profesorii de specialitate - Eugenia Ciorbă, Galina Bol-
gari au rămas plăcut impresionaţi de buna desfășurare a eve-
nimentului, intervenind cu laude la adresa participanţilor și a 
organizatorilor.

 Ca în orice competiţie există învingători și învinși. Eviden-
ţiem echipele care au ajuns pe prima poziţie: ”Cei 9 fantastici” 
și ”Опросишки”, pe următoarele trepte ale podiumului situân-
du-se «Brainstorm», «S.R.L. Toate întrebările» și «USB».

Pe tot parcursul Concursului în sală a dominat o atmosferă 
de sărbătoare. Pe chipurile celor prezenţi se puteau citi note 
de entuziasm și o dorinţă de carte molipsitoare. Aducem mari 
mulţumiri dnei Lia Popovici, profesoară de Statistică, pentru 
organizarea și desfășurarea la cel mai înalt nivel al evenimen-
tului dedicat Zilei Internaţionale a Statisticii.

Livia ŢÎBÎRNĂ, 

Lia POPOVICI

Concursul internaţional studenţesc de programare 

Statistica ne învaţă să nu judecăm după aparenţe
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Activitatea profesională a în-
ceput-o în 1974, în calitate de gre-
fi er stagiar, apoi avocat la Arthur 
Robinson&Company, Melbourne. 
În perioada 1979 – 1984 a deținut 
funcția de lector superior în drept la 
Universitatea din Melbourne, Aus-
tralia, iar în perioada 1982 -1983 
profesor  invitat la Universitatea din 
Dijon (Franţa). 

Din 1985 Domnul FRANCIS 
GURRY și–a început  cariera în Or-
ganizaţia Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale, iniţial în calitate de 
consilier juridic în Biroul Dezvol-
tarea cooperării și relaţii externe 
pentru Asia și Pacific (Develop-
ment Cooperation and External 

Relations Bureau for Asia and the 
Pacific), din 1988 activează în Sec-
ţia legislaţia în domeniul proprie-
tăţii industriale, Direcţia proprieta-
te Industrială (Industrial Property 
Division).

O contribuţie importantă  a avut-
o domnul director în crearea în 1994  
a  Centrului de Arbitraj și  Mediere 
al OMPI (WIPO Arbitration and Me-
diation Center), care a permis solu-
ţionarea pe cale amiabilă (non-juri-
dică) a mai multor litigii apărute în 
domeniul proprietăţii intelectuale. 
De asemenea a participat activ la 
elaborarea unei politici unice de  so-
luţionare a litigiilor privind numele 
de domeniu.

Începând cu 1997 Domnul FRAN-
CIS GURRY face parte din echipa ma-
nagerială   al Organizaţiei Mondiale 

a Proprietăţii Intelectuale, iniţial în 
calitate de asistent  al directorului 
general și consilier juridic, apoi din 
2003 îndeplinește funcţia de  Direc-
tor General Adjunct (Assistant Di-
rector General and Legal Counsel), 
cu responsabilitatea pentru Centrul 
OMPI de Arbitraj și Mediere, statis-
tica OMPI, Tratatul de cooperare în 
domeniul brevetelor (PCT), legislaţia 
în domeniul brevetelor și Clasifi carea 
Internaţională de Brevete, Cunoștin-
ţele tradiţionale, expresiile tradiţio-
nale culturale,  resursele genetice și 
știinţele vieţii. 

Din octombrie 2008 a fost de-
semnat în funcția de director gene-
ral al Organizaţiei Mondiale a Propri-
etăţii Intelectuale, realizând  o varie-
tate de sarcini în domeniul protecţi-

ei proprietăţii intelectuale în scopul 
promovării inovării și creativităţii, 
stimulării investiţiilor în cadrul cer-
cetării, dezvoltării și transferului de 
cunoștinţe. 

„Noi suntem dependenţi de ino-
vaţie pentru a merge mai departe. 
Fără inovaţie am rămâne în aceeași 
stare ca specie umană” menţiona 
domnul Francis GURRY în mesajul 
lansat cu ocazia Zilei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale - 26 Aprilie 
2012.

Domnul director FRANCIS 
GURRY este cunoscut ca  autor și 
co-autor al numeroaselor publicaţii 
privind protecţia proprietăţii inte-
lectuale. 

Din categoria apariţiilor editoria-
le de referinţă remarcăm:

• Proprietatea intelectuală într-o 

Vine din Australia, iar din 2008 

este directorul Organizaţiei 

Mondiale pentru Proprietate 

Intelectuală, iar zilele trecute 

a vizitat pentru prima dată 

Moldova.  Francis Gurry a 

devenit Doctor Honoris Causa 

al ASEM. Acesta a vorbit 

studenţilor despre importanţa 

respectării drepturilor 

intelectuale, dar și despre viaţa 

după facultate. 

- Cum a fost studenţia lui 

Francis Gurry?

- Oooo….asta a fost foarte de-
mult. Dar atunci erau timpuri mai 
libertine. Și din păcate realizezi cât 
de bine a fost sau câte nu ai reușit 
să faci, abia după absolvirea uni-
versităţii.

- Trei lucruri obligatorii pe 

care trebuie să le facă un stu-

dent în timpul studenţiei?

- Este o întrebare foarte grea. 
Aș spune în primul rând că trebu-
ie să realizeze că lumea este foar-
te mare, iar procesul educaţional 
este unul contiunu, de lărgire a 
orinzonturilor fi ecăruia. În al doi-
lea rând trebuie să conștientizăm 

că universitatea este limitată. 
După ea, totul abia începe.   

- Cum apreciaţi nivelul inova-

ţional din Moldova?

- Sunt impresionat de ce am 
vazut aici, și anume motto-ul, “eco-
nomia fără cunoștinte nu costă ni-
mic”. Provocarea pentru Moldova, 
o tara mică de altfel, ar fi  “inovatia 

deșteaptă”. Într-o ţară ca Moldova 
trebuie de accentuat anume acest 
punct. Dacă ne uităm la cele mai 
inovaţionale ţări, ca Danemarca, 
Singapore, Elveţia, Suedia, Finlan-
da, vedem acest lucru. Ce are Elve-
ţia înafară de lacuri și munţi…..are 
capital uman. 

- Recent, aţi semnat un me-

morandum între OMPI și Guver-

nul RM, ce conţine acesta și cum 

va ajuta la respectarea drepturi-

lor proprietăţii intelectuale?

- Noi cu RM avem o colabora-
re foarte bună. Aici am în vedere 
relaţia profesională dintre WIPO și 
AGEPI. Memorandumul de azi vine 
să consolideze relaţia dintre aceste 
două organizaţii. Scopul este să în-
soţim Moldova spre calea ei în UE.

- Ce are Moldova de făcut la 

capitolul respectării drepturilor 

intelectuale?

