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În luarea sa de cuvînt, Prim-minis-
trul a menţionat că anul 2013 este un 
an de răscruce, în care urmează să fi e 
asigurată continuitatea progreselor 
înregistrate de Guvern în ultimii trei 
ani, prin întreprinderea unor pași efi ci-
enţi și ireversibili pentru consolidarea 
cursului european al Republicii Mol-
dova. Totodată, Premierul a recunos-
cut că procesul de edifi care a unui stat 
modern, european și democratic nu 
va fi  ușor, iar provocările cele mai mari 
ţin de responsabilitatea clasei politice 
actuale, atît a celei de la guvernare, cît 
și a celei din opoziţie.  “În 2013 toţi vor 
trebui să renunţe la egoismul politic și 
la interesele înguste de partid, pentru 

a lucra cu toţii împreună pentru vii-
torul acestei ţări. Totuși, sînt optimist, 
fi indcă astăzi avem o societate din 
ce în ce mai activă, mai critică și mai 
deschisă și pentru că avem mulţi con-
cetăţeni, care cu munca și hărnicia lor 
asiduă au reușit în viaţă. Sînt optimist 
pentru că cred în viitorul nostru co-
mun”, a spus Vlad Filat. 

Prim-ministrul a subliniat că, pen-
tru ca cetăţenii ţării să aibă un viitor 
sigur, statul trebuie să asigure cîteva 
lucruri fundamentale, și anume, în pri-
mul rînd, niște instituţii democratice și 
efi ciente, supremaţia legii și lupta cu 
corupţia; un mediu de afaceri atrac-
tiv; un sistem educaţional adecvat, 

cu școli și universităţi care pregătesc 
copiii pentru o viaţă profesională de 
succes. “Miza fundamentală pentru 
noi ca societate este să construim o 
ţară din care cetăţenii noștri nu vor să 
plece. Iar cei care au plecat - să revi-
nă pentru că le putem oferi locuri de 
muncă, securitate, școli și universităţi 
bune, și pensii decente”, a mai spus 
Vlad Filat. Vlad Filat a menţionat că în 
cei 3 ani de guvernare Executivul, pe 
care l-a condus, a reușit să stabilizeze 
această situaţie dezastruoasă pentru 
economie, dar mai important e faptul 
că RM a înregistrat o creștere a PIB-ului 
cu 14,4 la sută, de la 59 miliarde de lei, 
la 76 miliarde lei, un astfel de rezultat 

plasînd Moldova printre ţările euro-
pene cu cea mai mare creștere eco-
nomică. În context, Premierul a ţinut 
să sublinieze că prioritatea absolută 
a Guvernului pe viitor trebuie să fi e 
economia, și anume crearea locurilor 
de muncă și creșterea calităţii vieţii fi -
ecărui cetăţean. 

Totodată, Prim-ministrul a menţi-
onat că o altă prioritate a Guvernului 
rămîne să fi e politica externă, sublini-
ind că multe din realizările obţinute la 
acest capitol se datorează atît viziunii 
RM de politică externă, cît și sprijinului 
primit de la partenerii externi. Premi-
erul a menţionat că, în 2009, Moldova 
era în totală izolare internaţională, iar 

Zece profesori ai ASEM 

au primit distincţii de stat
La 17 ianuarie 2013, Președintele Republicii Moldova, 

Nicolae Timofti a dispus conferirea de distincţii de stat 
unor cadre didactice de la Academia de Studii Economice 
a Moldovei.

Astfel, pentru muncă în-
delungată și prodigioasă în 
domeniul învăţământului uni-
versitar, contribuţie la pregăti-
rea specialiștilor de înaltă ca-
lifi care și activitate metodico-
știinţifi că intensă, s-a conferit:

“Ordinul de Onoare”, pro-
fesorului universitar Victor 

Căun (în imagine);
Ordinul “Gloria Muncii”, 

prorectorului Ala Cotelnic, di-
rectorului bibliotecii știinţifi ce 

ASEM Silvia Ghinculov, șefi lor de serviciu Eugenia Ber-

ghe și Lionida Ambrosi;
Medalia “Meritul Civic”, decanilor Ion Bolun și Ludmila 

Cobzari, șefi lor de catedră Raisa Borcoman, Constantin 

Matei și Oleg Stratulat. 

După o succintă împărtășire 
a impresiei primelor luni afl ate 
în Republica Moldova, Excelenţa 
Sa, dl. Ambasador Meyer a răs-
puns la multiplele întrebări ale 
studenţilor ASEM. Aceștia au dat 
dovadă  de curiozitate, iniţiativă 
și cunoștințe temeinice. Printre 
temele puse în dezbateri au fost 
climatul investiţional și antre-
prenorial din Republica Moldo-
va, oportunităţile de studii de 
licenţă și masterat în Germania, 

problemele internaţionale și ge-
opolitice, dar și impresii din ac-
tivitatea profesională a Excelen-
ţei Sale pe perioada  misiunilor 
diplomatice în calitate de am-
basador la Dușanbe,  Khartum, 
Tașkent,  Tripoli. Într-un cadru 
neformal studenţii au afl at că 
Excelenţa Sa, în tinereţe, a pur-
tat părul lung, și că ideea de a 
începe o carieră diplomatică s-a 
ivit mai degrabă accidental, în 
timpul în care lucrase la o repre-

zentanţă comercială a Germani-
ei în India.

După discuţia captivantă cu 
studenţi, Ambasadorul a avut 
o întrevedere de protocol cu 
Rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic și Prorec-
torul pentru activitate știinţi-
fi că și relaţii externe, conf. dr. 
Corneliu Guţu, în cadrul căreia 
s-au abordat diverse posibili-

tăţi de colaborare cu centrele 
universitare din Germania, in-
clusiv oportunităţi și modalităţi 
de promovare a limbii germane 
în cadrul ASEM. Vizita s-a înche-
iat cu o excursie prin campusul 
ASEM, la care Ambasadorul a 
intervievat tineri antreprenori 
din cadrul Incubatorului de afa-
ceri al ASEM.

Cor.: „CE”

Școala Diplomaţiei: Ambasadorul german la ASEM 
Pe data de 6 februarie 2013, Ambasadorul Extraordinar și 

Plenipotenţiar al Republicii Federale Germane, Excelenţa Sa, 

dl. Matthias Meyer, a onorat instituţia noastră cu o vizită de 

documentare și o lecţie publică, organizată în cadrul seriei de 

întâlniri cu ambasadorii statelor străine sub genericul „Școala 

Diplomaţiei”. Acest șir de evenimente, inaugurat în decembrie 

anului precedent, are drept scop să ofere studenţilor ASEM 

posibilitatea unei interacţiuni imediate și deschise cu diplo-

maţii străini acreditaţi în Republica Moldova.

“În 2013, toţi vor trebui să renunţe 
la interesele înguste de partid, 
ca să făurim împreună viitorul acestei ţări”

Prim-ministrul Vlad Filat a prezentat, pe 17 ianuarie, Priorităţile 

Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2013. La evenimentul 

care a avut loc în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei 

(ASEM), au participat studenţi de la mai multe universităţi, cadre di-

dactice, reprezentanţi ai societăţii civile. În debutul evenimentului, 

Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, a mulţumit Premierului pentru 

că a revenit la Academie. 

Guvernarea de atunci nu era un par-
tener acceptabil și credibil nici în Vest, 
nici în Est, însă în ultimii trei ani RM s-a 
plasat ferm pe harta Europei. “Gradul 
de atenţie, dar mai ales sprijinul direct 
oferit Moldovei a fost fără precedent. 
Vizita Cancelarului German, Angela 
Merkel, a Președintelui Comisiei Eu-
ropene, Jose-Manuel Barroso, dar și a 
Vicepreședintelui american Joseph Bi-
den sînt doar cîteva din exemplele de 
vizite la nivel înalt în Moldova”, a spus 
Premierul. Vlad Filat a subliniat că politi-
ca externă, ca și oricare alt domeniu de 
guvernare, este un instrument prin care 
se încearcă îmbunătăţirea vieţii cetăţe-
nilor, iar graţie acestei activităţi, Guver-
nul a reușit să obţină granturi de sute de 
milioane care sînt investite în drumuri, 
spitale, școli, universităţi, dar și compen-
saţii sociale. Prim-ministrul a declarat că 
prin politica externă promovată, Guver-
nul tinde să atingă niște obiective fun-
damentale, printre care fi nalizarea im-
plementării condiţiilor necesare pentru 
liberalizarea vizelor cu UE și fi nalizarea 
negocierilor cu Uniunea Europeană pri-
vind Acordul de Asociere și crearea unei 
Zone de Liber Schimb, semnarea cărora 
este așteptată în toamna anului curent, 
în cadrul summit-ului Parteneriatului Es-
tic de la Vilnius. 

Continuare în pag. 2
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ACTIVITATEA ASEM

„Au fost timpuri când fi ecare sat 
din Moldova avea câte un cor. Acum, în 
2011 când am organizat o manifestare, 
abia de am adunat 16 colective, 8 dintre 
care erau ansambluri vocale. ” – spune 
dirijoarea Corului universitar Cantabi-
le, menționând că ar fi  bine ca fi ecare 
școală să aibă câte un cor, astfel s-ar des-
coperi o altă latură a copiilor. Și o spune 
cu o vastă experiență în acest sens. A 

Început în pag. 1

“Vrem să ne integrăm în UE pentru 
că vrem să avem o ţară europeană, cu 
instituţii europene, cu poliţie europea-
nă, cu spitale, drumuri și universităţi eu-
ropene. Numai așa putem fi  siguri de un 
viitor mai bun pentru noi și copiii noștri”, 
a spus Vlad Filat. Totodată, Premierul a 
menţionat că în vederea edifi cării unei 
Moldove europene, e necesar să avem 
relaţii politice și comerciale bune cu toţi 

jucătorii importanţi din regiune, pre-
cizînd că Guvernul va depune eforturi 
constante să dezvolte, în continuare, re-
laţiile cu România, Ucraina și Rusia. 

În cadrul discursului, Șeful Executi-
vului a evidenţiat drept o prioritate de 
frunte reîntregirea ţării și soluţionarea 
confl ictului transnistrean, ca fi ind un 
obiectiv vital și necesar pentru securi-
tatea RM și stabilitate în regiune. Prim-
ministrul a menţionat că, pentru a rea-
liza o cale efi cientă de reintegrare, este 

necesar un dialog constant și ferm, dar 
și compromisuri pentru care RM trebuie 
să fi e gata. 

