
TAT DIN MOLDOVADE25 august, 2015. Nr.1 (168). S 

PRIORITATEA NOASTRĂ NAȚIONALĂ –
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE CALITATE!

UNIVER  ITATEA
TIMPUL LA PREZENT ȘI VIITOR

ADMITEREA 2015

NOROCUL DE A PORNI PE CALEA CUNOȘTINȚELOR



ANUL ACADEMIC 2015 -2016:

Mesaj de felicitare de Ziua Cunoştinţelor

Onorată comunitate universitară! Stimaţi co-
legi! Dragi tineri studioşi!

Precum obişnuim la fiecare început, vă urez şi în acest 
nou an academic tradiţionalul „Într-un ceas bun!” Ziua 
de 1 septembrie, marcată ca Zi a cunoştinţelor în fiecare 
instituţie de învăţământ, este o sărbătoare de fiecare zi a 
Universităţii de Stat din Moldova, pentru că aici fiecare 
oră, săptămână, lună este o aprindere şi o cuprindere a 
orizontului cunoştinţelor, o înălţare în zbor şi o atingere 
a înaltelor culmi în dezvoltarea profesională, o tendinţă  
spre visul mult râvnit şi o materializare a lui prin dorinţa 
de a avansa. Când zic acest lucru, mă refer la activitatea 
noastră în comun, la activitatea celor doi actanţi – profe-
sor-student –  întru promovarea unui învăţământ de ca-

litate, care a fost şi rămâne prioritatea naţională, aşadar, şi prioritate a fiecărei instituţii 
în parte. 

Distinsă Universitate! Obţinerea unui nou mandat al subsemnatului pentru funcţia 
de rector al acestei prestigioase instituţii de învăţământ,  luat în baza votului majoritar,  
mă obligă să-mi asum responsabilitatea pentru realizarea principiului meu de viaţa bazat 
pe următorul gând: „Distanţa dintre vorbă şi faptă trebuie să fie egală cu zero” şi să 
vă asigur de susţinerea în continuare  a realizării lui prin mereu aceeaşi schimbare care 
trebuie să fie ca un „Tatăl nostru” rostit în voce şi în gând, noţiune ce conţine o singură 
conotaţie – cea a prosperării USM. În acest sens, subliniez că tendinţa profesorului tre-
buie să rămână cea de formare continuă prin:

menţinerea armoniei dintre componenta ştiinţifică şi didactică;	
actualizarea programelor de studii în concordanţă cu necesităţile stringente în 	

formarea unui specialist de calitate, aceasta fiind apreciată ca un sistem de compe-
tenţe necesare pentru integrarea absolventului pe piaţa muncii, aici înscriindu-se şi 
participarea la programe de mobilitate, stagii de formare pe interese profesionale etc.,  
încurajate de conducerea USM;

amplasarea accentelor pe asigurarea studiilor de calitate, bazate pe tehnologii 	
interactive de predare şi mobilizarea întru implicarea activă a tinerei generaţii în 
realizarea procesului de învăţământ atât în aulele universitare, cât şi în realizarea 
lucrului individual.

Dragi  studenţi ai anului I! Aţi selectat USM dintre zecile de universităţi ale Repu-
blicii Moldova. Vă asigur de o alegere corectă şi sunt mândru că aţi făcut acest pas. Dar 
trebuie neapărat să reţineţi: la Universitatea de Stat din Moldova numai dumneavoastră 
vă revine rolul  de dezvăluire a misterelor prin dorinţa de a nu bate pasul pe loc, de a 
progresa, a vă cultiva, a asimila cunoştinţe temeinice profesionale  într-o conlucrare per-
manentă cu  profesorul. Ei, profesorii, în persoana celor cca 80 de  doctori habilitaţi, cca 
400 de doctori în ştiinţe  şi conferenţiari universitari , toţi autori de valoroase materiale, 

inclusiv monografii, manuale, compendii, ghiduri etc., care constituie fondul de aur al 
instituţiei noastre, vă aşteaptă cu uşa larg deschisă spre Regatul cunoaşterii, acel în care 
veţi  dispune de libertatea de a vă despovăra de enigme prin găsirea unor răspunsuri ce 
vă frământă, ca într-un final să vă bucuraţi de  propriul traseu al vieţii prin performanţele 
obţinute, cale ce se va puncta  dinspre prestigioasa Alma Mater. 

Dar până atunci  trebuie să profitaţi de prioritatea de a vă implica creativ în actul de 
autoguvernare, să contribuiţi la formarea profesională în spiritul tendinţelor Sistemului 
European de Cunoaştere, să-i cinstiţi pe dascălii voştri şi să luaţi de la ei tot ce au mai 
bun, vouă, viitorului de mâine,  aparţinându-vă un rol important în accelerarea şi extin-
derea imaginii USM în societate şi pe arena internaţională. 

Iar conducerii Universităţii de Stat din Moldova îi aparţin ideile – şi le materializea-
ză continuu – când este vorba de asigurarea stabilităţii în evoluţie, în strategii, în educa-
rea/instruirea calitativă a dumneavoastră, a tinerei generaţii, considerând că atragerea, 
susţinerea, promovarea şi menţinerea tinerelor talente înseamnă stabilizarea clarităţii şi  
cimentarea poziţiilor de frunte, inclusiv în  domeniile cercetării şi inovării, ale dezvol-
tării economiei Republicii Moldova.