- Trebuie să înţeleagă cum să 
le folosească corect. Proprieta-
tea intelectuală este un vehicul 
care poate să ajute Moldova să-
și facă cunoscută trezoreria în 
toată lumea. 

Corina MOROZAN

Francis GURRY, 
al 29-lea Doctor Honoris Causa 
al ASEM

Francis Gurry: “Provocarea pentru 
Moldova ar fi  “inovaţia deșteaptă”

economie mondială integrată (Inter-
national Intellectual Property in an 
Integrated World Economy) (2007) 
(with Frederick Abbot and Thomas 
Cottier), Aspen publishers, pp ix-
xxix, 1 – 683

• Sistemul Internaţional de Pro-
prietate Intelectuală. Comentarii și 
materiale (International Intellectual 
Property System: Commentary and 
Materials)(1999) (with Frederick 
Abbot and Thomas Cottier), Kluwer, 
pp i-xxxi, 1 – 2026

• Încălcarea încrederii Breach of 
Confi dence (1984), Oxford Univer-
sity Press, Clarendon, pp i-xxvii, 1 
– 487, 

• Cuvînt înainte, Dreptul inter-
național privind numele de domen. 
Foreword, David Lindsay, Internatio-
nal Domain Name Law: ICANN and 
the UDRP, (Hart, Oxford, 2007)

• Préface, Valérie Anne Giscard 
d’Estaing, Inventions, (Edition 2007) 
(Michel Lafon)

• Foreword, Intellectual Property 
Management in Health and Agricul-

tural Innovation (eds. A. Krattinger 
et al) (MIHR and PIPR) (2007)

• “The Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy” (2002) 
XXVII Yearbook Commercial Arbitra-
tion 299-304

• Foreword, Martindale – Hubbell 
International Arbitration and Dispu-
te Resolution Directory (1999) (Mar-
tindale – Hubbell, East Grinstead, 
U.K.)

• “WIPO Arbitration Center” in 
American Intellectual Property Law 
Association, ADR Guide (1994)

• “Arbitrability of Intellectual Pro-
perty Disputes” in Swiss Arbitration 
Association, Objective Arbitrability, 
Antitrust Disputes, Intellectual Pro-
perty Disputes (ASA Special Series 
N/6, 1994)

Domnul FRANCIS GURRY este 
membru al Consiliului Consultativ al:

• Centrului pentru Proprietatea 
Intelectuală și Informare Legislativă 
(Centre for Intellectual Property and 
Information Law (CIPIL)) al Universi-
tăţii din Cambridge,

• Institutului de Cercetare în do-
meniul proprietăţii Intelectuale din 
Australia, Facultatea de Drept, Uni-
versitatea din Melbourne (Intellec-
tual Property Research Institute of 
Australia, Faculty of Law, University 
of Melbourne);

• Revistei de proprietate intelec-
tuală din India (Indian Journal of In-
tellectual Property);

• Revistei Internaţionale de pro-
prietate industrială și legea dreptu-
lui de autor , Munchen, Germania 
(International Review of Industrial 
Property and Copyright Law (IIC) 
(Munich, Germany));

• Revistei de Drept, tehnologie și 
Societatea - SCRIPT- ed,  Edinburgh, 
Marea Britanie.

Meritele dr. FRANCIS GURRY au 
fost recunoscute de comunitatea 
academica internaţională prin acor-
darea a numeroase titluri onorifi ce, 
printre care:

• PROFESSORIAL FELLOW, Facul-
tatea de drept al Universităţii din 
Melbourne Australia; 

• Profesor onorifi c al Universităţii 
Beijing, China (Honorary Professor 
of Peking University);

• DOCTOR HONORIS CAUSA al 
Universității din Haifa (Israel);

• DOCTOR HONORIS CAUSA al 
Universităţii  Economia Naţională și 
Mondială  din Sofi a (Bulgaria);

• Membru al Academiei Europe-
ne de știinţă și Artă (member of the 
European Academy of Sciences and 
Arts).

• Secretar - General al Uniunii 
pentru Protectia Noilor Soiuri de 
Plante (International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants 
(UPOV)).

Andrei PRODAN
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1. Aportul știinţifi c. Dl Gri-
gore Belostecinic, se manifes-
tă ca un ilustru economist în 
Logistică și Marketing, atât în 
Republica Moldova, cât și din-
colo de frontierele acesteia. Pe 
parcurs de 11 ani conduce Aca-
demia de Studii Economice din 
Republica Moldova, reușind să 
o manifeste ca una dintre cele 
mai prestigioase instituţii de în-
văţământ superior din republi-
că. Bunăoară, este Membru de 
Onoare al Institutului Naţional 
de Cercetări Economice al Aca-
demiei Române (2004). Membru 
corespondent (2003) și Membru 
de Onoare (2005) al Academiei 
Americano-Române de Știinţe 
și Arte, Membru corespondent 
al Academiei Internaţionale de 
Management (2006), Membru 
al Consiliului Coordonator al 
Asociaţiei Internaţionale a Eco-
nomiștilor (2011), Membru de 
Onoare al Asociaţiei Italiene de 
Logistică (2005). Doctor Honoris 
Causa al Universităţii „Ovidius” 
din Constanţa. România. Doctor 
Honoris Causa al Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu. Româ-
nia, Doctor Honoris Causa al 
Universităţii Economice „D. Tse-
nov”. Bulgaria.

În susţinerea acestei afi rmaţii 
elocvent demonstrează:

a) Impunătorul număr de lu-
crări publicate (112), printre care 
numai monografi ile constituie 
peste 900 pagini. Și aici se cere o 
notă semnifi cativă. în lista mono-
grafi ilor Dl Belostecinic nu inclu-
de importanta lucrare Utilizarea 
modelului Fishbein - Rozenberg 
și a metodei ordonării rangurilor 
în testarea produselor (Chișinău. 
1997), aspect care, probabil, de-
pinde de gust sau de a lua sau nu 
aminte.

În ajunul Zilei orașului Chișinău, plini de 
ambiţie și entuziasm elevii de la Colegiul 
Naţional de Comerţ, au decis să facă o fap-
tă bună. Deja al doilea an, grupele TUR-111 
și CON- 112 bucură sufl etul unei bătrânici, 
Doamna Stela, fostă bibliotecară a colegiu-
lui, la unele sărbători măcar, aducându-i în 
dar cuvinte frumoase și priviri calde. 