Vlad Filat a menţionat și alte priori-
tăţi guvernamentale pe anul 2013, pre-
cum modernizarea domeniilor: justiţiei, 
transportului și infrastructurii, educaţiei, 
sănătăţii publice, protecţiei sociale. Refe-
rindu-se la justiţie, Vlad Filat a menţionat 
că o societate modernă nu poate exista 
fără un stat de drept, iar un mediu de 
afaceri atractiv poate exista numai acolo 

“În 2013, toţi vor trebui să renunţe 
la interesele înguste de partid, 
ca să făurim împreună viitorul acestei ţări”

unde domnește legea, și nu interesele 
de clan, corupţia, monopolurile și înţele-
gerile de culise, precizînd că este absolut 
necesară o curăţenie în sistemul nostru 
judecătoresc, în procuratură și în poliţie. 
Prim-ministrul a ţinut să menţioneze că 
în cei trei ani de guvernare a fost iniţiat 
un proces complex al reformei justiţiei, 
deoarece disfuncţionalităţile din siste-
mul judiciar afectează și mediul de afa-
ceri, și situaţia infracţională, și funcţiona-
litatea statului. “În 2013 urmează să con-
tinuăm reforma sistemului judecătoresc, 
dar reforma justiţiei nu ţine numai de 
judecătorii, ci și de procuratură care este 
un element central din sectorul justiţiei. 
Reforma procuraturii este una iminentă, 
deoarece această instituţie și-a pierdut 
orice credibilitate”, a spus Vlad Filat. 

Premierul a menţionat despre dina-
mica schimbărilor radicale care au loc 
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
subliniind că rezultatele sînt deja vizibi-
le, fi ind constatată o reducere a număru-
lui infracţiunilor excepţional de grave și 
grave, în special a omorurilor, tîlhăriilor 
și jafurilor. Totodată, Prim-ministrul a 
menţionat că în anul curent va fi  fi na-
lizată restructurarea și demilitarizarea 
aparatului MAI, va fi  creat Inspectoratul 
General de Poliţie și Inspectoratul Naţio-
nal de Patrulare. 

Prim-ministrul a menţionat că Gu-
vernul în continuare va investi activ în 
infrastructură, accentuînd că, din 2009 
pînă în 2013, Fondul Rutier a fost ma-
jorat de 5 ori, de la 240 de milioane de 

lei la 1 miliard 245 milioane de lei, iar în 
următorii doi ani vor fi  date în exploata-
re cîteva apeducte magistrale care vor 
asigura cu apa potabilă un milion de 
cetăţeni în mai multe raioane, inclusiv: 
Bălti, Sîngerei, Nisporeni, Fălești și Leo-
va. Vlad Filat a mai menţionat, în cadrul 
discursului său, că cele mai multe efor-
turi de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor se 
fac prin investiţiile în protecţia socială, 
educaţie, cultură, mediu și medicină, iar 
toate activităţile Guvernului în vederea 
modernizării acestor sectoare depind 
de colectarea impozitelor. Premierul a 
subliniat că întreaga societate trebuie să 
înţeleagă că de responsabilitatea fi scală 
depind pensiile, ajutoarele pentru cei 
vulnerabili, dar și investiţiile în viitorul 
nostru, în educaţie. În context, Vlad Filat 
a menţionat că, în 2013 modernizarea 
educaţiei va continua prin implementa-
rea Strategiei de dezvoltare a educaţiei 
pînă în anul 2020, care va clarifi ca traseul 
de dezvoltare a educaţiei în următorii 8 
ani, precum și prin iniţierea proiectelor 
de reabilitare a 94 școli de circumscripţie 
din ţară. Referindu-se la medicină, Vlad 
Filat a menţionat că vor fi  construite și 
renovate încă 35 de centre de sănătate 
în ţară, și va fi  dat în exploatare un nou 
bloc chirurgical, din cadrul Spitalului Cli-
nic Republican, care va fi  dotat cu cele 
mai performante tehnologii. 

Participanţii la eveniment au adresat 
mai multe întrebări Premierului din do-
meniile social, economic, politic, dar și 
personal.

Corul universitar “Cantabile” a împlinit 3 ani!

Frumoase, elegante și talentate - la doar trei ani împliniți au reușit să cucereas-

că o lume. Este vorba despre cele 30 de fete care fac echipă în corul universitar 

Cantabile. După multe trofee internaționale cucerite, pe 9 februarie acestea și-au 

vrăjit publicul în cadrul unui concert la Sala cu Orgă. Au avut și oaspeți pe măsură: 

Corul „Cavalerii Armoniei”, „Brio Sonores”, „Ihos” din Iași, România, Chișinău Youth 

Orchestra, precum și invitați de valoare, care au rădăcini sau pasiuni aparte pen-

tru muzica corală: Diana Ciobanu, Beatrice Frecăuțan, Aliona Munteanu, Valeriu 

Moruz. Seara a fost una cu sunete de valoare și dispoziție dumnezeiască. 

condus corul liceului Ginta Latină, pe cel 
al liceului Mihai Viteazul, corul copiilor 
de la școala din satul Vatra, corul de fete 
de la Academia de Studii Economice din 
Moldova…

LA ÎNCEPUT DIRECTORUL 
STĂTEA LA UȘĂ, CA SĂ 
NUI SCAPE, SĂI ADUCĂ 
LA REPETIŢII

„ Știți ce spunea directoarea unui li-
ceu? Cu un referat la chimie, ba chiar cu 
primul loc la Olimpiadă, nu o să te lauzi 
decât o dată pe an. Dar un cor se vede, 
se aude, el face dispoziție și te reprezin-

„Dacă alianța noastră ar face un cor, 
atunci lucrurile în țara asta ar merge de 
minune!”, se arată convinsă Elena Mari-
an, una dintre cele mai cotate dirijoare 
de cor din Republica Moldova la mo-
ment: „Corul organizează, disciplinează, 
cultivă frumosul. Te face să ții cont și să 
înțelegi că tu ești doar o piesă, o voce 
într-un întreg. De tine poate depinde 

mult, dar dacă nu o să înțelegi că rezul-
tatul e rodul efortului comun, atunci tu 
ești cel care poate strica munca celor 
20 – 30 de coriști. Aici trebuie să vii cu 
dispoziție, să ai grijă de voce, de cum 
arăți. E o mare artă și armonie în toate!”, 
menționează doamna cu emoțiile încă 
aburinde a recentului concert, care a ri-
dicat sala în picioare. 

tă. E frumos. Din păcate puțini sunt cei 
care înțeleg asta. La școala din Vatra, de 
exemplu, toți se cruceau atunci când au 
auzit că merg să fac un cor de elevi. E 
pentru că acei copii nu se numărau prin-
tre cei alintați de soartă. Mai vulnerabili, 
mai cu probleme, inclusiv de frecvență. 
La început directorul stătea la ușă ca să 
nu-i scape, să-i aducă la repetiții. În ju-
mătate de an acei copii au ajuns de ne-

recunoscut… Dirijorul e cel care predis-
pune, momește copilul. Aici trebuie să-i 
fi e și interesant, aici trebuie să găsească 
prieteni, ajutor… asta-i corul. Este și un 
fi lm de Oscar. Așa se și numește - „Corul” 
– spune doamna Marian. 

LECŢIILE DE VOCAL 
NU TREC AȘA SIMPLU 
PRIN VIAŢĂ

Printre cei care au ținut cu tot di-
nadinsul să iasă pe scenă la prima zi de 
naștere publică a corului Cantabile a 
fost ansamblul vocal „Cavalerii Armoni-
ei”, din satul Boșcana, Criuleni. Aceștia 
sunt exemplu viu că lecțiile de vocal nu 
trec așa simplu prin viață. După ce și-a 
luat doctoratul în fi lologie, primarul de 
Boșcana, Anatolie Vîntu, a găsit drept 
principal loc de întâlnire și atracție a ti-
neretului în sat – ansamblul vocal. Îl con-
duce singur, organizează repetiții, merg 
cu spectacole în capitală și peste hotare. 
Cavalerii Armoniei au venit cu fl ori și da-
ruri în adresa tinerelor Cantabile. 

În cei trei ani de când fetele ei cântă și 
încântă publicul, au adunat numeroase 
distincții, inclusiv cele două medalii de 
aur câștigate la Concursul Internațional 
„Chorus Inside” în orașul Ghieti, Italia. 
Corul acceptă cu plăcere invitația la di-
verse festivaluri și concursuri, doar că 
banii sunt de cele mai dese ori o proble-
mă. Și aici până și politicul moldovenesc 
a contribuit. Formația Edelweiss ne-a 
susținut în cadrul a trei mari proiecte, iar 
rectorul ASEM, Grigore Belostecinic este 
cel care, de voie de nevoie, răspunde 
permanent solicitărilor ansamblului. 

Ceea ce-și dorește dirijoarea, Ele-
na Marian, e ca și profesorii ASEM să 
înceapă a cânta în cor. Și le aduce și un 
exemplu: „Am fost în Talin. Un ministru, 
prezent la o întâlnire, la un moment dat 
s-a ridicat și, cu scuzele de rigoare și-a 
anunțat retragere cu un motiv foarte 
sugestiv: „Scuzați, dar trebuie să merg la 
repetiții!”. Asta-i corul. 

Liuba LUPAȘCO
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- Dle rector, de la 1 ianuarie cu-

rent, universitățile trebuie să fi e 

dacă nu mai fericite, atunci mai îm-

păcate, căci au obținut autonomie 

fi nanciară. După aproape două 

luni de autonomie, ce probleme se 

conturează?

- Nu au devenit prea fericite 
universitățile de la 1 ianuarie în le-
gătură cu noile condiții de activitate 
economică, decât mai sigure că vor  
fi  mai libere în gestionarea resurse-
lor fi nanciare. Or, până acum ne-am 
confruntat cu o mulțime de proble-
me în sensul fl exibilității utilizării re-
surselor fi nanciare și mai grav, folosi-
rii soldurilor fi nanciare. 

În acest sens, da, este un pas îna-
inte, o schimbare spre bine în imple-
mentarea unei veridice autonomii 
universitare în RM. Deocamdată nu 
observăm mari probleme, care să fi  
apărut de la 1 ianuarie încoace, doar 
că, pentru început nu s-a reușit pro-
babil la timp să se facă transferurile 
bănești de  la bugetul de stat în mă-
sura în care urmau să fi e încheiate noi 
contracte cu Ministerul Educației. A 
fost convenit conținutul acestor con-
tracte și a fost o mică întârziere a aces-
tor resurse fi nanciare de la bugetul de 
stat, dar le-am folosit temporar pe ale 
noastre proprii din resursele speciale 
în vederea achitării salariilor pentru 
angajați. A rămas doar  problema cu 
achitarea integrală a datoriilor la bur-
se pentru studenți și indemnizațiile 
pentru copiii orfani, dar sunt convins 
că problema va fi  soluționată, iar în 
anii care vin asemenea situații nu vor 
exista în măsura în care vom intra mai 
pregătiți în noul an fi nanciar 2014.

- Acum că universitățile comu-

nică mai serios și parcă  se înțeleg 

mai bine cu Guvernul, la ce schim-

bări (în sensul retribuției muncii) să 

se aștepte  profesorii?

- Dacă Guvernul RM și Parlamen-
tul vor decide  să opereze modifi cări 
în sistemul de salarizare, în sensul 
creșterii salariilor pentru cadrele di-
dactice, atunci nici ASEM-ul nu este 
o exc epție.  

La moment nu putem vorbi des-
pre eventuale majorări de salariu 
pentru angajații universităților, însă 
vom avea mai multă autonomie și 
fl exibilitate în utilizarea resurselor 
fi nanciare de care dispunem. Este o 
schimbare spre bine pe care o apre-
ciez și sunt convins ca va fi  în favoa-
rea sistemului de învățământ  supe-
rior din RM.