Distinşi universitari! Modernizarea, Optimizarea, Eficientizarea rămân  noțiunile - 
cheie în  determinarea obiectivelor  USM, continuând să promovăm astfel de categorii 
de valori precum:

competenţa profesională;	
creativitatea, dinamismul şi personalitatea;	
armonizarea interesului individual cu cel comunitar;	
respectul, atenţia şi grija faţă de persoană şi comunitate;	
deschiderea către mediul socio-economic naţional şi internaţional;	
ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare;	
formarea/menţinerea unui management modern şi performant şi asigurarea 	

transparenţei acestuia;
promovarea politicilor de încurajare şi stimulare a tineretului talentat;	
motivarea şi stimularea personalului prin politici de salarizare diferenţiată;	
asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa,  aici amintind 	

de reparaţiile în blocurile de studii, de construcţiile a noi cămine de tip european care 
vor fi date în exploatare pentru voi, dragi studenţi, pe parcursul a 3 ani, de moderni-
zarea întregului campus universitar.

Rămâne doar ca să luăm o atitudine angajantă, să ne ascultăm şi să ne auzim reci-
proc.

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active într-un 
an cât mai bogat în evenimente, în acţiuni ce vă vor determina ca persoană importantă în 
luarea de decizii, cu tendinţa de a rămâne mereu acei care suntem: UNIVERSITATEA 
DE STAT DIN MOLDOVA!

                         Gheorghe CIOCANU, 
      Rectorul Universităţii de Stat din Moldova,  profesor universitar

Una din remarcabilele personalități 
ale culturii franceze, Contele Anto-

ine Rivarole afirma în cunoștință de cauză 
că “fiecare scop atins este un moment de 
fericire” . Ei bine, luând cunoștință mai în-
deaproape de modul în care s-a desfășurat 
recenta Admitere 2015 la Universitatea de 
Stat din Moldova și cât de reușit s-a finali-
zat această acțiune de importanță strategi-
că pentru învățământul universitar din R. 
Moldova, în ansamblu, și pentru instituția 
noastră, în particular, aș vrea să cred că în 
aceste zile ce finalizează anotimpul estival 
în care ne aflăm, adevărate momente de 
fericire le simt în primul rând universita-
rii noștri, dar și cei care, cu începere din 1 
septembrie 2015, vor intra pentru prima 
oară în sălile de curs ale Alma  Mater.

Studenții anului întâi au un mare noroc 
de a rămâne impresionați, înainte de toate, 
de aspectul reînnoit  din temelii al Campu-
sului Central universitar, dar și al spațiilor 
verzi ce bucură ochiul și inima celor ce 
pășesc pe trotuarele pavate, respirând din 
adâncul pieptului prospețimea covorului 
imaculat de iarbă și a arborilor decorativi 
care întregesc admirabilul peisaj din preajmă. Dar cel mai important lucru este acela că voi, „bo-

bocii” din anul I, „ați selectat USM dintre zecile de 

universități ale Republicii Moldova” (re-
produc aceste cuvinte din căldurosul și 
emoționantul mesaj al domnului rector 
Gheorghe Ciocanu, inserat ceva mai sus), 
că pe voi „vă așteaptă cu ușa larg deschisă 
spre Regatul Cunoașterii” și că (rețineți!) 
„va trebui să vă implicați creativ în actul 
de autoguvernare, să contribuiți la forma-
rea profesională în spiritul tendințelor Sis-
temului European de cunoaștere”.

Priviți cu atenție, dragi studenți din 
anul I, această imagine panoramică pe 
care a realizat-o în toiul campaniei de de-
punere a actelor de către voi fotoreporte-
rul USM Karim Graid. Cu siguranță că în 
acest furnicar de tineri energici, ambițioși, 
dar bine intenționați vă veți regăsi și mulți 
dintre voi. 

Iar în acest context nu ne rămâne de-
cât să vă urăm din suflet „Bine ați venit 
la Prima Universitate din Moldova; Prima 
în calitatea Educației; Prima în excelența 
Cercetării. Să vă fie și să ne fie într-un ceas 
bun!”

Mihai  MORĂRAȘ

                                              Pagina 2



UNIVERSITATEA2 25 august 2015, nr.1 (168) Actualitatea la zi

Admiterea 2015 la Universitatea de Stat din Mol-
dova s-a desfăşurat în perioada 20 – 28 iulie (de-

punerea actelor în turul I) şi 4 – 8 august (depunerea 
actelor în turul II), în conformitate cu „Regulamen-
tul-Cadru privind organizarea admiterii în instituţi-
ile de învăţământ superior din Republica Moldova 
la studii superioare de licenţăˮ și „Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a admiterii la studii supe-
rioare de masterat, ciclul IIˮ.

Așadar, Admiterea 2015 la Universitatea de Stat 
din Moldova a decurs într-o atmosferă energică şi crea-
tivă, cu maximă transparenţă și deschidere, fapt ce a dat 
tonalitate întregului proces. Se știe că o zi de vară din 
perioada admiterii asigură parcursul academic pentru 
un an întreg de studii, iar de modul în care sunt organi-
zate activităţile în aceste zile depinde viitorul facultăţi-
lor, al specialităţilor, dar şi al fiecărui cadru didactic, în 
particular.