Îndrumaţi de doamnele diriginte Mîrza 
Galina și Spinei Ludmila, în pragul sărbăto-
rii capitalei – Hramul orașului Chișinău, am 
vizitat multstimata noastră bătrânică. Ele-

vii au copleșit-o cu urări de bine, unele da-
ruri, zâmbete și chiar lacrimi. La rîndul său, 
doamnele diriginte i-au urat multă sănăta-
te, putere de a merge mai departe, răbdare 
și numai bine. Au ţinut să-i mulţumească 
pentru frumoșii ani de viaţă pe care i-a 
dăruit minunatei sale profesii. Amintirile 
frumoase, paradoxale realităţii dure, nu 
s-au lăsat așteptate. Într-adevăr, în prezent 
situaţia oamenilor în etate, este dificilă. În 
ciuda greutăţilor vieţii, pe care le-a fost dat 
să le trăiască, toţi acești oameni au păstrat 

credinţa, nu au uitat de bine și de adevăr, 
nu au trădat, nu au lovit. Au știut să-și 
ducă, deși nu le-a fost ușor, crucea fără să 
se lamenteze, căci nu au avut timp pentru 
aceasta și abia de au răgaz la sfârșitul vieţii 
să le  consemneze pe toate prin câte le-a 
fost dat să treacă. Ne indignează faptul că, 
o bună parte din ei, au muncit întreaga 
viaţă, pentru un viitor decent, iar astăzi nu 
primesc decît reproșuri și badjocoră. Și aici 
greșim. Greșeala cea mai mare fiind uita-
rea, nepăsarea, indiferenţa, rutina, cae ne 

orbesc și nu ne lasă să vedem lucrurile în 
toată dimensiunea lor.

Doamna Stela, a fost bucuroasă să ne reva-
dă, ca pe niște nepoţi ai săi. E o doamnă deose-
bită, care merită atenţie și respect , cu toate că 
la moment viaţa o supune unor grele încercări, 
peste care doar un om puternic poate trece. 

E atât de plăcut să faci o faptă buna, să știi 
că măcar pentru o clipă, ai implinit un sufl et.

Daniela RAŢĂ, 

TUR-111

Economistul, savantul și profesorul Grigore BELOSTECINIC 
pretendent la titlul de membru titular al AȘM

Să nu uităm de cei supuși încercărilor grele 

Solicit admiterea de participare la concursul de alegere în postura de membru 
titular al Academiei de Știinţe a Republicii Moldova și alegerea lui Grigore Belos-
tecinic, doctor habilitat în știinţe economice, profesor universitar, membru cores-
pondent al Academiei de Știinţe a Republicii Moldova, Rector al Academiei de Stu-
dii Economice din Republica Moldova (ASEM) - la specialitatea „Economie”. 

Ne permitem a afi rma o ches-
tiune onorabilă - la părerea noas-
tră. În toate lucrările onorabilului 
Domn Grigore Belostecinic: exa-
minările economice se bizuie pe 
fi ne capitole din Matematici. Pe 
când această îmbinare a meto-
delor matematice reprezintă un 
atu pentru a fi  ales academician 
la specialitatea „Economie” din 
cadrul AȘM. Pentru Dl profesor 
Belostecinic utilizarea matemati-
cilor ca exprimare simbolică, abs-

tractă și numerică este o chestiu-
ne indispensabilă în examinările 
sale știinţifi ce, însă puţini își dau 
seama că în problemele de Lo-
gistică Dl membru corespondent 
Grigore Belostecinic, urcă mai 
sus, atingând corzi sensibile din 
domeniul metamatematicilor și 
fi losofi ei relaţiilor. E cunoscut că 
mulţi mari matematicieni au de-
venit laureaţi al Premiului Nobel 
în Economie, datorită aplicării 
matematicilor în rezolvarea pro-

blemelor practice, care conduc la 
o viaţă mai decentă.

b) Organizator și coorganiza-
tor a 34 la număr de întruniri ști-
inţifi ce. Doar câteva exemple: In-
ternational Conference „Building 
export success through supply 
chain management” - Chișinău 
19-20 aprilie 2006; Internatio-
nal Conference „RFID. Giunzione 
tru la logistica delle merci e de 
L’informazione” - Venezia. Italia, 
9 giugno 2006: The International 
Scientifi c and Tehnical Conference 
on The Improvement of the Qua-
lity, Relivolity and Long Usage of 
Tehnical Sistems and

Tehnological Processes - Egypt, 
7-14 december. 2008; „Infl uence 
of World Crisis on the Change and 
Modernization Strategy Interacti-
on of the Russia - EU - C/S

Trianle”, Brașov, 11-13 Iunie 
2009; Meжdyнapoдная Hayчно-
npaкmuчecкaя Kонференция 
«Aгpapный ceкmop в yсловиях 
финансового кpuзuca» - Bulga-
ria, 5-6 noiembrie 2009.

2. Conducător al organiză-

rii procesului didactico-stiin-

ţifi c. Dl membru corespondent 
Grigore Belostecinic și-a mani-
festat harul de excelent manager 
al complicatului proces de edu-

caţie și cercetări știinţifi ce.

a) Face primul doctorat la 
prestigiosul Institut din Moscova 
“G. V. Plehanov”. Este ales șef de 
catedră, concomitent și decan 
de facultate. între timp susţine 
doctoratul doi, devine profesor 
universitar. Iar în 2001 cu brio 
ocupă postul de rector al ASEM. 
în această ultimă postură, în 
2005 este reales în fruntea ASEM 
ca manager. ASEM devine o pre-
stigioasă forjerie de specialiști în 
domeniul economiei.

b)Dl profesor Grigore Belos-
tecinic acordă o atenţie deosebi-
tă bazei materiale și, extrem de 
important, climatului psihologic 
a comunităţii instituţionale. Infor-
matizează Academia, construiește 
noi blocuri și inspiră optimism stu-
denţilor, cât și corpului didactic.

e) Supraveghează, crescând 
8 doctori în știinţele economi-

ce. Domnia sa face stagiere în 
Germania, SUA, Polonia, Marea 
Britanie, Suedia, Olanda, Elveţia 
și altele, căutând o permanentă 
autoperfecţionare.

d)Este responsabil de orga-
nizarea Conferinţei republica-
ne „Învăţământul universitar din 
republica Moldova: dezvoltare și 
tendinţe de reformare in context 
European”

3. Ratingul. Conform succe-
selor în cariera sa de om de știin-
ţă, profesor universitar, de mana-
ger cu har, menţionate mai sus în 
punctele1. 2. și a zbuciumului de 
autoperfecţionare, Domnul Gri-
gore Belostecinic devine o perso-
nalitate cu prestigiu de rezonanţă 
în republică și pe Mapamond. 
Domnia sa e cunoscut ca persoa-
nă cu viziuni largi, cu facultatea de 
previziune, constructivă, cu tact 
socio-politic și cu o pronunţată 
responsabilitate civică. În favoa-
rea celor afi rmate servesc urmă-
toarele: Dumnealui este Membru 
de Onoare al Academiei Româ-
no-Americane de Știinţe și Arte, 
Membru de Onoare al Asociaţiei 
Italiene de Logistică. Membru de 
Onoare al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice al Academi-
ei Române. Membru al Plenarei a 
Consiliului Naţional de Atestare și 
Acreditare al Republicii Moldova. 
Membru al Plenarei Consiliului 
pentru Știinţă și Dezvoltare Teh-
nologică al AȘM, membru al Bi-
roului Executiv al Consiliului Eco-
nomic pe lângă Prim-ministrul 
Republicii Moldova, Președinte al 
Asociaţiei Economiștilor din Re-
publica Moldova și altele. 