- Și bursele studenților noștri 

vor crește cumva?

- Dacă se va decide majorarea 
burselor pe care statul le achită 
studenților noștri atunci vor fi  și 
eventuale majorări, aceasta nu de-
pinde de universități și nici nu se 
încadrează nicidecum în ceea ce în-
seamnă autonomie fi nanciară.

- În presă au apărut informații 

precum că rectorii vor ca studenții 

prin contract să achite taxele inte-

gral la începutul anului de studii. 

Așa va fi ?

- A fost o interpretare greșită, 
manipulatoare chiar a unei 
informații, opinii expuse de unul din 
membrii Consiliului Rectorilor îna-
intea unei ședințe. Declar cu toată 
responsabilitatea că aceasta nu s-a 
discutat la Ședințele Consiliului, iar 
studenții nu vor fi  obligați să achite 
integral taxa pentru studii la începu-
tul anului de studii.

Cred eu ca începând cu următo-
rul an universitar vom avea mai mul-
tă libertate și aici, cei care vor dori să 
achite integral taxa o pot face, care 
nu vor dori acest lucru vor putea să 
achite în rate.

- Când locurile bugetare vor fi  

redistribuite în funcție de rezulta-

tele studenților după sesiuni?

- Sunt adept și îmi doresc, ca în-
cepând cu anul 2013 studenții să fi e 
înmatriculați la locurile cu fi nanțare 
bugetară doar pentru perioada pri-
mului an de studii, urmând ca după 
fi ecare an universitar aceste locuri 
să fi e distribuite studenților care au 
demonstrat cea mai bună reușită 
pe parcursul anului universitar. Este 
un pas înainte pe care eu îl susțin, în 

Grigore Belostecinic: 

„Noi deja de vreo 7 - 8 ani ne evaluăm și profesorii…”
De la 1 ianuarie curent universitățile moldovenești au obținut auto-

nomie fi nanciară. Cum au primit noutatea, la ce schimbări să se aștepte 

profesorii, studenții, dar și candidații la studii; când vom avea un rating 

a instituțiilor de învățământ superior și la ce ar servi acesta - afl ați din 

interviul cu rectorul ASEM, academicianul Grigore BELOSTECINIC.

plus, începând cu anul viitor s-ar pu-
tea, ca cei care vor pretinde la studii 
să fi e în drept sa aplice dosarul la trei 
universități simultan indiferent de 
profi lul acestora, și sunt absolut con-
vins că la universitățile mai bune, 
vor merge cei mai buni studenți și 
prin aceasta vor deveni și mai bune.

- Dar în lipsa unor criterii cla-

re, a unui rating național, a unei 

Agenții care să-și propune să facă 

un clasament, cum decidem care 

universitate e cea mai bună, când 

vom avea și noi un rating? 

- Îndată ce va fi  elaborat, aprobat 
și se va începe implementarea noului 
Cod al Educației, în care este stipulat 
organizarea  unor asemenea clasa-
mente pe universități. În plus, se pre-
conizează și instituirea unor structuri, 
care să fi e responsabile de organiza-

rea unor asemenea ratinguri, proba-
bil că va fi  Agenția Națională pentru 
Asigurarea Calității în Învățământul 
Superior, ar putea să apară o struc-
tură absolut obștească, neguverna-
mentală, care să-și vadă misiunea lor 
în a informa potențialii pretendenți 
la studii în sensul alegerii corecte a 
universității la care merg. 

-Din an în an scade numărul 

pretendenților la studii  superioa-

re. Care ar fi  soluțiile? 

-  Este o realitate demografi că, 
la care trebuie să ne conformăm, 
doar că eu nu cred că vor fi  afecta-
te, cel puțin în următorii 5-10 ani, 
universitățile mari, cu tradiții. Este 
important aici ca  pretendenții la 
studii să fi e bine informați în ceea 
ce oferă fi ecare universitate în par-
te, ca să poată să ia decizia cea mai 

bună. În anii următori am putea să 
ne așteptăm la unele schimbări în 
RM, ar putea să scadă numărul de 
universități în cazul liberalizării întru 
totul a pieții educaționale și cred că 
e bine, în condițiile în care RM  are 
nevoie de universități puternice, de 
calitate care să formeze imagine țării 
și în străinătate. 

-În Franța un ofi cial a venit cu o 

propunere ca să fi e lege ca în toate 

universitățile, studenții, cel puțin o 

dată pe an, să poată să-și evalueze 

profesorii. Credeți că la noi ar prin-

de această idee?

- Noi deja de 7 sau 8 ani evaluăm 
profesorii. Mai mult, pentru partici-
parea la concurs în vederea ocupării 
postului, o condiție obligatorie este  
această evaluare a profesorilor de 
către studenți. Am elaborat metodo-
logia noastră, criteriile pentru aceas-
tă evaluare a profesorului de către 
student. Este un lucru foarte bun. 
De regulă profesorii noștri primesc 
aprecieri foarte bune. 

- Dar cea mai bună notă profe-

sorul în parte și Academia în gene-

re o ia de la angajator. Cum credeți, 

un eventual rating al angajabilității 

absolvenților ASEM - ar juca pentru 

ASEM și studiile care se fac aici sau 

împotriva instituției noastre?

- Noi astăzi nu dispunem, spre re-
gret, de informații care țin de angaja-
rea absolvenților în câmpul muncii. 
Am putea să facem lucrul acesta, dar 
ar trebui să suportăm anumite costuri, 
sau avem nevoie de o bază de date, 
de persoane care să o administreze, 
contactări periodice ale foștilor noștri 
studenți. Cred eu că absolvenții noștri 
nu se confruntă cu probleme mari la 
angajarea în câmpul muncii. Ba mai 
mult, absolvenții facultăților cu pro-
fi l economic au mai mari șanse să se 
angajeze în câmpul muncii, compa-
rativ cu absolvenții facultăților cu alt 
profi l. În plus, noi pregătim cadre și 
la specialități de perspectivă, cere-
rea pentru care va continua să fi e în 
creștere, mă refer la cinci specialități de 
profi lul tehnologilor informaționale, 
care pentru ASEM devin foarte impor-
tante în aspect strategic.

- Vă mulţumesc.

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

Deja al treilea an consecutiv, 
universitățile din Republica Mol-
dova au fost incluse în cel mai vast 
clasament mondial al instituțiilor 
superioare de învățământ, elabo-
rat de Ranking Web of World Uni-
versity (RWWU). Anul acesta aici 
au fost incluse 26 de universități 
moldovenești din totalul de 20742 
de universități evaluate în întreaga 
lume.

Zece universități din Republica 
Moldova au încăput în topul celor 

mai bune 10 000 de universităţi 
din lume. Anul acesta Universitatea 
Tehnică a Moldovei conduce lista 

universităţilor din țara noastră, situ-
ându-se pe locul 2167.

Urmează Academia de Studii 
Economice (2621), Universitatea 
de Stat din Moldova (2851), Uni-
versitatea Liberă Internațională 
din Moldova (5058), Universita-
tea de Stat de Medicina si Far-
macie (5585), Universitatea de 
Stat Alecu Russo din Bălți (6165), 
Universitatea Univers-Moldova 
(8821), Universitatea de Stat Bog-
dan Petriceicu Hașdeu din Cahul 

(9498) și Universitatea de Stat din 
Comrat (9966).

Pentru prima dată, instituțiile su-
perioare moldovenești, șase la nu-
măr, au fost incluse în Ranking Web 
of World University în 2010. În aprilie 
2012 numărul acestora a crescut la 19.

Potrivit clasamentului RWWU, 
cele mai bune zece universități din 
lume se afl ă în SUA, pe primele trei 
locuri se afl ă Harvard University, 
Massachusetts Institute of Techno-
logy și Stanford University.

26 de universități din Moldova în topul RWWU
Amintim că alte clasamente 

universitare representative din 
lume sunt cele realizate de Pu-
blicaţia Times Higher Education 
World University (www.times-
highereducation.co.uk/world-
university-rankings/2011-2012/
top-400.html), Clasament In-
ternaţional al Universitatilor 
pe Specializari realizat de QS, 
Asociația Universităților Europe-
ne. Prestația Moldovei acolo, însă, 
este foarte modestă. Moldova nu 
dispune de un clasament intern al 
universităților. 

Nicolai CARAGIA
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În ajunul Crăciunului oamenii devin 
mai buni și mai darnici unii cu alții! O 
dovadă a acestei afi rmații este Carava-
na de Crăciun organizată de studenții 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova (ASEM) și cei a Universității 
de Stat din Moldova (USM) pentru co-
piii de la orfelinatul din satul Tocuz, 
Căușeni.

Unindu-și forțele, autoguvernă-
rile studențești de la ASEM și USM au 
colectat în universitățile în care își fac 
studiile, timp de o săptămână: bani, 
hăinuțe, jucării dar și urări de bine, pe 
care le-au transmis cu drag celor 34 de 
copii care i-au întâmpinat cu multă bu-
curie și căldură!

Ion Vasiliev, reprezentantul Se-
natului Studențesc al ASEM despre 
Caravana de Crăciun: ”Cred că, prin 

forțele comune ale 
studenților de la 
ASEM și a celor de 
la USM, am făcut o 
faptă minunată și 
frumoasă, aducând 
câtuși de puțină 
sărbătoare copiilor 
din Casa de copii 
din Tocuz cu ocazia 
sărbătorii de Sfân-
tul Nicolae. Cu toții 
am depus mult su-
fl et și am mers îna-
inte indiferent de 
orice circumstanțe 
și obstacole, de-

oarece am făcut acest lucru cu toată 
dragostea. Aducem sincere mulțumiri 
studenților, profesorilor și tuturor pen-
tru contribuția și susținerea acordată”

Dmitri Popa, reprezentantul 
Alianței Studenților de la USM ne spu-
ne cum a început Caravana de Crăciun: 
„Totul a început de la o dorință, de a 
face fericită o casă de copii. Fiind orga-
nizată de către Alianța Studenților USM 
și Senatul Studențesc ASEM, de la bun 
început, au avut loc multe discuții, pro-
puneri, idei pe seama organizării Ca-
ravanei de Crăciun. Ne gândeam cum 
am putea să o facem la un nivel cât mai 
înalt. A ieșit foarte bine! Decanii, profe-
sorii, studenții au rămas impresionați 

de acest eveniment și au răspuns pozi-
tiv inițiativei noastre și încurajându-ne 
prin donațiile lor.”

Studenții care au participat la Ca-
ravana de Crăciun au spus că în proce-
sul de colectare a banilor au mers pe 
la facultăți cu Moș Crăciuni dar și cu 
„muzicuța”, adică cu tineri bravi care 
grație vocii lor și a chitării au convins 
lumea să doneze bani și nu numai. Nu 
a fost ușor, dar a meritat tot efortul. „Lu-
mea a fost darnică”, spun ei.