Metodologia de organizare a admiterii în anul cu-
rent la Universitatea de Stat din Moldova a fost una op-
timă, fapt care s-a reflectat pozitiv asupra tuturor etape-
lor, începând cu procesul de comunicare cu candidații, 
părinții acestora și încheind cu depunerea dosarelor de 
înscriere. În general, a fost 
aplicată aceeași metodologie 
ca și anul trecut. Pe tot par-
cursul admiterii a fost asigurat 
suportul informaţional nece-
sar, care a inclus afişarea sis-
tematică a Raportului operativ 
privind dinamica depunerii 
cererilor; explicaţiile oferite 
de secretarii responsabili pe 
facultăți din cadrul Comisiei 
de admitere de reprezentanții 
Centrului de Ghidare în Ca-
rieră a Universității de Stat 
din Moldova, de voluntarii 
ASUSM-ului;  mediatizarea 
procesului de admitere în mass-
media. 

Echipa de secretari responsabili pe facultăți a fost consti-
tuită din persoane competente și responsabile, care, pe par-
cursul zilelor fierbinți la propriu și la figurat, au manifestat 
empatie, colegialitate și receptivitate. Toate acestea au sporit 
esențial eficacitatea procesului și i-au ajutat pe candidaţi să 

se determine în ceea ce privește alegerea specialității din ca-
drul ofertei educaționale generoase a Universității de Stat din 

Moldova, care a cuprins 72 de specialități la Ciclul I și 90  
de programe de master la Ciclul II. Şi, nu în ultimul rând, 
acestea au permis candidaţilor mai puțin deciși să opteze 
pentru anumite specialităţi în funcţie de numărul de cereri 
depuse anterior. 

Pentru candidații de la Ciclul II, studii de masterat, sus-
ţinerea testelor de verificare a competenţelor lingvistice la 
una din limbile străine, de utilizare a calculatorului, dar – 
pentru prima dată – și probele complexe la disciplinele de 
profil s-au desfăşurat prin intermediul testelor la calculator, 
elaborate pe Platforma Moodle. Acest fapt a facilitat orga-
nizarea procesului de evaluare a candidaților.  

Prin multiple acțiuni Universitatea de Stat din Mol-
dova a demonstrat că promovează consecvent strategia 
de încurajare a performanţelor și calității. Respectiv, și 
la Admiterea 2015 au fost înmatriculați studenți admişi la 
studii buget din partea USM de rând cu locurile de la buge-
tul de stat şi la contract contra taxă. De fapt, această acțiune 
semnifică o investiţie a universității în tinerii care au acu-
mulat rezultate bune în perioada studiilor liceale și cărora li 
se oferă oportunitatea ca  timp de un an de zile să facă studii 
la buget, urmând ca  peste un an aceștia să concureze pentru 
un loc bugetar în anul doi. 

În același timp,  pe lângă organizarea tradiţională a con-
cursului de admitere, Universitatea de Stat din Moldova 
a implementat cu succes al doilea an consecutiv sistemul 
informaţional pentru înregistrarea on-line a candidaţilor 
eADMITEREA-2015, ceea ce  a facilitat activismul tineri-

lor nu doar în spațiul real, dar 
și în cel virtual.

Suntem în pragul unui 
nou an de studii. Pe această 
cale de aceea, vă doresc din 
partea colegilor din Comisia 
de Admitere 2015 un parcurs 
cât mai reușit, studenţi sârgu-
incioşi şi, bineînțeles, multă 
perseverență pentru a fortifica 
în continuare, cu eforturi co-
mune imaginea Universităţii 
de Stat din Moldova!

Să ne fie într-un ceas 
bun!

Stela MILICENCO,
 secretar responsabil al 

Comisiei de Admitere, 2015,
decanul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, 

doctor, conferențiar universitar
Imagini foto: Marina Cebotari și Karim Graid, fotorepor-
teri USM

Meseria de  cadru didactic este una din-
tre cele mai nobile și de mare presti-

giu. Aceasta, însă,  poate deveni o artă  ade-
vărată doar atunci când știi să investești în ea 
toată bogăția spirituală  și competența, să menții 
viziunea conștientă asupra noțiunii de omenie 
și bunăvoință, să îi faci binevoitori pe cei din 
jur, să susții interesul viu (în cazul nostru, al 
studenților străini) 
și să fii în preaj-
ma problemelor 
lor, să-i cucerești 
prin simpla, dar, în 
același timp, înal-
ta ținută profesio-
nală. 

Aceste  și 
multe alte lucruri  
admirabile ar pu-
tea completa  chi-
pul pedagogului, 
numit cu multă 
admirație de către 
colegi și  studenții 
străini – profesorul de omenie, Petru Gaugaș, 
ex-ministrul Învățământului din R. Moldova, 
ex-prim prorector al Universității de Stat din 
Moldova.

Om al unei modestii de invidiat, profesorul 
universitar Petru Gaugaș a generat întotdeau-
na idei îndrăznețe și continuă să le genereze 
cu aceeași insistență și ardoare sufletească. 
Nepretențios, cumpătat și săritor la nevoie, oma-

giatul nostru își păstrează verticalitatea, rămâ-
nând un optimist incurabil.