Domnul membru corespon-
dent Grigore Belostecinic este 
în fl oarea vârstei și având un PIB 
personal în creștere accelerată 
este un lider în domeniul socio-
economic, ceea ce ar face prestigiu 
Academiei de Știinţe a Republicii 
Moldova, fi ind ales membru titular 
al acesteia.

 Petru SOLTAN, 

membru titular al AŞM, 

membru de onoare al 

Academiei Române
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Clubul englez „English Club” a fost înfi in-
ţat mai mult de un deceniu în urmă, conce-
put ca o formă de activităţi extracurriculare 
de studiu și divertisment cu scopul primar de 
perfecţionare a limbii engleze într-un anturaj 
lingvistic mai puţin ofi cial. Alte obiective sunt 
aţintite spre familiarizarea membrilor clubului 
cu noile creaţii culturale și cu cele clasice, cu 
iniţierea în principiile și elementele de bază a 
lucrului de cercetare știinţifi că. Componenţa 
clubului variază de la an la an, numărul ei aco-
perind în mediu cifra de 80 persoane. 

Tradiţional la începutul anului coordona-
torii clubului (în ultimii ani profesoarele de 
limbă engleză de la catedra „Limbi Moderne 
Aplicate” Nadejda Gîsca și Nadejda Bacimano-
va) schiţează planul de activitate al ședinţelor 
lunare și aleg grupul de iniţiativă pentru ac-
tivităţile viitoare în acord cu doleanţele și in-
teresele studenţilor către domeniul sociocul-
tural si de cercetare economică. Formele de 
activitate obișnuite includ discuţii, dezbateri, 
mese rotunde, expoziţii de publicaţii-creaţie 
proprie, workshop-uri, conferinţe, vizionarea 
fi lmelor etc., care contribuie la dezvoltarea 
abilităţilor de muncă creativă și gândire cri-
tică, la încurajarea activităţilor de cercetare 
știinţifi că, la promovarea lucrului individual și 
în echipă. 

Tematica ședinţelor clubului s-a dovedit 
a fi  atât de variată și provocatoare încât este 
difi cil de a o expune în întregime, menţio-
nând doar unele din ele: „este oare califi carea 
academică cheia succesului în viaţă?”, „dez-
voltarea economică versus mediul ambiant”, 
„echitatea în afaceri pentru bărbaţi și femei”, 
„publicitatea-formă de spălare a creierilor 
consumatorilor”, „drepturile femeilor-baza 
dezvoltării sociale” și altele. Seratele consa-
crate sărbătorilor tradiţionale anglofone, pre-
cum Halloween-ul și Valentine’s Day se bucu-
ră, desigur, de un succes enorm, deoarece îm-
bină diferite forme de creaţie fi ind distractive 
în același timp.

Toate ședinţele clubului devin pagini im-
portante în viaţa profesorilor și studenţilor 
dar unele din ele lasă o amprentă deosebită. 
Pentru a înţelege mai bine cum se desfășoară 
ședinţele clubului aș vrea să vă descriu mai 
detaliat cum a fost marcată Ziua Internaţio-
nală a Studenţilor cu genericul „Sunt Student 
și mă mândresc”, la care au participat un nu-
măr mare de membri fi deli ai clubului, și alţi 
invitaţi: studenţi de la facultăţile Finanţe, Con-
tabilitate, Cibernetică, Statistică și Informati-
că Economică, Economie Generală și Drept. 
Printre cei prezenţi au fost profesorii de limbă 
engleză și franceză de la catedră împreună cu 
d-na Djulieta Rusu, șef-catedră Limbi Moder-
ne Aplicate, d-na A.Gumovschi, prodecan al 
facultăţii Finanţe și alţii.

„Casa Cunoștinţelor” ne-a oferit cu ama-
bilitate incinta sa pentru desfășurarea acestui 
eveniment într-o ambianţă călduroasă (fapt 
pentru care le mulţumim mult).

Moderatorii acestei întruniri Tatiana Busu-
ioc CIB112, Tinca Bîlici și Doina Ţurcanu, CO-
N11A ghidaţi de d-na G. Kostiucik, șefa secţiei 
de limbă engleză, s-au dovedit a fi  adevărate 
stăpâne ale seratei. Dispunând de o limbă en-
gleză perfectă, de inteligenţă și bunăvoinţă 
și prin utilizarea formelor interactive, ele au 
captivat atenţia tuturor celor din sală.

Domnișoarele menţionate mai sus au se-
lectat și prezentat informaţie despre originea 
acestei sărbători și despre istoria celor mai 
vestite universităţi din Europa într-o serie de 
imagini, tablouri, fi lme, fotografi i, etc.

De asemenea ele au incitat la discuţii 
despre drepturile și obligaţiunile studenţilor, 

calităţile atribuite unui student bun, și multe 
alte detalii despre studenţime și viaţa studen-
ţească. S-a dovedit că studenţii își dau seama 
de enormele responsabilităţi și sarcini pe care 
și le asumă, și de problemele și difi cultăţile cu 
care se confruntă zi de zi, împreună cu aspira-
ţiile individuale de a se realiza în plan profesi-
onal. Profesoarele de limbă engleză O. Calina 
și E. Drobîșeva au intervenit cu relatări despre 
activităţile studenţilor de la universităţile din 
Bologna și Madrid, vizitate în cadrul stagiilor 
de perfecţionare. Pe parcursul discuţiilor au 
luat cuvânt reprezentanţi ai vieţii universitare 
din Sinegal și Camerun, care au relatat despre 
viaţa studenţească din aceste ţări și au dorit 
studenţilor din Moldova să-și cunoască ţara și 
lumea, să devină buni specialiști pentru pros-
perarea acestora.

Studenta Adriana Verega INF111 a venit 
cu prezentarea cărţii (creaţie proprie) cu de-
numirea „The man in the mirror”, despre viaţa 
și creaţia regretatului interpret american M. 
Jackson.

Este important să menţionăm faptul că 
membrii Clubului Englez dispun nu doar 
de capacităţi intelectuale și străduinţă de a 
cunoaște, dar sunt și înzestraţi cu variate ta-
lente, au diferite interese, hobby-uri care le 
dezvoltă orizontul general al cunoașterii și le 
diversifi că preocupaţiile cotidiene.