„Când am intrat, privirea mi-a furat-
o un zâmbet dulce al unui băiețel care 
fugea spre noi să ne ajute cu pachetele. 
Credeam că imi va fi  greu să comunic cu 
ei deoarece mă durea sufl etul când ve-
deam tristețea din ochii lor, dar în reali-
tate a fost mai ușor decât mă așteptam. 
Am depășit cu ușurință barierele. Am fost 
marcată de bunătatea și optimismul lor, 
iar la fi nal pur și simplu nu doreau să ne 
lase să plecăm... Sper din toată inima că 
darurile pe care le-am oferit copiilor să le 
fi e de folos și să le aducă aminte de noi!”, 
ne-a spus Cibotari Maria, studentă USM.

Cu banii adunați s-au procurat: 
încălțăminte pentru toți copiii, mingi, 
cărți, jocuri intelectuale, un DVD player, 
o bicicletă staționară atât de necesară 
copiilor cu dizabilități, suc, dulciuri, fruc-
te, jucării și multe alte produse utile.

Numeroase cadouri, zâmbet, ener-
gie și calde amintiri – acestea sunt doar 
câteva din rezultatele Caravanei de 
Crăciun organizate de studenți anul 
acesta, pentru copiii din Tocuz.

Chiar dacă au întâmpinat unele 
probleme cu transportul și cu ninsoa-
rea care nu contenea, studenții ASEM 
și USM merită respect și laudă pentru 
faptul că au reușit să organizeze împre-
ună o sărbătoare atât de frumoasă, co-
piilor din satul Tocuz, raionul Căușeni!

Bravo studenților de la ASEM și 
USM!

Iar noi, prieteni, să fi m mai buni! De 
sărbători și în fi ecare zi!

Articol pregătit de: Iulia BRAD, 

USM și Ion VASILIEV, ASEM

ASEM și USM la orfelinatul din Tocuz, Căușeni

Expoziţie inedită la ASEM. Misiu-
nea Uniunii Europene de Asistenţă 
la Frontieră în Moldova și Ucraina 
au vernisat expoziţia sa de fotografi i 
„Cânii de la frontieră”. Studenţii au 
avut posibilitatea să-i vadă pe viu. 
Câinii de frontieră au făcut o demon-
straţie în centrul Multimedia al Aca-
demiei, arătând o adevărată lecţie 
de măiestrie și disciplină. Toţi s-au 
grăbit să facă poze cu oaspeţii de 
onoare-câinii de frontieră. 

Expoziţia are menirea să scoată în 
evidenţă cele mai bune lucrări depuse în 
cadrul concursului de fotografi i „Câinii de la 
frontieră”, la care au participat mai mult de 
300 fotografi  amatori și profesioniști. Pentru 
prima dată, expoziţia a fost lansată la Muzeul 
Literaturii din Odessa la sfârșitul lunii noiem-
brie, pentru a marca cea de-a șaptea aniver-
sare a Misiunii EUBAM, și, după câteva săptă-
mâni, expoziţia a fost transferată în Moldova. 

Wicher Slagter, șeful Secţiei Politice și 
Economice al Delegaţiei Uniunii Europene în 
RM a venit cu un cuvânt de salut despre sco-
pul și benefi ciile evenimentului.

Victor Popovici, șeful Serviciului Chino-

logic al Serviciului Vamal al RM a 
comentat prestaţia celor doi câini 
și explicat celor prezenţi cum acţi-
onează un câine de frontieră bine 
antrenat.

ASEM este una dintre cele 
două universităţi-partenere ale 
Misiunii EUBAM din RM. Studenţii 
acestor instituţii participă la nu-
meroase iniţiative ale Misiunii ori-
entate spre tânăra generaţie din 
Moldova și Ucraina.

Concursul de fotografi i a fost 
împărţit în două categorii, foto-
grafi i cu câinii de serviciu-pentru a 

vedea rolul cheie jucat de câini în activitatea 
poliţiștilor de frontieră și ofi ţerilor vamali-și 
câinii ca animale de companie și prieteni, ilus-
trând rolul central pe care-l au câinii în viaţa 
oamenilor de zi cu zi. Corespunzător acestor 
teme, au fost acordate două premii speciale 
câștigătorilor din ambele categorii, iar câști-
gătorul marelui premiu a fost ales Alexandru 
Sinelnikov pentru fotografi a sa „Fidelitate”.

Expoziţia este deschisă publicului până 
la 20 februarie 2013, în Centrul Multi-Media 
ASEM.

Corina MOROZAN 

Radio Europa Liberă a lansat două carți în ca-
drul ASEM. “Realitatea cu amanuntul” a lui Iulian 
Ciocan și “Jurnal săptămânal” coordonator: Valen-
tina Ursu. Împreună cu ele Europa Liberă a lansat 
și un DVD intitulat “O Moldovă, doua, trei…” un 
proiect multimedia care prezintă o Moldovă așa 
cum a văzut-o un student român de la Bruxelles.

La lansare au fost invitați jurnaliști de calibru 
de la noi din țară cum ar fi  Vasile Botnaru, Valenti-
na Ursu, Iulian Ciocan, scriitorul Andrei Burac, dar 
și studenţii ASEM.

Iulian Ciocan în cel de-al 6-lea volum “Reali-
tatea cu amănuntul” ne prezintă o sinteză a coti-
dianului moldovenesc și descrie această carte ca 
fi ind “o panoramă succesivă în realitatea noastră”. 

Temele abordate în cărți, au generat discuții 
și dezbateri pe parcursul întregii întâlniri între 
cei prezenți la eveniment. Temele care au creat 
polemici au fost din domeniul migrației, sărăciei, 
corupției…. 

Domnul Botnaru le-a mărturisit studenților 
că îi invidiază din perspectiva liberii exprimări, 
pentru că anume acest lucru i-a lipsit d-lui. S-a 
pronunțat pro plecării peste hotare, după părera 
sa fi ecare e în drept să cunoască și altceva decât e 
la noi în țară, dar s-a afi rmat împotriva destrămării 
căminului familial, specifi când că: ”unde veți ple-
ca, oricum acasă vă veți întoarce, sau măcar cel 
puțin veți încerca s-o faceți”. 

Reacția n-a întârziat să apară din partea d-lui 

Andrei Burac, care la contrazis pe d-l 
Botnaru. El le-a sugerat studenților să 
rămână acasă, indiferent de situația 
care există în țară. Scriitorul i-a îndru-
mat pe toți să citească cât mai mul-
te cărți “înțelepciunea vine doar din 
cărți”.

Studenții au avut păreri diferite: 
”Mi-a făcut plăcere să fac 

cunoștință cu dumneavoastră. Toți tin-
dem spre Europa, spre libertate, spre 
o opinie liberă, spre o viață mai bună, 
și cred că ne va ajuta și Europa Libera”, 
susține Elena. 

„Am primit un oarecare imbold pentru a face 
ceva pentru țara aceasta și pentru a aduce ceva 
nou de afară”, menționează Mihai. 

„Au fost teme care ne-au atins sufl etește, 
chiar migrația. Și noi avem părinți peste hotare, 
avem rude care au plecat, la început ilegal. Și noi 
vrem ceva să se schimbe în țara aceasta”, e de pă-
rere Svetlana.

În încheiere, autorul ”Realității cu amănun-
tul” le-a mulțumit celor prezenți și a împărțit 
experiența sa de „explorator al cotidianului”. Iulian 
Ciocan mărturisește că nu-i place să fi e în această 
ipostază, ceea ce-l interesează sunt lucrurile sim-
ple și banale doar că uneori apropiindu-se de ele 
mai mult, acestea iau proporții halucinante.

Zina LUPAȘCU

Câinii de frontieră 
în vizită la ASEM

“Realitatea cu amanuntul” și “Jurnal 
săptămânal” de la Europa Liberă
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Născut în Austria în anul 1909, Pe-

ter Drucker  este unul din cei mai 
infl uenți scriitori de business ai se-
colului XX. A predat managementul 
începand cu anul 1950 pana în 2005 
(anul morții) la New York University 
și Claremont Graduate University. A 
scris peste 30 de carți despre afaceri 
și management, multe din ele tradu-
se în mai mult de 20 de limbi, Revista 
BusinessWeek numindu-l “omul care 
a inventat managementul”. 

O carte scrisă de un om care a 
spus: ”Eu nu cred în lideri” (interviu 
2005, www.wall-street.ro), am găsit 
conceptul dat aici, unde P. Drucker 
vorbește despre efi cacitatea facto-
rilor de răspundere (The executive), 
menționînd încă din primele pagini că 
factor de răspundere nu este numai-
decît managerul de vîrf al companiei, 
poate fi  orice persoană care ia decizii 

importante și, ”chiar dacă, contactele 
sale nu sunt în agenda organizației, 
munca sa, poate fi  comparată cu cea a 
președintelui companiei”, nu vreau să 
șterg din imaginea și infl uența cărții în 
business, dar risc să afi rm că în aceas-
tă carte veți găsi lucruri importante 
pentru Dvs., indiferent dacă vă alegeți 
sau nu o carieră în business, deoarece 
puteți compara acest ”Factor de Răs-
pundere” cu ceea ce faceți de obicei, 
veți găsi aici cele 4 realitați majore de 
care este infl uențat factorul de răs-
pundere și, aș spune eu, ceea ce v-ar 
face viața mai reușită.

 Secretele unei companii de succes, 
refl ectate prin prisma experienței de 
consultant al marilor corporații pe care 
a acumulato autorul și cel mai impor-
tant, rînduri întregi despre ce înseamnă 
efi cacitate, despre cum e să iai o decizie 
corectă, despre ce este rezultatul pentru 

o organizație, găsiți în această carte. 
Peter Drucker spune: ”Organizația 
este însă o abstracție. Din punct de 
vedere matematic, ea ar trebui re-
prezentată ca un punct-neavînd, cu 
alte cuvinte, nici dimensiune, nici ex-
tindere. Și cea mai mare organizație 
este ireală în comparație cu realitatea 
mediului în care există.” Multe lucruri 
pe care le veți citi vă vor da de gîndit, 
cel mai probabil, că vor fi  în contradic-
toriu cu impresiile de pînă acum des-
pre manager, lideri sau organizație 
în ansamblu. Iată doar unul dintre 
fragmentele pe care le-am ales consi-
derîndu-le provocatoare: ”Printre fac-
torii de răspundere pe care i-am cunos-
cut și cu care am colaborat există per-
soane extrovertite și persoane distante, 
oameni rezervați, unii chiar exagerat de 
timizi. Unii sunt excentrici, alții-penibil 
de conformiști. Unii sunt grași, alții sunt 

slabi. Unii sunt panicoși, alții-relaxați. 
Unii beau foarte mult, alții nu pun gura 
pe alcool. Unii sunt fermecători și calzi, 
alții au tot atîta personalitate cît are 
un macrou congelat. Printre ei sunt 
cîțiva care ar corespunde concepției pe 
care lumea o are despre ”lideri”. Există 
însă și oameni șterși, care, în mijlocul 
unii mulțimi n-ar atrage atenția nimă-
nui. Unii sunt oameni cu carte, care 
învață cu seriozitate, alții sunt aproape 
analfabeți (...) Tot ceea ce au în comun 
acești factori de răspundere efi cace sunt 
practicile care determină efi cacitatea a 
ceea ce au și ceea ce sunt ei.”