Îndelunga activitate didactică și științifică 
a domnului Petru Gaugaș se desfășoară într-un 
larg spectru de preocupări cotidiene.  Domnia sa 
militează  consecvent pentru menținerea și spori-
rea imaginii inconfundabile a instituției noastre, 
pentru  constructivitate și extindere continuă a 

relațiilor pe 
toate dimensi-
unile cu toate 
comunităț i le 
un ive r s i t a r e 
din vecină-
tatea noastră 
și departe de 
continentul eu-
ropean. 

Vă admi-
răm, domnu-
le profesor 
și Vă dorim 
să păstrați și 
în continua-

re optimismul, puterea de muncă, cumsecăde-
nia, toate acestea ajutrându-vă să păstrați ener-
giile sufletești și curajul de a le face pe toate 
gospodărește, cu temeinicie și tenacitate.

Sit saluti!  Să Vă fie de bine!
În numele                                                                        

Departamentului Relații Internaționale,
Lidia STRAH,

doctor în Pedagogie, conferențiar universitar

ADMITEREA  2015
CONTINUITATEA  STRATEGIEI  DE  ÎNCURAJARE 

A  PERFORMANȚELOR  ȘI  CALITĂȚII
(UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA  ȘI-A CONFIRMAT STATUTUL DE CEA MAI PRESTIGIOASĂ INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR)

IMAGINEA USM

USM – LA SALONUL INTERNAŢIONAL DE 
INVENŢII ŞI INOVAŢII „TRAIAN VUIA”

LA O ANIVERSARE

Pe parcursul întregii perioade de timp, cât a durat campania 
de Admitere 2015, domnul rector Gheorghe Ciocanu a fost 
informat zilnic despre mersul acesteia. În imagine: rectorul 

USM Gheorghe Ciocanu se află  în sediul Comisiei de Admitere. 
Ultimele informații i le oferă doamna Stela Milicenco, secretar 
responsabil și doamna Anastasia Oceretnâi, secretar- adjunct 

pentru Ciclul Licență.

Aceși candidați trăiesc clipe de emoții puternice 
înainte de a se determina la care facultate să depună 

actele.

Starea firească de emoții prin care au trecut viitorii 
noștri studenți a fost depășită: fiecare dintre ei și-a ales 

facultatea preferată.

UN  OM   CU  MAJUSCULĂ -
 SEPTUAGENARUL  PETRU  GAUGAȘ 

Această importantă Reuniune 
și-a desfășurat activitatea  

în toiul anotimpului estival 2015 la 
Casa Tineretului din Timişoara, sub 
auspiciile Societății Inventatorilor 
din Banat. 

Salonul a prezentat peste 150 de 
invenţii admise în competiţie, precum  
urmează: Electronica, 
Mecanica, Informatica, 
Instalaţii şi Construcţii, 
Medicina, Agricultura, 
Protecţia Mediului. Pe 
durata perioadei  cât au 
ținut lucrările Salonu-
lui, membrii juriului au 
analizat cu scrupulozita-
te invenţiile prezentate. 
Cu acest prilej Socie-
tatea Inventatorilor din 
Banat a promovat cele 
mai reușite proiecte de 
inovare şi inventică ale 
reprezentanților din Ro-
mânia, Belarus, R. Mol-
dova, Ungaria, Serbia și Turcia. 

Universitatea de Stat din Mol-
dova a propus pentru concurs 6 lu-
crări – invenţii brevetate, care au 
fost apreciate de juriul competent 
cu trei medalii de aur; o medalie 
de argint; două medalii de bronz, 

precum și cu Premiul Special al So-
cietăţii Inventatorilor din România 
– Premiul S.I.R.

Iată numele celor nominalizați:
Medalia de Aur

Grupul de autori:  V. Guţanu;V. 
Guţanu, V. Bulicov;

T. Potlog, D. Duca, P. Dumitriu,
Medalia de Ar-

gint
Grupul de au-

tori:  V. Guţanu, 
L.Copusciu.

Medalia de Bronz
Grupul de au-

tori: A. Trofim, V. 
Şalaru, V. Şalaru, L. 
Zosim;

T .Potlog, P. Du-
mitriu.

Premiul Special 
al Societăţii Inventa-
torilor din România 
– Premiul S.I.R. – 
Dipomă şi Medalia 

S.I.R. a fost acordat grupului de au-
tori: T.Potlog, D.Duca, P.Dumitriu.

Eleonora BOLBOCEANU,
specialist în Marketing,

      Departamentul Cercetare și 
Inovare, USM
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SĂRBĂTORILE  NOASTRE  NAŢIONALE

Sărbătoarea „Lim-
ba noastră cea 

română” a fost celebrată 
pentru prima dată în cali-
tate de sărbătoare legală 
în Republica Moldova la 
31 august 1990. La 23 
iunie 1990, Parlamentul 
Moldovei a instituit ziua 
de 31 august ca sărbă-
toare naţională ‘’Limba 

noastră’’. Născută pe câmpul luptelor po-
litice de la acea vreme, sărbătoarea avea 
menirea să consfinţească în veac victoria 
obţinută prin adoptarea în 1989 a Legisla-
ţiei lingvistice, care conferea limbii române 
statut de limbă de stat şi legifera revenirea 
la alfabetul latin. Tot atunci, intelectualii 
moldoveni au constituit Societatea cultura-
la de ocrotire si răspândire a limbii române 
„Limba Noastră cea Română”. 