Iuliana Gorelova (D116) și-a expus colec-
ţia personală de pictură în ceramică, plastilină 
și guaș. În sală de asemenea au fost prezente 
câteva expoziţii personale de artă și meșteșu-
gărit: colecţia de fotografi i, adevărate opere 
de artă culese din natură (producţie: Oxana 
Solomaha CON11b). Produse de artizanat, bi-
juterii și articole de decor au fost propuse de 
către meșteriţele Ana Pîrlog și Victoria Florea 
(CON118), care au stârnit interesul domnișoa-
relor din sală și le-au îndemnat să-și procure 
câte ceva din podoabele expuse. 

În fi nal, au fost demonstrate talentele stu-
denţilor pasionaţi de cântec englez și dans. 
Fără nici o exagerare am putea menţiona 
vocile extraordinare ale interpreţilor Lucre-
ţia Leviţchi CIB111, Nicolae Levinţa CON11A, 
Andrei Tricolici CON112 care nu se deosebesc 
cu mult de cele ale interpreţilor renumiţi din 
lume, piesele cărora au fost interpretate. Iar 
valsul pe melodia lui E. Doga, în interpreta-
rea Alinei Gorincioi și Alexandru Golomaz din 
grupa CON11ș1, dansatori profesioniști de 
dans modern, i-au vrăjit cu adevărat pe cei 
prezenţi în sală. Această zi au lăsat o ampren-
tă frumoasă în memoria studenţilor și profe-
sorilor. 

Pe parcurs studenţii sunt din ce in ce mai 
entuziasmaţi de activităţile în care se implică, 
sunt plini de iniţiativă, ingenioși, responsabili 
și demonstrează capacităţi lingvistice de per-
formanţă. Printre cei mai devotaţi membri ai 
clubului sunt: Alexandru Miron FB-115, Vla-
dimir Vdovichenco Cib-104, Traian Postolachi 
FB-115, Doina Bobeici Cib-113, Anastasia Chi-
cu Cib-103, Alexandru Grebennicov FB-11K, 
Cristina Cebotari Con-117 și mulţi alţii cu care 
se mândresc profesorii noștri. Printre ei ai pu-
tea fi  și tu, indiferent de faptul dacă ești stu-
dent al anului întâi sau faci masteratul. Dacă 
te decizi, singurul lucru pe care trebuie să-l 
faci e să fi i prezent la întrunirile noastre. 

Fiţi întotdeauna bineveniţi la Clubul En-
glez și vă veţi bucura de atenţia moderatorilor 
de cordialitatea noilor prieteni și de atmosfe-
ra creativă care domină aici!

Nona IONAŞ,

 lector superior, catedra 

„Limbi Moderne Aplicate”

În curînd, Senatul Studenţesc împlinește 7 ani 
de activitate, fi ind fondat pe 18 noiembrie 2005.

Scopurile pe care și le propune sunt:
Organizarea efi cientă a vieţii studenţilor;
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre 

studenţi și administraţia ASEM;
Soluţionarea litigiilor și problemelor sociale 

ale studenţilor și acordarea suportului consultativ 
în rezolvarea problemelor cotidiene;

Promovarea, în rân-
dul studenţilor, a unui 
spirit civic și participativ;

Protecţia studenţilor 
împotriva oricărei discri-
minări;

Coordonarea activită-
ţilor studenţești desfășu-
rate în cadrul ASEM;

Colaborarea cu or-
ganizaţiile nonguverna-
mentale ce sprijină activi-
tatea studenţilor.

Actualmente, în ca-
drul acestuia activează 
circa 40 de studenţi, reprezentanţi ai facultăţilor. 
În curînd numărul acestora se va mări, deoarece 
pînă pe 24 octombrie are loc recrutarea de noi 
membri. 

Din septembrie 2012, structura senatului in-
clude 5 departamente, create pentru a efi cientiza 
procesul de luare a deciziilor și desfășurare a acti-
vităţilor. Acestea sunt:

Departamentul Marketing și PR,
Departamentul HR și Logistică,

Departamentul Relaţii Externe,
Comisia Relaţii Interne,
Clubul Socio – Cultural.
Senatul își face simţită prezenţa și la nive-

lul fi ecărei facultăţi, prin intermediul Consiliilor 
Studenţești. La moment, Facultăţile  Business și 
Administrarea Afacerilor,  Economie Generală și 
Drept, Relaţii Economice Internaţionale, Contabi-
litate, Finanţe  ,  Cibernetică, Statistică și Informa-
tică Economică se pot mîndri cu existenţa acestui 
organism total necesar.

Cele mai cunoscute activităţi, care au fost or-
ganizate de membrii Senatului sunt: Miss ASEM 
– Viitoarea Femeie de Afaceri, Campionatul de 
Box, Caravana de Crăciun, trainigurile cu diferite 
tematici.

După cum vezi, ne interesează totul, începînd 
cu concursurile de inteligenţă și frumuseţe, sport, 
activităţile fi lantropice, deoarece credem că dăru-
irea din bunătate naște iubire, pînă la instruirea 
propriilor membri în domeniul liderismului, vor-
birii în public, lucrului în echipă, managementul 
proiectelor, etc.

Anul de studii 2012-2013 se anunţă a fi  la fel 
sau chiar mai productiv și plin de evenimente 
pentru membrii Senatului Studenţesc. Așa că te 

îndemnăm să urmărești ac-
tivităţile noastre sau să fi i tu 
cel care le organizează ală-
turi de alţi oameni entuziaști 
și plini de iniţiativă.

Mai multe detalii poţi găsi 
pe pagina noastră webhttp://
senatulstudentescasem.
webs.com/, pe pagina de fa-
cebook Senatul Studenţesc al 
ASEM, în cabinetul 102, blocul 
A, sau chiar poţi contacta Pre-
ședintele Senatului Studen-
ţesc al ASEM, Ion Vasiliev, care 
este deschis spre colaborare, 
ca un adevărat ambasador al 
tinerilor.

Welcome to the English Club!

Senatul Studenţesc
Senatul Studenţesc al Academiei de Stu-

dii Economice din Moldova este structura 

care reprezintă interesele studenţilor, fi ind 

acea portavoce și resursă disponibilă pen-

tru rezolvarea problemelor, facilitarea stu-

diilor și diversifi carea vieţii studenţești.
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În ziua de 1 octombrie 2011, Co-
legiul Naţional de Comerţ al ASEM a 
avut deosebita plăcere de a organi-
za o activitate de binefacere, tuturor 
bătrânilor de la Azilul Republican 
pentru invalizi și pensionari. A de-
venit deja o tradiţie ca în fi ecare an 
grupul de elevi al colegiului printre 
care soliștii colegiului, conducător 
artistic Anatol Dicusar, membrii se-
natului elevilor, formaţia de dans 

„Divertis” îndrumaţi de dna Victo-
ria Gogu Croitor, să aline durerea și 
suferinţa celor mai triști ca noi, ac-
tivitatea însăși fi ind coordonată și 
planifi cată de dna Svetlana Manuil, 
director-adjunct pentru educaţie. 