Despre ce fel de practici este vor-
ba și multe alte idei care vă vor da de 
gîndit puteți afl a din cartea ”Despre 
decizie și efi cacitate” de Peter Drucker.

Lectură plăcută! 
Russu CRISTINA,

Gr. BA-114

Tatiana are 27 de ani și a absolvit 
două facultăţi, iar la moment mai face 
două, plus un master, în total sunt cinci. 
În ordine cronologică ar fi  cam așa: 

universitatea Tehnică, industrie ușoară, 
specialitatea design vestimentar, uni-
versitatea de Stat din Tiraspol, psiho-
pedagogie, Universitatea Ion Creangă, 
pedagogie, studentă în anul II, universi-
tatea de Stat din Moldova, limbi străine, 
engleza-germana, anul I și ASEM, mas-
terat în administrarea afacerilor. Doar 
primele două facultăţi le-a urmat gratis.

PORNIT DE LA UN PARIU, 

AJUNS LA O INVESTIŢIE 

ÎN PERSOANA PROPRIE

Totul a început de la un pariu cu pri-
etenii din liceu, cine face mai multe fa-
cultăţi până la vârsta de 30 de ani. “Până 
la urmă este o ambiţie”, spune Tatiana. 

Design-ul vestimentar a dezama-
git-o prin atitudinea agresivă faţă de 
stagiari la fabrica unde a mers la prac-
tică. Din această cauză a și renunţat, 
deși îi plăcuse. Acum se specializează în 
psihologie. Despre limbi străine, moti-
vează ca în ziua de azi toţi trebuie să cu-
noască minim două limbi de circulaţie 
internaţională. Administrarea afacerii 
urmează ca pe viitor să deschidă afa-
cerea proprie. Doar ca nu-și vede visul 
realizat în RM. “E greu să motivezi tinerii 
din Moldova să facă ceva”, spune ea.

Pentru anul acesta, Tatiana a scos 
din buzunar, pentru cele două facultăţi 
și master, 19.000 de lei: “Pentru studii nu 
trebuie să regreţi banii Tot ce faci, faci 
pentru tine”. Totodată, Tatiana spune că 

dacă ar lua-o de la început ar face …
dreptul. De asemenea, zice că doar 20-
30% din colegii pe care i-a avut la toate 
facultăţile urmate, învaţă cu adevărat. 

DOUĂ FACULTĂŢI – 

UNA REALISTĂ, 

ALTA MAI DE VACANŢĂ 

Cristinei Crăciun, cea de-a doua fa-
cultate i-a adus marea dragoste, care 
pe 12.12.12 i-a declarat iubire veșnică. 
În anul trei la Universitatea de Stat, fa-
cultatea limbi și literaturi străine, ger-
mana-engleza, a decis că încă o facul-
tate îi va oferi valoare adaugată la CV. 
La moment, este în anul doi la FRIȘPA, 
administraţie publică.

“La administraţie publică mă simt 
mai în mijlocul evenimentelor, mai 
aproape de realitate și de RM. Cealal-
tă facultate, limbi străine, este mai li-
niștită, mai de vacanţă, mai de sufl et, 
mai fi losofi că”, spune Cristina. Pe viitor 
vrea să combine cu succes ambele 
specialităţi. “Mă văd lucrând într-o 
organizaţie internaţională, gen OSCE, 
ONU…”, adaugă ea. Cristina, spre de-
osebire de Tatiana, are un scop bine 
determinat și vine să-l argumenteze 
prin participarea la școli de vară peste 
hotare, conferinţe, burse câștigate. 

FIECARE FACULTATE 

ÎN PLUS, COSTĂ

Potrivit legislaţiei în vigoare, a 
doua specializare poate fi  urmată doar 
pe bază de contract, adică achitând o 

Cele mai bune cărți de afaceri care merită citite
Peter Drucker: „Despre decizie și efi cacitate”

Mitul studentului veșnic
Fie că nu-și pot găsi de lucru, fi e că nu le place domeniul ales, stu-

denţii se reprofi lează, făcând a doua facultate sau mai multe în același 

timp. Motivele sunt diverse, de la investiţia în persoana proprie, ast-

fel, ei dobândesc competenţele necesare în profesia pe care vor să o 

urmeze, la pariuri cu prietenii. Specialiștii spun că a doua specializa-

re universitară trebuie să aibă legătură cu domeniul absolvit la prima. 

Riscul a mai multe facultăți în CV este că angajatorul să se întrebe dacă 

absolventul știe, de fapt, ce vrea să facă în viaţă.

taxă de studii., asta în cazul în cazul în 
care școlarizarea la prima facultate s-a 
urmat cu fi nanțare bugetară. Cele mai 
multe facultăţi îi admit pe studenţi la a 
doua facultate numai pe bază de dosar. 

Specialiștii în resurse umane susţin 
că urmarea unui alt profi l, diferit de cel 
pe care studentul l-a absolvit prima 
dată, îi poate crea acestuia probleme 
la angajare. 

SPECIALIȘTII HR - 

“SCHIMBUL FRECVENT 

DE SPECIALIZĂRI 

NU VA AVANTAJA 

DELOC CANDIDATUL”

Specialiștii în resurse umane afi r-
mă că cel mai bine este să alegi un 
domeniu complementar primului, să 
nu existe o diferenţă prea mare între 
cele două specializări. ”Dacă facultăţi-
le urmate sunt din domenii apropiate, 
aceasta este privit doar pozitiv, de-
monstrând perseverenţa persoanei, 
prezenţa unui scop bine determinat. 
De asemenea, contează motivaţia 
acestei decizii, a fost o alegere con-
știentă, proprie sau impusă de unele 
circumstanţe (prima facultate am ur-
mat-o pentru părinți, iar a doua – pen-
tru mine). În cazul specialităţilor din 

domenii foarte diferite contează mult 
experienţa acumulată în fi ecare do-
meniu format. Lipsa avansării într-un 
domeniu, schimbul frecvent de spe-
cializări nu va avantaja deloc candida-

tul”, susţine Cristina Fleștor, specialist 
în resurse umane. 

A doua specializare te poate de-
za vantaja dacă nu reușești să-i con-
vingi pe angajatori că ești competent 
în domeniul în care vrei să lucrezi. 
“La moment, cei mai mulţi angajatori 
dau preferinţă experienţei de muncă”, 
adaugă Cristina Fleștor. 

Pe de altă parte, Ilona Suripa, 
specialist în recrutare de la “IDS 
Consulting” spune că persoanele cu 
mai multe facultăţi absolvite sunt 
avantajate la interviul de angajare. 
“Nu contează ce a absolvit, impor-
tant este să se dezvolte profesional 
și nu contează în ce anume. Totuși, 
dacă domeniile sunt prea diferite, 
din punct de vedere psihologic nu 
e foarte bine, pentru că persoanele 
respective nu știu unde e locul lor în 
viaţă”, afirmă sursa.. 

De asemenea, specialistul a mai 
adăugat că aproximativ 30% din cei 
care vin să se angajeze au două sau 
mai multe facultăţi terminate. “Pri-
mordial pentru noi rămâne totuși 
experienţa. Poate avea trei facultăţi 
absolvite și nimic experienţă sau 

doar una și câţiva ani de practică 
într-o companie cu renume”, adaugă 
Ilona Suripa. 

ANGAJATORI - “NOI NU 

VERIFICĂM DIPLOMELE, 

CI COMPETENŢELE”

Pentru unii angajatori numărul 
facultăţilor nu contează. “Poţi să ai și 
zece facultăţi terminate, dar dacă aplici 
pentru un post anume, de exemplu în 
negocieri și nu ai experienţa cuvenită, 
cu ce te ajută facultăţile? Uneori se so-
licită studiile, dar în general e nevoie 
de anumite abilităţi, indiferent de nu-
mărul și profi lul facultăţilor. Ideea este 
să te potrivești cu profi lul anunţat. Noi 
nu verifi căm diplomele, ci competen-
ţele”, afi rmă Adela Margine, manager 
resurse umane „Orange Moldova”. 
Compania Orange are 970 de anga-
jaţi, iar recrutări se fac pe tot parcursul 
anului. Pe lună pot apărea câte 15-20 
de funcţii vacante. 

Competenţele și potrivirea cu 
jobul anunţat fac parte din criteriile 
principale și pentru Coca-Cola Îmbu-
teliere Chișinău. “Se urmărește scopul 
de a recruta persoane performante 
și talentate, de aceea nu se numă-
ră facultăţile absolvite. Atât timp cât 
persoana corespunde cu profi lul po-
ziţiei recrutate, va fi  selectată pentru 
experienţa și abilităţile pe care le de-
ţine.”, menţionează Lucia Cobîleanu, 
HR Specialist la Coca-Cola Îmbuteliere 
Chișinău. “Angajatorul este cel care 
urmărește să aducă în echipa sa per-
soane performante, iar dacă numărul 
facultăţilor determină și succesul per-
soanei, făcându-se o analiză subiecti-
vă, atunci nu ramâne decât să accepţi 
provocarea de a avea în echipă o astfel 
de persoană”, adaugă Lucia Cobîleanu. 

Coca Cola in Moldova are 181 de 
angajaţi, iar recrutări se fac cât de des 
este nevoie. „Au fost perioade când 
am angajat și două persoane pe lună, 
dar au fost și cazuri când timp de pa-
tru luni nu aveam nici o poziţie vacan-
tă”, specifi că Lucia Cobîleanu. 

Și tu, ai mai face o facultate?

Corina MOROZAN
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Studenţii de la profi lurile agrar, pe-
dagogic și din medicină din primii ani 
de studiu au primit un supliment de 20 
la sută la bursele lunare, iar în ultimul an 
vor mai benefi cia de un supliment de 
20%. În același timp și studenţii din ul-
timul an la celelalte discipline au primit 
același supliment de 20% la bursele lor. 

Viceministra educaţiei, Loretta Han-
drabura, a menționat că pînă la începu-
tul anului 2013, bursele în învăţământul 
superior, de categoria I constituiau 655 
de lei, de categoria II – 550, de categoria 
3 – 510, iar bursa socială - 285 de lei. ”De 
la 1 ianuarie cuantumul bursei pentru 
primii ani de studii, de la specialităţile 
profi lurilor pedagogie, agrar și medical 
din universităţi și colegii a fost majorat 
cu 20 la sută. Pentru studenţii și elevii 
din anii absolvenţi ai acestor profi luri, 
majorarea este de 40%. E o abordare 
prin care demonstrăm că aceste trei do-
menii sînt prioritare pentru economia 

ţării și de aceasta susţinem studenţii 
care învaţă la aceste profi luri. Studenţii 
și elevii de la celelalte profi luri benefi cia-
ză de o majorare de 20% doar în ultimul 
an de studii”, a spus Loretta Handrabura.

Viceministra a precizat că această 
abordare derivă și dintr-o hotărâre de 
Guvern din 2006, unde sunt stipulate 
cuantumurile burselor de studii pentru 
studenţii din învăţămîntul superior, dar 
și pentru elevii din învăţămîntul de spe-
cialitate, secundar profesional, precum 
și condițiile de majorare. 