Din anul 2013 31 august a devenit săr-
bătoare şi în România. Conform legii nr. 
53/2013 Ziua Limbii Române poate fi marca-
tă de către autorităţile şi instituţiile publice, 
inclusiv de reprezentanţele diplomatice şi in-
stitutele culturale ale României, precum şi de 
către alte instituţii româneşti din străinătate, 
prin organizarea unor programe şi manifes-
tări cultural-educative, cu caracter evocator 
sau ştiinţific. 

Sărbătorită în diasporele românilor de 
pretutindeni, internaţionalizarea sărbătorii 
devine incontestabilă, iar satisfacţia împlini-
rilor noastre este şi mai mare. 

La ceas aniversar se cade să le aducem 
un binemeritat omagiu celor care s-au aflat 
în vâltoarea mişcării de renaştere naţională 
şi a evenimentelor care au precedat această 
dată, în special profesorilor şi studenţilor de 
la Universitatea de Stat din Moldova. Vor 
rămâne înscrişi în Cartea Istoriei profe-
sorii Alexandru Moşanu, Ion Buga, Nico-
lae Costin, Pavel Parasca, Ion Dumeniuc, 
Anatol Ciobanu, Mihail Purice, Timotei 
Melnic, Petru Soltan, Ion Dediu, Valentina 
Andronic, Gr. Cincilei, Ana Bondarenco şi 
mulţi, mulţi alţii, care, angajaţi în promovarea 
adevărului ştiinţific despre limba, istoria şi 
cultura naţională, despre haina firească a lim-
bii române – alfabetul latin, exprimau opinia 
fermă a unei bune părţi a corpului profesoral-
didactic cu viziuni democratice şi progresiste 
de la USM. Semnificative în acest sens sunt 
cuvintele profesorului Ion Dumeniuc, care 
menţiona că „lupta dintre opiniile contrare 
care s-a manifestat în curs de aproape doi 
ani nu a fost o luptă dintre limbi şi naţiuni, 
ci o luptă a ştiinţei împotriva obscurantis-
mului, a adevărului împotriva minciunii, 
a gândirii creatoare împotriva dogmatis-
mului, a competenţei ştiinţifice împotriva 
analfabetismului elementar”.  

Avem obligaţia morală să recunoaştem 
curajul şi meritul incontestabil al sutelor şi 
miilor de studenţi din acea generaţie, care, 
deseori, erau cu un pas înaintea profesorilor 
şi se implicau activ în mişcarea de renaştere 
naţională. În fruntea lor îi aflăm pe Dumitru 
Crudu, Nicolae Sadovei, Liliana Nicolăiescu, 
Fidel Galaicu-Păun ş.a. 

Activitatea profesorilor şi studenţilor noş-
tri, întruniţi în diverse organizaţii: Asociaţia 
Istoricilor, Cenaclul „A. Mateevici”, Liga 
Pedagogilor, Mişcarea Ecologică, Liga De-
mocratică a Studenţilor etc., a avut la acea 
vreme un impact covârşitor asupra opiniei 
publice şi asupra evoluţiei societăţii, dar, în-
deosebi, era orientată spre apărarea adevăru-
lui ştiinţific despre limba, istoria şi cultura 
neamului românesc. De remarcat sunt şi 
eforturile profesorilor universităţii – de-
putaţi în primul Parlament al Republicii 
Moldova Al. Moşanu, Petru Soltan, Ion 
Negură, Alexandru Arsenii, Mihai Coto-
robai, Gheorghe Hioară, Ion Buga, Sergiu 
Chircă, Mihai Coşcodan, Tudor Negru, 
Vasile Şoimaru, Ion Eremia, cei care şi-au 
adus obolul la adoptarea Declaraţiei de Inde-
pendenţă a Republicii Moldova, la instituirea 
Departamentului de Stat al Limbilor, în frunte 
cu regretatul Ion Dumeniuc, care au stat pa-
văză primelor reforme democratice şi adevă-
rului ştiinţific despre acestea.

Deşi consfinţită prin Legislaţia lingvistică 
de la 1989 şi prin Declaraţia de Independenţă 
în 1991, limba română constituie obiectul a 
nenumărate disensiuni în lupta politică care a 
urmat, începând cu mult discutatul articol 13 
al Constituţiei Republicii Moldova, adoptate 

în 1994. În disputele ostile referi-
toare la dualitatea terminologică 
„română/moldovenească” profe-
sorii universităţii noastre au fost 
intransigenţi şi nu s-a abătut nici-
odată de la adevărul ştiinţific, nu 
au acceptat concilieri sau compromisuri. 
Astfel, una din revendicările de bază de la 
Greva generală din martie 1995 viza redacta-
rea art.13 al Constituţiei după cum urmează: 
În Republica Moldova limba oficială este 
limba română. Ţinem să menţionăm aici că 
din comitetul de grevă, abilitat să negocieze 
revendicările cu administraţia, făceau parte 
profesori şi studenţi de la USM (Anatol Pe-
trencu – preşedinte, Gheorghe Palade – vi-
cepreşedinte, Ion Melniciuc, Oleg Cernei, 
Mihai Godea ş.a.). 