Pregătirile au început cu mult 
înainte de eveniment. La această 
activitate au participat elevii de la 
toate specialităţile împreună cu di-
riginţii. Datorită contribuţiilor consi-

Economistul... Cine este acesta și ce calităţi 
ar trebui să posede pentru prosperarea conti-
nuă a economiei?

Un economist este și un contabil. Un eco-
nomist înseamnă a fi  un statistician, un bun 
cunoscător al legislaţiei fi scale, un bun vizi-
onar și nu în cele din urmă - un artist pentru 
că știe să facă în așa fel încât să-și transforme 
munca sa într-o artă și neapărat, într-o fru-
moasă deprindere de viaţă.

Un economist trebuie să gândească pro-
babilistic și să fi e capabil să analizeze totali-
tatea posibilităţilor aferente continuităţii ac-
tivităţii economice. Fără cunoștinţe de bază 
în ale contabilităţii, economistul nu poate fi  
economist, cunoașterea conturilor contabile, 
a întocmirii documentelor, precum și aprecie-
rea rezultatelor unui bilanţ contabil fi ind doar 
unele din aptitudinile pe care trebuie să le po-
sede un economist veritabil.

Cu ocazia “Zilei Economistului”, la data 
de 25 septembrie 2012, în cadrul Colegiului 
Naţional de Comerţ al ASEM, a fost organizat 
multașteptatul concurs economic cu generi-
cul “Economistul de azi – gestionarul fl uxurilor 
viitoare”, sub îndrumarea profesorilor catedrei 
“Finanţe și Contabilitate” - Marina Iovu-Carauș 
și Nadejda Boșcaneanu. 

La acest concurs au participat 2 echipe, 
a câte 10 membri fi ecare, elevi ai grupelor 

CON-291 și CON-294, care s-au manifestat ca 
adevărate forţe motrici și inventive, ceea ce a 
conferit concursului randamentul vizat. 

Am fost plăcut surprinși de dorinţa elevilor 
de a acapara noi orizonturi ale economiei, și 
de a fi  mai buni în profesia nobilă pe care și-au 
ales-o ca viitor.

Îndrumaţi de profesori, ei au dat dovadă 
de perseverenţă, spirit de echipă, pregătire 
sistematică, și desigur de aptitudinile necesa-
re unui veritabil economist. 

Elevii au avut ocazia de a-și demonstra 
cunoștinţele economice în cadrul a 3 probe/
etape, și anume:

1. Proba întrebărilor. 
2. Întrebări capcane 

puse de fi ecare grup ad-
versarului.

3. Întocmirea/com-
pletarea documentelor 
contabile.

Spre a oferi atât partici-
panţilor, cât și publicului o 
atmosferă cât mai plăcută, 
au fost interpretate piese 
ale regretaţilor și mult iu-
biţilor artiști – Ion și Doina 
Aldea Teodorovici, în in-
terpretarea elevilor grupei 
CON-101 Eugeniu Cotruţa 

și Alexandru Rusu. Elevi ce păstrează valorile 
neamului nostru, și care nu uită trecutul dure-
ros al unui popor de glorie. 

După o astfel de motivare, echipele au 
luptat cu mai mult zel și avânt, respectând ad-
versarul și ducând o concurenţă sănătoasă, au 
demonstrat încă odată că în Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM se nasc adevăraţii specia-
liști, și viitorul ţării.

Rezultatele concursului au bucurat învin-
gătorii și i-au motivat pe cei mai puţin învingă-
tori spre mai multă perseverenţă și mobilizare 
pe viitor. Astfel, acestea se prezintă în felul ur-
mător: Grupa CON-291 – 28 de puncte, grupa 
CON-294 cu un punctaj de 17 puncte.

Ambele echipe au fost premiate cu o di-
plomă aferentă locului obţinut, și cu un cadou 
din partea catedrei “Finanţe și Contabilitate”.

Organizarea unei astfel de activităţi este 
importantă pentru toate generaţiile, având 
drept scop mobilizarea atât a elevilor din 
punct de vedere a manifestării cognitive cât 
și a profesorilor vizavi de perfecţiona rea și 
ascendenţa profesională. Sperăm ca această 
frumoasă tradiţie să persiste și pe viitor, iar fi -
ecare an să aducă elevilor noștri noi victorii și 
noi cunoștinţe în domeniu.

Nadejda BOŞCANEANU, 

magistru în economie, grad didactic II

DREPTATEA FĂRĂ PUTERE 

ESTE NEPUTINCIOASĂ, IAR 

PUTEREA FĂRĂ DREPTATE 

ESTE TIRANICĂ
Dreptatea este  una dintre cele mai im-

portante valori ale societăţii, iar când aceasta 
lipsește se fac a fi  observate infracţiunile și 
crimele ce dezechilibrează situaţia. Colegiul 
Naţional de Comerţ nu rămâne indiferent în 
acest sens și organizează în apropierea  zi-

lei juristului, o serie de manifestări în care 
promovează adevăratele valori și asigură 
implementarea acestora. Pe data de 18 oc-
tombrie a avut loc masa rotundă cu generi-
cul: „Dreptatea, norme juridice și morale”, 
sub conducerea doamnei Alina Dicusari, în 
care grupa Con-123, împreuna cu studentele 
anului III, grupa Servicii hoteliere - 102, Mari-
ana Soltuz, Alina Ţugui, Doina Macari, Elena 
Malic și Doina Verdeș, au iniţiat dezbateri pe 
această temă prin aducerea argumentelor 
pro si contra. În cadrul acestei activităţi am 
abordat următoarele subiecte: legătura din-
tre valorile personale și lege, delicvenţa juve-
nilă, egalitatea în faţa legii, puterea în stat și 
modul ei de manifestare. Împreună, am avut 
ocazia să discutăm și să ne manifestăm am-
plu ideile vizavi de temele discutate. Ne-am 
îmbogăţit bagajul de cunoștinţe și încă oda-
tă ne-am convins că ,,Dreptate fără putere 

este neputincioasă, iar puterea fără drep-

tate este tiranică”. Impresionant s-au mani-
festat colegii noștri din anul I, chiar dacă sânt 
mai mici s-au dovedit plini de idei și spirit de 
iniţiativă. În mod deosebit s-a manifestat ele-
vul grupei Con-123, Alexandru Brânză, care 
a dat dovadă de ingeniozitate și cunoaștere 
în domeniu. Datorită profesoarei noastre, 
căreia îi mulţumim pentru organizarea unei 
asemenea activităţi formatorii. Ca oaspeţi de 
onoare au fost invitaţi doamna Aliona Sălcu-
ţan, profesoară de drept, și doamna Svetlana 
Manuil, responsabil sectorul cultural, profe-
soară de limba franceză. Această lecţie de 
viaţă ia mobilizat pe elevii, trezindu-le inte-
resul de a se familiariza cu domeniul juridic, 
și a cunoaște cu adevărat care este preţul 
dreptăţii.