Guvernul a decis că suma alocată în 
anul 2013 acestor majorări la burse să fi e 
de cca 33 mln de lei. „În funcţie de creș-
terea economică, vom putea discuta pe 
viitor și de alte suplimente sau majorări”, 
a subliniat viceministrul educaţiei.

În prezent, în Republica Moldova 
sînt circa 20,4 mii absolvenţi ai univer-
sităţilor și 5883 ai colegiilor, 70% dintre 
aceștia benefi ciază de burse.

Organizatorii acţiunii, Clubul amatorilor de vin din Moldova, Liga tineretului 
din Moldova, Asociația de Sommelier din Moldova, Wine Bar ”George II”, Wine 
bar ”Ideal Wine”, cu suportul proiectului USAID/CEED II își propun să convingă 
tinerii că vinul poate fi  pe înţelesul fi ecărui, fi ind un simbol al vieţii de calitate.

Școala Vinului va oferi cîte 2 cursuri pe zi, în perioada 20-23 februarie 2013, 
10:00-17:00, în pavilionul 2, Moldexpo.

4 sommelier din Republica Moldova, și 1 Master sommelier din Franţa vor 
ţine în cadrul Școlii Vinului 8 training-uri pentru consumatorii de vin și 2 master-
class-uri destinate tinerilor profesioniști în domeniul serviciului de vin.

Participanţii vor avea ocazia să învețe să deguste vinurile, să distingă soiuri-
le de vin, să asocieze vinul cu bucate, dar și vor afl a despre regiunile vitivinicole 
ale Moldovei. În fi nal, tinerii hedoniști vor primi diplome de iubitori ai vinului.

Spre degustare se propun 5 tipuri de vinuri : alb, roșu și rose, oferite de par-
tenerii noștri: Fautor, Gitana Winery, Chateau Vartely, Basavin&Co, Cimișlia Wine.

Aproximativ 200 tineri sunt așteptaţi să se înscrie la unul din cursurile ofe-
rite gratuit

Detalii : 069055724, wineschool@ceed.md

PROGRAM:
20 februarie, 14.00-15.00 - ”Cultura Vinului”, profesori Mihai Druța, 

B.Leloup, Asociaţia de Sommelier din Moldova
20 februarie, 16.00-17.00 - ”Cultura Vinului”, profesor Snejana Zace-

pa, Asociaţia Amatorilor de Vinuri
21 februarie, 14.00-15.00- ”Cultura Vinului”, profesor Alexandru Stru-

găreanu, IdealWine bar
21 februarie, 16.00-17.00- ”Cultura Vinului”, profesori Mihai Druța, 

B.Leloup, Asociaţia de Sommelier din Moldova
22 februarie, 14.00-15.00- ”Cultura Vinului”, profesor Snejana Zace-

pa, Asociaţia Amatorilor de Vinuri
22 februarie, 16.00-17.00- „Cultura Vinului”, profesor Alexandru Stru-

găreanu, IdealWine bar
23 februarie, 11.00-12.00- „Cultura Vinului. Acordarea vinurilor cu 

bucatele”, profesor Gălușcă Sergiu. Bucătarul diplomat Petru Scaleţchi
23 februarie, 14.00-15.00- ”Cultura Vinului”, profesori Mihai Druța, 

B.Leloup, Asociaţia de Sommelier din Moldova

ÎNSCRIE-TE ACUM! 

Această conferinţă presupune dezvoltarea activi-
tăţilor de cercetare-dezvoltare a studenţilor, docto-
ranzilor și tinerilor cercetători în domeniul securităţii 
informaţionale, selectarea tinerilor specialiști pentru 
structurile informaţionale de stat sau comerciale.

În cadrul  Conferinţei Internaţionale  «Securitatea 

Informaţională - 2013»

Bazele dreptului referitoare la securitatea infor-
maţională;

Formarea politicii de securitate a sistemelor in-
formaţionale;

Protejarea proprietaţii intelectuale și a dreptului 
de autor;

Măsuri organizatorice în domeniul securităţii in-
formaţionale;

Testarea și certifi carea produselor și a serviciilor 
în domeniul securităţii informaţionale;

Metode criptografi ce de protejare a informaţiei;
Analiza riscului la administrarea resurselor infor-

maţionale;
Analiza fraudelor informaţionale și a mijloacelor 

de protecţie;
Auditul în securitatea sistemelor informatice;
Investigarea crimelor computaţionale;
Economia securităţii informaţionale.
Economia informaţională tenebră Daca doriţi să 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
CATEDRA „BĂNCII ȘI ACTIVITATE BANCARĂ”  

ANUNȚĂ
SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC

„BĂNCILE ÎN ECONOMIA COMPETITIVITĂȚII, 
INCERTITUDINII, INOVĂRII ȘI INTEGRĂRII”

organizat  și desfășurat cu suportul

BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI
19 aprilie 2013

e-mail: simpozionbanci@mail.ru

ANUNŢ DE ANGAJARE

Centrul de Instruire și Consul-
tanţă în Afaceri al ASEM în par-
teneriat cu Î.M. Trimetrica S.R.L., 
anunță CONCURS de angajare 
pe poziţie de contabil, în Incu-
batorul Inovaţional ITECH. Avem 
nevoie de persoane tinere, cu cu-
noștinţe în domeniu și cu dorință 
de a lucra.

Candidații trebuie să prezinte 
CV-le la adresa de poștă electro-
nica instruire.macip@yahoo.com

Studenţii au primit 20% / 40% 

supliment la bursă

Școala vinului, în premieră 

la Expovin
În premieră, în cadrul expoziţiei ExpoVin 2013, se organizează o 

Școală a Vinului, adresată tinerilor, care se pot iniţia la cursurile oferi-

te în cultura și degustarea vinului.

LABORATORUL DE SECURITATE INFORMAŢIONALĂ 
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 

anunţă organizarea celei de-a zecea Conferinţe Internaţionale  
«Securitatea Informaţională – 2013”

Organizatorii conferinţei

Academia Militară 
a Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun”

Academia de Studii Economice a 
Moldovei

faceţi o prezentare de 10 min., va rugăm să ne contac-
taţi până la 1 martie 2013, ora 17-00. 

Limbile de prezentare la conferinţă: engleză, ro-
mână, rusă.   

Termenul de prezentare a tezelor – până la 1 mar-

tie 2013, ora 17-00. 
Pentru teza de prezentare, vă rugăm să utilizaţi 

formatul:
·  A4 – 2 pagini complete, caracterul literelor: 12 pt, 

New Times Roman; textul cules la un interval; câmpul 
din toate părţile – câte 2 cm;

·  aranjarea textului pe pagină: numele, prenumele 
autorului și denumirea instituţiei trebuie să apară sub 
titlul tezei. Titlul să fi e scris cu majuscule. Paginile să 
nu fi e numerotate.

·  Rezumatul (în engleză) – 10 pt, New Times Ro-
man; textul cules la un interval; să includă 2-3 rânduri.

Lucrările trebuie să fi e transmise în sediul LSI, 
sau prin intermediul poștei electronice, cu menţiu-
nea Conferinţa Internaţională «Securitatea Informa-

ţională - 2013», pe adresa: siconf [at] ase.md

Forma de înregistrare
e-mail: siconf[at]ase.md

Profesor-universitar Serghei Ohrimenco 

Laboratorul de Securitate Informaţională 

Academia de Studii Economice a Moldovei 

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

Chișinău, MD 2005 

Sau prin intermediul poștei electronice: osa[at]

ase.md

Suntem membru al 

Asociaţiei Europene pentru Securitate

Centrul de Cercetări Economice și Stu-
dii Universitare - Institutul de Economie 
(CERGE-EI) din Praga, Republica Ceha, Vă 
invită să aplicaţi la programele de Maste-
rat în Economia Aplicată (MAE) și Doctorat 
în Economie (PhD.) pentru anul de studii 
2013/2014. CERGE-EI este o instituție de 
învățământ superior de stat din Praga, care 
oferă studii de masterat și doctorat după 
programul american și care este conside-
rată cel mai bun centru de cercetări în eco-
nomie din Europa Centrală și de Est. Ca ur-
mare, CERGE-EI este recunoscut ca Centru 
de Excelenţă de către Comisia Europeană și 
USAID, iar absolvenţii CERGE-EI sunt anga-
jaţi la cele mai prestigioase instituţii inter-
naţionale din Europa și din lume (BCE, FMI, 
BM, BERD). După absolvire, studenţii sunt 
ajutaţi la încadrarea în câmpul muncii, fi e 
în domeniul academic sau cel de afaceri, 
atât în Republica Cehă cât și în ţara de ori-
gine a studentului. 

Toate programele propuse sunt în 

limba engleza și burse parţiale sau totale 
sunt oferite pentru toţi studenţii accep-
taţi.  Profesorii ce predau la CERGE-EI au 
absolvit la universitaţile din Europa de Vest 
sau SUA (LSE, Princeton, Universitatea din 
Chicago, etc.), ceea ce confi rmă înalta lor 
califi care și cunoasterea perfectă a limbii 
engleze. Deasemenea, bilioteca din cadrul 
CERGE-EI este una din cele mai bogate în 
regiune, fapt ce asigură accesul la diverse 
resurse informaţionale. Toţi acești factori 
crează studenţilor condiţiile necesare pen-
tru desfășurarea procesului educaţional și 
atingerea unor rezultate academice cît mai 
frumoase. 

În primul semestru la programul de 
masterat cit și primul an la cel de doctorat, 
se studiază cursurile obligatorii (microeco-
nomia avansată, macroeconomia avansată, 
statistica/econometria, engleza academică), 
în semestrul/anul II sunt cursurile opţionale, 
selectate în dependenţă de interesele aca-
demice ale fi ecărui student. Însă, trebuie de 

menţionat că programul MAE este orientat 
mai mult pentru persoanele care își doresc 
o carieră în mediul de afaceri, pe când cel de 
PhD. este pentru acei care visează să activeze 
în mediul academic sau ca experţi în instituţii 
guvernamentale sau internaţionale. Indife-
rent, de programul ales, studenţii care aplică 
trebuie să posede un nivel înalt de cunoaște-
re a matematecii, deoarece programele sunt 
foarte tehnice și se bazează pe matematica 
superioară. 

Spivacenco Carolina, fostă absolventă 
ASEM, în prezent doctorandă la CERGE-EI 
a efectuat o prezentare la ASEM, pe 19 de-
cembrie, 2012 unde a explicat benefi ciile 
programelor de MAE și PhD. și a îndemnat 
studenţii moldoveni să aplice la bursele de 
studii din Republica Cehă. 

Data limită de aplicare la programul 
de PhD. este 28 februarie, 2013. Mai mul-
te informaţii despre CERGE-EI puteţi afl a 
accesând pagina de internet http://www.
cerge-ei.cz/programs/main-programs. 

CERGE-EI – Universitatea Pentru Tinerii Economiști 

Ce Doresc Să Schimbe Viitorul
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La
multi 
ani!