În promovarea şi impunerea adevărului 
ştiinţific despre numele corect al limbii noas-
tre profesorii universitari au fost susţinuţi de 
savanţii de la AŞM, precum şi de romanişti 
din Sankt Petersburg, Moscova, Kiev, Franţa, 
Germania, SUA, Italia etc. Referindu-se la 
practicile de „purificare lingvistică” la care 
recurg autorităţile de la Chişinău, promovând 
ideea existenţei unei limbi moldoveneşti, în 
cadrul conferinţei ştiinţifice Unitatea limbii 
române - cu privire specială la Basarabia 
şi Bucovina, Eugen Coşeriu, Doctor Hono-
ris Causa al USM, a reiterat opinia, pe care 
a susţinut-o mereu, că „a promova sub ori-
ce formă o limbă moldovenească, deosebită 
de limba româna este, din punct de vedere 
strict lingvistic, ori o greşeală naivă, ori o 
fraudă ştiinţifică. Din punct de vedere isto-
ric şi practic este o absurditate, o utopie şi 
din punct de vedere 
politic e o anulare 
a identităţii etnice 
şi culturale a unui 
popor şi deci un act 
de genocid etnico-
cultural”.

Avatarurile care 
au urmat în acest 
sens culminează 
cu Hotărârea Curţii 
Constituţionale nr. 36 
05.12.2013, unde se 
stipulează: În lumina 
celor expuse, exami-
nând efectul cumulat 
al celor două dispo-
ziţii privind denu-
mirea limbii de stat, 
Curtea constată că 
interpretarea coro-
borată a Preambulu-
lui şi a articolului 13 
din Constituţie este 
în sensul unicităţii 
limbii de stat, a cărei 
denumire este dată 
de norma primară imperativă din Declaraţia 
de Independenţă. Prin urmare, Curtea consi-
deră că prevederea conţinută în Declaraţia 
de Independenţă referitoare la limba română 
ca limbă de stat a Republicii Moldova preva-
lează asupra prevederii referitoare la limba 
moldovenească conţinute în articolul 13 al 
Constituţiei. Prezenta hotărâre este definiti-
vă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, 
intră în vigoare la data adoptării şi se publică 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Merită să vorbim elogios astăzi şi despre 
autorul  poeziei „Limba noastră”,  părintele 
Alexe Mateevici despre care Mihai Cimpoi 
afirma: „Fiinţa sa de homo cristianus, aure-
olată de lumina comuniunii cu Dumnezeu, 
ştiinţa de a pune sentimentele nimbate de 
sacralitate într-un desen imagistic simplu, 
explică farmecul acestui imn identificat cu 
un psalm.” („Alexei Mateevici homo cristia-
nus”, revista Caiete Critice).

„Remarcabilă asemănare de destinuri” 
(A. Russo) şi de circumstanţe la depărtare de 
aproape un secol. Preotul Alexie Mateevici 
a compus poezia Limba noastră cu prilejul 
deschiderii Cursurilor de învăţători de la Chi-
şinău. Noi revenim să invocăm memoria po-
etului şi să recitim poezia, care a devenit imn 
al ţării şi a dat titlu Sărbătorii naţionale, la 
deschiderea fiecărui an universitar, în institu-
ţia unde se formează cu precădere pedagogi. 
Ovid Densuşianu o apreciază astfel: “O po-
ezie care, de acum înainte, va trebui să nu 
lipsească din antologii, pentru că este cea 
mai frumoasă producţie literară închinată 
limbii române”.

Problema limbii române este aborda-
tă judicios, considerăm noi, în noul Cod al 
Educaţiei, care şi-a propus o nouă abordare 
a procesului de educaţie, menită să moderni-
zeze sistemul de învăţământ în contextul pro-
cesului de integrare europeană a Republicii 
Moldova, în conformitate cu Procesul de la 
Bologna, prezentând într-o manieră consec-
ventă problemele de acces, relevanţă şi cali-
tate a educaţiei. Astfel, la capitolul III, art.10, 
pct. 3 şi 4 se stipulează următoarele: 

(3) Studierea limbii române este obliga-
torie în toate instituţiile de învăţământ de 
orice nivel şi este reglementată de standarde-
le educaţionale de stat.

(4) Statul asigură condiţiile necesare 
pentru studierea limbii române în toate in-
stituţiile de învăţământ, inclusiv prin creş-
terea ponderii disciplinelor studiate în limba 
română în instituţiile de învăţământ general 
cu altă limbă de predare.

Regăsindu-ne în sintagma „instituţiile de 
învăţământ de orice nivel”, consider ca este 
absolut necesar să fie implementate aceste 
prevederi şi în instituţia noastră, iar convin-
gerea mea se întemeiază pe mai multe fapte.

În primul rând, pornesc de la afirmaţia 
marelui scriitor Miguel de Cervantes Saave-
dra (1547-1616) că „În orice ştiinţă se intră 
pe uşa limbii”. În contextul actual al evoluţi-
ei gândirii ştiinţifice, atenţia concentrată asu-
pra studierii minuţioase a limbii este nu doar 
pe deplin justificată, ci vine dintr-o înţelegere 

adecvată a per-
spectivelor dez-
voltării ştiinţei.

Mai apoi, 
programele de 
formare profesi-
onală a institu-
ţiilor de învăţă-
mânt prestigioa-
se din Europa şi 
din SUA cuprind 
cursuri de studi-
ere a limbii ma-
terne.