Mariana SOLTUZ, 

Alina ŢUGUI

O rază de lumină
derabile acumulate cu ajutorul celor 
menţionaţi, a fost posibilă crearea 
unei atmosfere amiabile, bătrânii fi -
ind plăcut surprinși de cadourile și 
donaţiile primite. 

Am fost întâmpinaţi cu multă 
căldură și nerăbdare încă de la uși-
le azilului, aceasta dând startul mult 
așteptatei festivităţi. Și împreună cu 
doamna Valentina Buliga, ministru 
al muncii, protecţiei sociale și a fami-
liei, conduși de dna Svetlana Manuil, 
am plantat câte un copac în grădina 
azilului ajutaţi desigur de către bă-
trâni. 

Acţiunea de caritate a cuprins 
programul artistic, concursul „Ghi-
ciţi melodia”, „Continuă proverbul”, 
„Ghici ghicitoarea!” care au mobili-
zat întreaga sală, entuziasmându-i 
la cote maxime pe bătrâni. Piesele 
interpretate au trezit în memoria bă-
trânilor cele mai frumoase și în timp 
triste amintiri despre părinţi, școală, 
dragoste. Formaţia ,,DIVERTIS” ne-a 
minunat cu dansuri populare și cu 
dansuri ţigănești. De asemenea am 
fost atinși până la lacrimi de pasi-
unea cu care acești oameni simpli 
cânta viaţa și în ciuda dezabilităţi-

lor alături de elevi au dansat și s-au 
veselit. La fi nele manifestaţiei, am 
împărţit cadouri atât celor prezenţi 
în sală, cât și celor imobilizaţi la pat. 
Aceștia ne-au primit cu lacrimi de 
fericire, mărturisindu-ne, printre 
altele, amărăciunea vieţii în etate. 
Valul de mulţumiri ce ne-a asaltat, 
ne-a emoţionat până la lacrimi, fi ind 
împliniţi sufl etește de caritabila acti-
vitate înfăptuită. Cu ferme promisi-
uni de revenire, am părăsit edifi ciul 
azilului, alături de bătrânii a căror 
lacrimi nu conteneau să se oprească.

Dorina MORARU 

“Economistul de azi – gestionarul 
fl uxurilor viitoare”
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Liliana VICOL, 
la 40 de ani

Victoria COCIUG,
la 40 de ani

Născută în anul 1972 la 6 no-
iembrie, în or. Chișinău. Angajată 
la ASEM din anul 1995. a absolvit: 

facultatea de Filologie a Universi-
tăţii de Stat din Moldova (1994), 
doctorantura Institutul de Ști-
inţe ale Educaţiei (2003). Lector 
universitar (1995-2001), lector 
superior universitar (2001-2010), 
doctor în pedagogie (2006), con-
ferenţiar universitar (2010).

A elaborat în cadrul ASEM-ului 
programele analitice la discipline-
le pe care le predă:

- Limba română pentru alo-
foni;

- Limba română pentru cetăţe-
nii străini;

- Pedagogie generală și com-
parată;

- Bazele măiestriei pedagogice;
- Psihologia școlară;
- Arta comunicării pedagogice.
Peste 15 lucrări metodico-ști-

inţifi ce publicate în culegeri și re-
viste de specialitate din Republica 
Moldova. Autoarea a : Culegere 
de texte la limba română pentru 
studenţii alofoni (profi l economic) 
(2003); Ghid metodic la pedago-
gie generală și comparată pentru 
studenţii universitari (2004). 

Autor al suportului metodo-
logic „Atribuţiile formative ale 
universaliilor textului în învăţarea 
limbii române de către studenţii 
alolingvi” (2010).

Născută în anul 1972, 9 noiem-
brie în or. Bălţi. Specialist în dome-
niu gestiunii activităţii bancare. 
Angajată la ASEM din anul 1995. 
A absolvit facultatea „Finanţe, 
credit, monedă” din cadrul ASEM 

Chișinău (Moldova) în anul 1995, 
doctorantura Academiei de Studii 
Economice din București în anii 
1995-2001. Doctor în economie 
(2003), conferenţiar universitar 
(2007). Discipline predate: Bazele 
activităţii bancare, Management 
bancar - la ciclul I Licenţă; Gesti-
unea performanţelor și riscurilor 
bancare, - Regelementarea și con-
trolul intern al băncii comerciale- la 
ciclul II Masterat. 

Autoare și participantă la 7 
proiecte de cercetare știinţifi că 
care au adordat probleme actuale 
de dezvoltare a sistemului fi nan-
ciar, dintre care la două în postu-
ră de conducător de proiect. În 

anul 2006 a câștigat fi nanţarea 
unui proiect individual în cadrul 
concursului desfașurat pentru 
tineri cercetători. Stagii știinţifi -
co-didactice, vizite de documen-
tare și participare la conferinţe 
în diverse ţări. Peste 40 de publi-
caţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România, 
Rusia; co-autoare a manualelor: 
Operaţiuni bancare (2006), Gestiu-
nea riscurilor bancare (2008),Con-
trol și audit bancar intern(2008), a 
problemarelor Bazele funcţionării 
pieţii de capital (2003),, Manage-
ment bancar(2008),a dicţionarului 
de termeni economici Dicţionar 
fi nanciar-bancar(2004).

La
multi 
ani!

FELICITĂRI

1 NOIEMBRIE
Vornoviţchi Diana, lector univ., Catedra “Management”

2 NOIEMBRIE
Moldovan Dumitru, profesor univ., Catedra “Gândire Economică 
Demografi e și Geoeconomie” 
Spânu Constantin, colaborator ASEM  

3 NOIEMBRIE
Babii Anatoli, colaborator ASEM  
Dubina Ioana, casier cont. 

4 NOIEMBRIE
Gorbunov Anatolie, lector sup. univ., Catedra “Educaţie Fizică și Sport”
Tapalaga Elena, colaborator ASEM  

5 NOIEMBRIE
Armeanic Alexandru, conferenţiar univ., Catedra “Drept Public”
Chistruga Boris, profesor univ., Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”

6 NOIEMBRIE
Dragancea Svetlana, conferenţiar univ., Catedra “Limbi Moderne de 
Afaceri”
Gaburea Feodosia, colaborator ASEM
Russu Vera, contabil 
Vicol Liliana, conferenţiar univ., Catedra “Comunicarea Economică și 
Didactică”

8 NOIEMBRIE
Bolgari Natalia, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Bolgari Dumitru, colaborator ASEM
Mereuţă Mihail, șef departament Editorial-Poligrafi c
Vântuleac Sergiu, colaborator ASEM

9 NOIEMBRIE
Brăilă Alexandru, conferenţiar univ., Catedra “Cibernetică și Informatică 
Economică”
Cociug Victoria, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate 
Bancară” 
Crudu Rodica, conferenţiar univ., Catedra “Relaţii Economice 
Internaţionale”
Vizitiu Victor, conferenţiar univ., Catedra “Matematică”