FELICITĂRIFELICITĂRI

15 FEBRUARIE
Nistor Tamara, șef ofi ciu, Secţia “Clasifi care, catalogare”
Sîrbu Anatolie, colaborator ASEM 

16 FEBRUARIE
Andreev Lilia, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Bogaciu Tamara, colaborator ASEM 
Șhtelmakh Antonina, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Ţurcan Galina, conferenţiar univ., Catedra “Filozofi e și Politologie”

17 FEBRUARIE
Botnari Nadejda, conferenţiar univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Catan Veronica, laborant superior, Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Ceinac Eugenia, colaborator ASEM 
Rotaru-Maslo Liliana, conferenţiar univ., Catedra “Drept Privat”

18 FEBRUARIE
Biriuc Magdalina, colaborator ASEM
Rusu Victor, colaborator ASEM
Ţugulschi Anatolie, lector sup. univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Uţica Galina, colaborator ASEM 

20 FEBRUARIE
Graur Anatol, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate și Audit”

21 FEBRUARIE
Frunze Rodica, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Mișova Tatiana, conferenţiar univ., prorector p/u învăţămîntul cu frecvenţă 
redusă 
Popa Marina, lector sup. univ., Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”
Spînachi Diana, contabil cat. 2
Spînu Maria, șef adjunct frecvenţă redusă, Serviciul “Studii și Evidenţa Stu-
denţilor”
Vasilachi Claudia, inginer progr.coord.

22 FEBRUARIE
Chirica Tamara, colaborator ASEM 
Guja Arcadie, colaborator ASEM
Stratulat Oleg, profesor univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară”

23 FEBRUARIE
Graur Andrei, colaborator ASEM 
Moraru Anatol, inginer progr. coord.

24 FEBRUARIE
Baranschi Zinaida, șef caminul 1
Moldovan Viorica, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Tiron Rodica, lector sup. univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”

25 FEBRUARIE
Handrabura Alina, lector sup. univ., Catedra “Merceologie și Comerţ”
Moiseenco Vladimir, colaborator ASEM
Moldovanu Gheorghe, conferenţiar univ., Catedra “Limbi Moderne de 
Afaceri”

26 FEBRUARIE
Iovv Tatiana, conferenţiar univ., Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”
Vasiloi Djulieta, lector sup. univ., Catedra “Drept Public”

27 FEBRUARIE
Curmei Mariana, colaborator ASEM
Dima Maria, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate”

28 FEBRUARIE
Dodica Olga, colaborator ASEM
Dziubeţcaia Tatiana, conferenţiar univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Garabajiu Silvia, șef adjunct evidenţa studenţilor, Serviciul “Studii și Evi-
denţa Studenţilor” 
Gîndea Elena, colaborator ASEM 
Negară Maria, lector sup. univ., Catedra “Tehnologii Informaţionale”
Ţurcan Nadejda, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Vieru Vasile, colaborator ASEM 

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.

MULT STIMATE DOMNULE PRE-

ȘEDINTE,

Începând cu data de 25 decembrie 
2012, așteptam o ocazie, de exemplu 
Ziua Culturii Naţionale, să vă mulţu-
mesc călduros pentru curajul și înţe-
lepciunea declaraţiei dvs. făcută în 
ajunul Crăciunului în cadrul interviului 
acordat publicaţiei austriece „Die Pre-
sse“, în care aţi pus semnul egalităţii 
între simbolurile comuniste bolșevice 
și cele fasciste naziste. Însă n-am avut 
această posibilitate pentru că în seara 
zilei de 28 decembrie am citit informa-
ţia despre semnarea Decretului prezi-
denţial cu privire la decorarea cu Ordi-
nul Republicii a celor 227 de deputaţi 
din primul Parlament, care au votat/
semnat pe 27 august 1991 Declaraţia 
de Independenţă, dar care încă nu fu-
seseră decoraţi cu ordinul suprem. Pe 
11 ianuarie a și fost publicat decretul 
cu pricina în „Monitorul Ofi cial“, însă 
eu, afl ându-mă departe de Chișinău, 
n-am reușit să reacţionez în aceeași zi.

Dar „reacţia“ dorită, domnule pre-
ședinte, constă în următoarele: pe 26 
august 1996 am refuzat să ridic Meda-
lia „Meritul civic“, iar pe 26 august 2011 
am refuzat să ridic Ordinul de Onoare, 
fi ind decorat pentru simplul motiv că 
am votat la 27 august 1991 Declaraţia 
de Independenţă a Republicii Moldo-
va. Să fi u deputat în acel moment a 
fost o întâmplare, iar faptul că am avut 
ocazia să votez un document epocal, 
Declaraţia de Independenţă, n-a fost 
altceva decât o șansă dintr-un milion, 
un mare noroc pentru care îi mulţu-
mesc Domnului, și doar pentru asta 
nu mi se cuvine o distincţie de stat.

Pe 6 octombrie 2011 am publicat 
în cotidianul „Adevărul“ o Scrisoare 
deschisă prin care mi-am exprimat re-
fuzul de a accepta Ordinul de Onoare 
și am argumentat acel refuz. Numai că 
lucrătorii de la Președinţie n-au citit 
scrisoarea dată și, pe 24 ianuarie 2012, 
m-au telefonat colegii de la Asociaţia 
„Parlament-90“ invitându-mă pentru 
data de 6 februarie 2012 la o ședinţă 
festivă, unde trebuia să fi e înmânate 
acele distincţii. Ca să scap de „belea“ 
am fost nevoit să-i trimit un mesaj lă-
muritor unicului ex-consilier preziden-
ţial pe care îl cunoșteam.

Mă miră faptul că nici colaborato-
rii de azi care vă pregătesc proiectele 
de documente nu v-au informat des-
pre această decizie a mea. De aceea, 
domnule președinte, mă văd nevoit 
să revin la ferma mea decizie de a nu 
accepta distincţia dată. Ca să nu repet 
toate motivele refuzului meu care apar 
în scrisoarea publicată pe 6 octormbrie 
2011, anexez materialul respectiv la 
această nouă scrisoare deschisă.

Sunt nevoit să ating și aspectul 
pregătirii proiectului decretului prezi-
denţial, din 28.12.2013, cu cei 227 de 
votanţi ai Declaraţiei de Independen-
ţă. Unii dintre ei, imediat după procla-
marea independenţei au și negat-o, 
alţii, peste trei ani (1994), au pregătit 
și au votat o Constituţie care a neglijat 
și a falsifi cat conţinutul certifi catului 

de naștere al noului stat, Declaraţia 
de Independenţă, în care au instalat o 
adevărată bombă cu neutroni (artico-
lul 13 și altele) pentru existenţa păcii 
și echilibrului în Republica Moldova 
pentru următoarele decenii. Unii n-au 
dorit să semneze nici măcar simbolic, 
pe 26 aprilie 2010, duplicatul Declara-
ţiei de Independenţă, furată pe 7 apri-
lie 2009 din seiful nr.1 al Legislativului 
Republicii (parlamentare!) Moldova, 
nu fără implicarea unor „falși amici“ 
ai Parlamentului Independenţei, care 
aveau misiunea să ferească acest do-
cument epocal de ochii albaștri ai ne-
okominterniștilor roșii, afl aţi în acele 
zile la guvernare.

Nu este deloc simplu să accepţi o 
distincţie de stat alături de unii falși 
unioniști, care niciodată nu vor vota 
pentru înlăturarea consecinţelor Pac-
tului Ribbentrop-Molotov și reîntregi-
rea României interbelice, dar și alături 
de unionaliștii care zi și noapte visează 
momentul „Z“ când Republica Moldo-
va ar fi  împinsă într-o structură-xero-
copie a defunctului URSS.

Decât să fi  fost decoraţi nemeritat 
cu Ordinul Republicii acești inși, mai 
corect era să fi e decorat măcar cu Me-
dalia „Meritul Civic“ adevăratul autor al 
proiectului Declaraţiei de Independen-
ţă a Republicii Moldova, care, din cauza 
pretinșilor „autori“ și „redactori“ lăudă-
roși și invidioși ai acestui document, 
nici măcar n-a fost invitat la manifestă-
rile consacrate aniversării a 20-a de la 
proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, pe 27 august 1991.

Nu pare corectă nici decizia de a-i 
decora a doua oară, pentru același 

„merit“, cu Ordinul Republicii, pe cei 
53 de deputaţi care au fost decoraţi pe 
26 august 2011cu Ordinul de Onoare... 
Sau poate le vor fi  retrase acele dis-
tincţii? Dar poate ei singuri vor restitui 
distincţiile nemeritate? Sau poate, ca 
să se facă dreptate, li se vor înmâna 
în plus câte un Ordin de Onoare celor 
decoraţi pe 26 august 2011 cu Ordinul 
Republicii? Încurcată treabă... Oare 
cine v-a pus în această situaţie jenan-
tă? Nu cumva oamenii lui Lucinschi 
din preajmă?

În consecinţă, reiterez cele subli-
niate în Scrisoarea deschisă publicată 
pe 6 octombrie 2011: „...Rog să anu-
laţi partea de decret care mă privește, 
subliniind, totodată, că n-aș fi  refuzat 
această distincţie pentru merite reale 
și rezultate palpabile, dar niciodată 
nu voi accepta vreun ordin/medalie 
pentru simplul noroc că am fost parti-
cipant la proclamarea Independenţei. 
Chiar dacă, prin minune, Republica 
Moldova ar supravieţui independentă 
până la aniversarea a 50-a și dacă, tot 
prin minune, aș rămâne ultimul votant 
al Independenţei în viaţă, n-aș accepta 
o distincţie pentru aceste merite. Rog 
prietenii și colegii din primul Parla-
ment să nu se supere pe mine pentru 
această ieșire: acestea sunt principii 
pe care nu le voi încălca vreodată!“

Cu deosebită stimă și aleasă pre-
ţuire,

Vasile ŞOIMARU,

votant/semnatar al Declaraţiei 

de Independenţă a Republicii 

Moldova

P.S. Sunt de acord cu acei colegi 
care consideră că această formă 
de adresare către un șef al statului 
seamănă foarte mult cu o încercare 
de a-ţi face o imagine de „erou al 
zilelor noastre“, de aceea rog să fiu 
iertat pentru acest gest, deoarece 
nu am alte posibilităţi pentru a ieși 
din această situaţie incomodă în 
care mă aflu.

Sursă: adevarul.md

Scrisoare deschisă președintelui Nicolae Timofti: 
„Refuz Ordinul Republicii. Nu pentru ordine 
și medalii am votat Declaraţia de Independenţă“

 Deputaţii Parlamentului de legislatura XII-a (1990-1994) votează Decla-

raţia de Independenţă. 

Foto Tudor IOVU

Vasile Șoimaru este doctor 

în economie, conferenţiar 

universitar la Academia 

de Studii Eeconomice din 

Moldova, fotograf amator, 

fost deputat în Parlamen-

tul de la Chișinău (1990-

1994; 1998-2001).
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Șef catedră „Analiza activităţii economico-fi nancia-

re” ASEM, conferenţiar universitar, doctor în economie 

Natalia PRODAN a încetat din viaţă joi, 3 ianuarie 2013, 

la vîrsta de 53 de ani.