E de menţi-
onat în continu-
are situaţia pa-
radoxală în care 
ne-am pomenit, 
când nu ne-am 
debarasat bine 
de calcuri ling-
vistice şi rusisme 
şi ne-au invadat 
anglicismele. Or, 
este regretabil să 

citim în texte ştiinţifice sau oficial-adminis-
trative secvenţe de felul următor: 

În industria etichetelor nu există design 
universal sau soluţie one-size-fits-all;

Asistenţa tehnică şi know-how-ul experţi-
lor IPPU, care lucrează de 20 de ani …;

…extractul din nucuşoară de stejar se co-
lorează în prezenţa fierului şi a cuprului...;

În luna decembrie 1990 se constata că 
în căminul 13 de două luni activa un singur 
WC, nu lucrau toate bucătăriile, iar starea 
sanitară a căminului nu corespundea norme-
lor;  

Este posibil să cadă precipitaţii pe arii 
restrânse pe întreg teritoriul ţării.

Nu mă voi hazarda în înşiruirea multor 
exemple şi comentarea lor. Un lucru este 
cert: de când nu se mai învaţă sistemic 
gramatica în şcoală, toate celelalte mate-
rii sunt sortite eşecului. Mă vor înţelege cel 
mai bine matematicienii, pentru că domnii-
le lor cunosc, desigur, importanţa pe care o 
acorda studierii limbii cunoscutul matemati-
cian român Grigore Moisil. În amintirile sale 
savantul menţionează că „în primele clase 
elevii erau daţi pe mâna unor pedagogi foar-
te buni de limba română, urmând ca mai 
apoi să fie încredinţaţi profesorilor de ştiinţe 
exacte. Anume în felul acesta învăţământul 
românesc a ajuns la un nivel remarcat pe plan 
internaţional”.

Ar fi naiv să credem ca acei elevi nu co-
municau eficient în limba română. 

Un incontestabil adevăr! Am încercat să-l 
verific cu mijloacele pe care le aveam la în-
demână.  Consultând  rapoartele despre exa-

mene şi evaluări naţionale (sesiunile 2013 şi 
2014) plasate pe site-ul Agenţiei naţionale de 
evaluare şi  corelând mediile de la limba ro-
mână cu cele de la matematică, am constatat 
că diferenţa este de aproape un punct (L.R. 
– 6,16 / M – 5,34) în anul 2013 şi de peste 
două puncte în 2014  (L.R. – 6,26 / M – 4,18, 
de reţinut – medie negativă). De la Aristotel 
încoace doar noi ne-am aventurat să scoa-
tem gramatica din şcoală, lăsând matema-
tica şi celelalte ştiinţele exacte fără bază 
logică concretă, iar dezastrul nu s-a lăsat 
mult aşteptat! 

La fel de bine îmi vor înţelege mesajul şi 
fizicienii, ştiind că în anul 2008, NASA din 

SUA a botezat cel mai mare crater descoperit 
de planeta Mercur cu numele lui Mihai Emi-
nescu. Cercetătorii americani şi-au argumen-
tat decizia astfel: poetul român, cu poezia La 

steaua: 
La steaua care a răsărit 
E-o cale-atât de lungă,  

Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă…,

a anticipat Teoria Relativităţii, descoperi-
tă de Albert Einstein.

Nu trebuie convinşi despre oportunitatea 
demersului nostru nici chimiştii, care, avân-
du-l printre ei pe Ion Vatamanu, regretatul 
poet-militant, prezent în primele rânduri ale 
mişcării de renaştere naţională, s-au molipsit 
de frumuseţea verbului matern, aşternând în 
versuri gânduri şi simţire profundă - mă refer 
la distinsa doamnă Galina Drăgilina şi la re-
gretatul Mihail Revenco, și nu numai.

***

Am fost acceptaţi în familia popoarelor 
europene cu valorile noastre încă din 

secolele trecute, carte de vizită fiindu-ne lu-
crarea lui Dimitrie Cantemir Descrierea Mol-
dovei, redactată în limba latină, limbă fără 
de care sunt de neconceput asemenea ştiinţe, 
precum: Biologia, Medicina, Istoria, Dreptul 
şi Limbile străine.

Nicolae Dabija scrie într-un eseu intitulat 
„Despre noi cu dragoste şi durere” că „Par-
lamentul European l-a omagiat pe Dimitrie 
Cantemir la „…cei 300 de ani de la urcarea sa 
în tronul Moldovei”. Tot în incinta forului eu-
ropean de la Bruxelles s-a dezvelit şi un bust 
al ilustrului înaintaş. Savanţi sosiţi din diferi-
te ţări ale Europei au afirmat despre cărturarul 
român că „…a fost unul dintre cei mai înţe-
lepţi conducători de popoare din ultima mie 
de ani”, explicându-ni-se: au mai fost oameni 
şi mai deştepţi, dar ei n-au fost conducători 
de popoare. 

Dar despre aceste lucruri ştiu, cu siguran-
ţă, colegii noştri de la ştiinţe politice şi de la 
sociologie.

Am citat mai sus cuvintele lui Ovidiu 
Densuşeanu că poezia Limba noastră nu tre-
buie să lipsească din antologiile de literatură. 
Nu cred că trebuie să-i convingem despre ne-
cesitatea studierii literaturii române pe profe-
sorii de la Jurnalism şi Știinţe ale Comunică-
rii, ei înşişi filologi prin formaţie şi mânuitori 
talentaţi ai condeiului. 