10 NOIEMBRIE
Amorţitu Angela, specialist princ., Secţia “Clasifi care, catalogare”
Bragari Anna, colaborator ASEM
Onila Zinaida, colaborator ASEM
Popovici Valeriu, șef laborator 
Reaboi Maria, colaborator ASEM

11 NOIEMBRIE
Cataraga Marina, laborant, Catedra “Management “
Patrașcu Dorina, lector univ., Catedra “Teorii și Politici Economice”

13 NOIEMBRIE
Paladi Valentina, conferenţiar univ., Catedra “Analiza Activităţii 
Economico-Financiare”

14 NOIEMBRIE
Cristafovici Profi ra, conferenţiar univ., Catedra “Marketing și Logistică”
Zgardan Alexandru, lector sup. univ., Catedra “Drept Privat”

15 NOIEMBRIE
Amarfi i Ion, conferenţiar univ., Catedra “Cibernetică și Informatică 
Economică”
Buzurniuc Stepan, conferenţiar univ., Catedra “Matematică”
Hanganu Ala, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Vataman Maria, șef secţia “Bibliografi e”

16 NOIEMBRIE
Condrea Irina, colaborator ASEM
Kostiucik Galina, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Postolachi Varvara, laborant superior, Catedra “Limbi Moderne Aplicate”

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.

Liliana VICOL

Conf. univ., dr.,

Catedra „Comunicare Economică și Didactică”

Victoria COCIUG

Dr.,Conf. universitar

Catedra „Bănci și activitate bancară”

Chișinăul a fost atestat documentar pentru prima dată la 
1436 în calitate de localitate, așezată pe malurile râului Bâc. Dar 
acest loc a fost populat din timpuri străvechi.  Chișinăul este 
unul din puţinele orașe, al cărui nume n-a suferit schimbări pe 
parcursul veacurilor. Cartierele de locuit erau grupate în jurul 
celor șase biserici parohiale, consemnate de Von Raan în 1788: 
biserica «Nașterea Maicii Domnului», biserica «Sfi nţii Împăraţi 
Constantin și Elena», biserica «Bunavestire» etc. La anul 1789 
Chișinăul din nou fu incendiat și arse în așa măsură, încât o par-
te din populaţia orașului se strămută pe moșia Buicanilor. 

La 14 octombrie curent chișinăuienii au celebrat «Ziua 
Orașului Chișinău». În incinta Colegiului Naţional de Comerţ 
nu putea fi  trecuta cu vederea acesta sărbătoare și la data de 
12 octombrie s-a organizat victorina «Orașul meu și tânăr și 
bătrân». Această victorină a avut ca moderatoare pe  Ţîbîrnă 
Livia. Pentru început s-a dat citire unor date din istoria Chiși-
năului, după care au fost acordate întrebări pe baza informaţiei 
respective. Participanţii au manifestat interes sporit faţă de is-
toria orașului, fi ind deosebit de activi și receptivi. În juriu au fost 
membrii senatului: Olga Cazacu și Ţugui Alina, care au acordat 
fi ecărui participant câte 1 punct pentru 1 răspuns corect. S-au 
etalat astfel atât ingeniozitatea participanţilor, cât și capacităţi-
le lor de a reţine ceva nou și ultil. Au câștigat cei mai buni dintre 

cei buni, și anume: locul I-Pivovarciuc Eugen (Mer 121), locul 
II-Burghilă Ana (Con 114), Muler Irina (Con 113), locul III-Ciobu 
Elena (Tur122).

Drept premii au fost oferite cărţi cu proverbe «Diccionario 
de proverbios», unde sunt prezentate proverbe și locuţiuni  în 
franceză, spaniolă, engleză și alte limbi. Mulţumim organizato-
rilor pentru un astfel de eveniment interactiv, iar învingătorilor 
- felicitări!

Olga CAZACU

Chişinăul la 576 de ani
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                           Atenţie,  CONCURS !!!

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

la mai multe concursuri, simpozioane și conferin-

ţe? 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 stu-

denţii ASEM (inclusiv masteranzii), cu excepţia 

studenţilor din anul întâi.

Concurenţii trebuie să pregătească un do-

sar ce va conţine:
1. Formular de participare la concurs (des-

carcă pe www.ase.md)
2. Scrisoare de recomandare din partea 

unui profesor care cunoaște activitatea acade-
mică 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; co-
pia xerox a diplomei de licenţă – pentru mas-
teranzii anului I.

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

7. Copii ale articolelor știinţifi ce sau/și pu-
blicistice.   

8. Copie de pe buletinul de identitate, in-
clusiv 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 recepţio-

nate de către Serviciul Relaţii cu Publicul 

al ASEM (ofi ciul 101, bloc. A), până la 05 

noiembrie 2012. Festivitatea de decernare 

a premiilor va avea loc vineri, 16 noiembrie 

2012.

NU UITA: 

CÂȘTIGĂ NUMAI CEL 

CARE PARTICIPĂ! 

Ediţia a X-a

A fost lansat programul 

de Burse de Merit pentru 

anul acesta. Concursul 

a fost anunţat de către 

Centrul de Informaţii 

Universitare în partneriat 

cu mai mulţi agenţi 

economici. Aceştia au 

invitat studenţii de la toate instituţiile de învăţământ superior 

din ţară să aplice pentru burse.

Cei mai buni studenţi și masteranzi vor benefi cia de 50 de burse anu-
ale în valoare de 12.000 de lei. Studenţii de la ultimul an de studii (ciclul 
licenţă) vor benefi cia de 35 de burse, iar pentru studenţii masteranzi afl ati 
în primul an de studii (ciclul masterat) sunt disponibile 15 burse.

La concursul pentru burse pot participa studenţii cu vârsta de până 
la 30 ani, afl aţi în ultimul an de studii și masteranzii afl ati in primul an de 
studii. Media notelor pentru toti anii de studii trebuie sa fi e 9 - domeniile 
știinţelor social-umaniste, 8,5 - domeniile știinţelor exacte, tehnice și me-
dico-biologice și 8 în cazul studenţilor cu dizabilităţi și orfani.

Nu sunt eligibili pentru participare la concurs studenţii care benefi cia-
ză deja de alte burse pentru anul de studii 2012-2013 (cu exceptia burse-
lor interne oferite de instituţiile de învăţământ universitar).

Concursul constă din două etape, selecţia candidaţilor în baza dosa-
relor depuse și interviul într-o limbă străină. Dosarele admise pentru con-
curs vor fi  examinate de către Consiliul de Experţi și Consiliul Donatorilor.

Rezultatele concursului vor fi  anunţate pe data de 12 decembrie 
2012. Ceremonia de decernare a Burselor de Merit va avea loc în luna 
decembrie 2012.

Programul de Burse 
de MERIT 2012



<<
  /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