Sunt oameni pe care-i recunoaștem ușor după înfăţișare. 
Sunt oameni pe care-i recunoaștem ușor după catifeaua vo-
cii. Sunt oameni pe care-i recunoaștem numai după aburul 
abia sesizabil al bunătăţii și inteligenţei.

Unul dintre aceștia a fost doamna Natalia PRODAN.
Născută în anul 1959, 7 septembrie în regiunea Odesa, 

Ucraina. A absolvit facultatea de Economie a Universităţii de 
Stat din Chișinău (1980) și doctorantura în cadrul Institutului 
Economico-Statistic din Moldova (1986). Doctor în econo-
mie (1987), conferenţiar universitar (1995). A activat la ASEM 
din anul 1991.

Deţinătoare a certifi catului în domeniul Economiei de 
piaţă la Institutul de Dezvoltare Economică al Băncii Mon-
diale (1993, Washington DC, SUA), participantă la Programul 
în Administrarea Afacerii, Universitatea din Nebrasca, Oma-
ha, SUA (1995) și la numeroase proiecte naţionale și inter-
naţionale privind reforma economică în Republica Moldova.

Prin intermediul Asociaţiei Contabililor și Auditorilor din 
Republica Moldova, Asociaţiei Organizaţiilor de Audit din 
Moldova (AFAM), SRL Contabil-Service a participat în calita-
te de lector la instruirea cadrelor din economia naţională în 
domeniul managementului fi nanciar, contabilităţii fi nancia-
re și de gestiune, analizei economico-fi nanciare, Standarde-
lor Internaţionale de Raportare Financiară.

Autoare a peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate 
și culegeri de articole, diverse lucrări didactice.

Vestea despre moartea Nataliei Prodan i-a îndurerat pro-
fund pe toţi cei care au cunoscut-o și au apreciat-o. Pierde-
rea este cu atît mai dureroasă, cu cît a fost neașteptată.

Om de o cultură deosebită, măsurat în vorbe și în fap-
te, știa a găsi cuvîntul care exprimă adevărul, știa a spune 
cuvîntul potrivit la locul potrivit. Era de mare calibru inte-
lectual, cu echilibru psihilogic și o răbdare de invidiat. Sim-
plă, modestă, fi re blîndă și plină de calm, cumsecădenie, 
cu dragoste sinceră de oameni, pom încărcat de roade din 
care am gustat și noi, membrii catedrei, dar și mulţi studenţi 
de la ASEM. Conferenţiarul universitar Natalia Prodan a fost 
o adevărată sursă de lumină, căldură, bunătate și omenie. 
Dumneaei și-a cîștigat meritul și autoritatea prin măiestria, 
erudiţia și capacitatea sa de a educa și călăuzi tineretul stu-
dios, prin cercetările și elaborările știinţifi ce. Avea încredere 
în cei cu care activa, manifestînd competenţă și iscusinţă în 
rezolvarea diverselor probleme de ordin știinţifi c și organi-
zatoric.

Considerăm că viaţa ne-a oferit un prilej absolut fasci-
nant de a o cunoaște pe doamna Natalia Prodan și de a be-
nefi cia din plin de tot ceea ce am învăţat de la dumneaei. Va 
rămîne în memoria noastră ca un tipaj de echilibru sufl etesc, 
de inepuizabilă capacitate de muncă, înzestrată fi ind cu un 
grad înalt de cultură și intelect. 

Căldura sufl etului ei va rămîne veșnic cu noi. Cu nestins 
dor rostim astăzi: a fost, a realizat, a lăsat în urma sa, a însușit 
cu strălucire cel mai difi cil rol al vieţii – rolul de a fi  Om.

Ianuarie sufl area și-a oprit,

Suspină din adînc a grea durere -

Că astăzi un Om Mare a murit.

Pe cei mai bun și Dumnezeu îi cere.

Profund îndurerat colectivul catedrei

„Analiza activităţii economico-fi nanciare”

A plecat... NATALIA PRODAN

„Cînd se stinge o lumînare, o aprinzi din nou,

Cînd se stinge o viaţă, o plîngi mereu”

Anul 2013 a debutat într-un mod extrem de dureros. Vestea cutre-
murătoare a trecerii în lumea celor drepţi a uneia dintre cele mai mari 
valori a Facultăţii „Contabilitate” șef catedră „Analiza activităţii econo-
mico-fi nanciare”, conferenţiar universitar, doctor în economie NATALIA 
PRODAN la 3 ianuarie 2013, a îndurerat profund colectivul facultăţii.

O valoare adevărată precum a fost NATALIA PRODAN nu va putea 
fi  niciodată mărginită în cîteva rînduri de adio, omenia, inteligenţa și 
bunătatea ei fi ind imposibil de cuantifi cat.

Gîndurile și condoleanţele noastre se îndreaptă către familia care 
deplînge despărţirea prea devreme și nedreaptă a celei ce a fost fi ică, 
mamă și soţie – 

NATALIA PRODAN

Dumnezeu să-i dăruiască liniște și odihnă veșnică în împărăţia Sa. 
Va dăinui mereu în inima și memoria colectivului facultăţii de Con-

tabilitate.

O inimă bună a încetat să mai bată, un 
sufl et bun s-a ridicat la cer, aproape de 
Dumnezeu, lăsînd în urmă o nemărginită 
durere, lacrimi și un gol imens. Colectivul 
catedrei „Contabilitate și audit” este pro-
fund îndurerat de plecarea, prea devreme, 
spre veșnicie a dragei noastre colege 

NATALIA PRODAN

Un om deosebit, un sufl et minunat, ge-
neros, cu o înaltă ţinută morală și alese cali-
tăţi spirituale, un exemplu demn de urmat, 
a fost parcă ieri printre noi. Îi aducem o fl oa-
re, o lumînare și o rugăciune către bunul 
Dumnezeu să-i așeze sufl etul printre aleșii 
Săi, să-i dăruiască pace, liniște și odihnă veș-
nică în împărăţia Sa, unde lacrimile și dure-
rea nu sunt cunoscute. Exprimăm sincere 
condoleanţe familiei, rudelor, prietenilor.

Colectivul catedrei “Limbi Moderne Aplicate” anunţă cu pro-
fundă durere trecerea subită și prematură în nefi inţă a dnei

GALINA KOSTIUCIK

lector superior universitar, membru al Consiliului facultăţii 
“Finanţe”. 

În aceste momente de mare tristeţe suntem alături de 
familia îndurerată și exprimăm sincere condoleanţe și senti-
mente de profundă compasiune.  

Dumnezeu să odihnească sufl etul ei bun și să-l așeze în 
lumea celor drepţi!

Colectivul Departamentului Editorial-Poligrafi c exprimă 
profunde condoleanţe dlui Mihai Mereuţă, în legătură cu tre-
cerea în nefi inţă a mamei sale 

IOANA MEREUŢĂ

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Simpozionul Știinţifi c 
al Tinerilor Cercetători 

ASEM-2013 
(Ediţia a XI-a)

Academia de Studii Economice din Moldova organizează 
în perioada 25 - 26 aprilie 2013 Simpozionul Știinţifi c al Tine-
rilor Cercetători (doctoranzi, masteranzi și studenţi).

TEMATICĂ ABORDATĂ:

1. Probleme și soluţii ale economiei contemporane
2. Managementul și marketingul în economia con-
temporană
3. Administraţie publică
4. Cooperarea și integrarea economică europeană și 
regională
5. Suportul informatic și metode cantitative în econo-
mie
6. Finanţe, monedă și credit
7. Contabilitate, audit, analiză economică
8. Jurisprudenţă contemporană
9. Filozofi e și politologie
10. Geografi e economică și demografi e.

Temele supuse dezbaterilor precum și lista secţiunilor se 
vor găsi în Programul Simpozionului.

INFORMAŢII GENERALE

 Limbile ofi ciale de lucru ale simpozionului - româna, 
engleza, franceza, rusa.
 Lucrările vor fi  publicate după încheierea Simpozio-

nului, și numai cele prezentate în cadrul simpozionului.

 Pentru fi ecare autor se acceptă doar o singură lucrare.
 Cerinţe de tehnoredactare: lucrarea (doctoranzii, 

competitorii, masteranzii prezintă maximum 4 pagini format 
A4, studenţii - maximum 3 pagini format A4) va fi  culeasă în 
editoriul Word sub Windows, se va prezenta într-un exemplar 
- tipărit pe hârtie și pe suport electronic, semnat de autori și 
de conducătorii știinţifi ci.
 Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majuscule, 

sub titlu, în partea dreaptă, se indică autorul(ii) (doctorand, 
competitor, masterand sau student), prenumele și numele 
complet, denumirea instituţiei.

Pentru studenţi - prenumele și numele complet, anul de 
studii, facultatea și conducătorul știinţifi c (titlul știinţifi c, pre-
numele, numele). Textul se culege la intervalul de 1,5, mări-
mea literei - 14.
 În programul Simpozionului, vor fi  incluse comunicările 

participanţilor de la ASEM precum și ale celor invitaţi ofi cial 
atât de la instituţiile din Republica Moldova, precum și din 
străinătate. Invitaţilor din afara ASEM li se garantează publi-
carea tezelor în volum, la fel și tuturor doctoranzilor ASEM, 
pentru masteranzi deţinătorilor diplomelor de gradul I-III, 
pentru studenţi doar deţinătorilor de diplome de gradul I și II. 

TERMENE ORGANIZATORICE

 Participanţii prezintă până la 1 aprilie 2013 titlurile co-
municărilor, prenumele și numele complet al autorului, insti-
tuţia. Pentru studenţi - anul de studii, facultatea, conducăto-
rul știinţifi c (titlul știinţifi c, prenumele, numele).
 Prezentarea lucrărilor pentru publicare se va face per-

sonal, imediat după terminarea lucrărilor pe secţiuni. 
 Serviciul "Știinţă" nu eliberează extrase din procesele 

verbale ale secţiunilor.
 Nu se încasează taxa de participare.
 Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru cazare și 

hrană doar pentru persoanele invitate ofi cial. 

 Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către parti-
cipanţi.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel.: (+373 22) 402-993
e-mail: stiinta@ase.md; 

Persoana de contact: 
șef-serviciu “Știinţa” Eugeniu Gârlă

Colectivul catedrei „Analiza activităţii econo-
mico-financiare” exprimă, cu tristeţe și sentimen-
te de compasiune, condoleanţe Doamnei Valen-
tina Paladi, decanul facultăţii „Contabilitate” în 
legătură cu trecerea în lumea celor drepţi a surorii 
Dumneaiei, 

STRAISTARI TAMARA

Dumezeu s-o odihnească în pace.

Colectivul facultăţii „Contabilitate”, ASEM, expri-
mă sincere condoleanţe Doamnei Valentina Paladi, 
decanul facultăţii „Contabilitate” în legătură cu tre-
cerea în nefi inţă a surorii Dumneaei, 

STRAISTARI TAMARA

Dumnezeu să-i odihnească sufl etul și s-o așeze 
în lumea celor drepţi.



<<
  /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