Deşi la şedinţele festive ale Senatelor 
USM din august nu se iau decizii, îndrăz-
nesc, totuşi, să vin cu un îndemn: la fel cum 
înaintaşii noştri, acum un sfert de secol, au 
manifestat voinţă politică şi civică pentru a 
promova adevărul ştiinţific despre limba ro-
mână şi alfabetul latin, să dăm dovadă de vo-
inţă pedagogică şi managerială şi să oferim 
şanse pentru studenţii noştri să înveţe limba 
română, limba latină (acolo unde formarea 
lor profesională o cere imperios – la facultă-
ţile Drept, Limbi și Literaturi Străine, Istorie 
şi Filozofie, Biologie și Pedologie), istoria li-
teraturii române (Jurnalism şi Ştiinţe ale Co-
municării, Limbi și Literaturi Străine, Istorie 
şi Filozofie). 

La mulţi ani limbii române şi tuturor 
vorbitorilor ei, precum   şi întreaga mea 
gratitudine pentru cei care au făcut posi-
bilă sărbătoarea „Limba noastră cea ro-
mână”!

Alexandra GHERASIM, 
doctor, conferenţiar universitar, 

şef Departament Limba Română, 
Lingvistică Generală şi Limbi  Clasice

“LIMBA  ESTE  ÎNTÂIUL  MARE  POEM  AL  UNUI  POPOR”

SĂRBĂTOAREA LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ – LA UN SFERT DE SECOL
(Lucian Blaga)

La „zidirea ei, precum se ştie…” universitarii au  trudit cu dărnicie
În al limbilor tezaur 
Pururea o să rămână 

Limba doinelor de aur, 
Limba noastră cea română. Gr. VIERU
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An u l 
acesta 

c o n s e m n ă m 
două date 
memorab i l e 
cu referire la 
remarcab i la 
personal i ta -
te a Filosofi-
ei românești 
Nae Ionescu: 
125 de ani 
de la naştere 
şi 75 de ani 
de la moar-
tea lui subită. 

Deşi s-a scurs mult timp de la moarte şi s-au 
schimbat condiţiile sociale, totuși polemici-
le în jurul personalităţii, activităţii şi operei 
sale continuă. Cu toate că Nae Ionescu își are 
locul cuvenit în cultura românească, nu s-a 
micşorat numărul celor care-i pun la îndoială 
valoarea. Chiar şi intenţia de a organiza Sim-
pozionul „Personalităţi notorii ale filosofiei 
româneşti: L. Blaga, N. Ionescu, D. D. Roşca 
(evocări aniversare)” numele lui Nae Iones-
cu n-a provocat entuziasm. Şi asta, inclusiv 
la o persoană ieşeană, în condiţiile când pe 
parcursul a mai bine de 20 de ani, fără ex-
cepţie, la simpozioanele noastre comune – a 
Catedrei Filosofie USM şi Facultăţii de Fi-
losofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi 
– s-au depus eforturi, cu ajutorul profesorilor 
universitari ieşeni, să aducem în actualitate 
personalităţi notorii din perioada de aur a 
culturii româneşti, perioada interbelică fiind 
slab cunoscută de noi. Şi atunci nedumeri-
rea poate fi şi mai mare. De ce lucrurile stau 
aşa, mă voi strădui să mă pronunț în cele ce 
urmează.

Să începem cu o caracterizare „aproape” 
neutră a filosofului Nae Ionescu din Enciclo-
pedia universală Britanică (2010): „Logici-
an, filosof, eseist şi publicist român, profe-
sor la Universitatea din Bucureşti. Ziarist şi 
comentator politic de mare acuitate, posesor 
al unui talent didactic şi al unei forţe de 
convingere ieşite din comun (sub. – V.Ţ.), 
a influenţat decisiv orientarea către extrema 
dreaptă a celor mai buni dintre studenţii săi 
(între care E. Cioran, M. Eliade, C. Noica, 
M. Vulcănescu)… Afirmă că ortodoxismul 
reprezintă componenta definitorie a identită-
ţii etnice româneşti” (v. 8, p.126). 

Am scris aproape neutră, fiindcă lui 
Nae Ionescu i se incrimina total greşit o fap-
tă pentru care Socrate, 2400 de ani în urmă, a 
fost condamnat la moarte. În cazul lui Socra-
te timpul a demonstrat că actul „coruperii” a 
constat în scoaterea din platitudine a inteli-
genţei unor tineri talentaţi în baza declanşării 
gândirii proprii a acestora. Să recunoaştem 
că fără Socrate nu l-am fi avut pe Platon, fără 
acesta - pe Aristotel ş. a. m. d. Analogia cu 
marii maeştri spirituali ce au conlucrat cu 
tineri de vocaţie se potriveşte şi în cazul dez-
voltării filosofiei româneşti. Numai, să fim 
serioşi, nu se poate admite nici în cazul lui 
Socrate şi nici în cazul lui Nae Ionescu faptul 
că meritul le aparţine doar lor. Că doar influ-
enţei lor, poate, la extremă, prin „înşelare” se 
datorează soarta tinerilor. Să nu uităm că nu e 
vorba de persoane ordinare, ca să fie manipu-
late. Dar nici omul de rând, după cum argu-
mentează J. W. Goethe nu stă total în voinţa 
altuia de a fi manipulat: „nu eşti niciodată 
înşelat: te înşeli singur”. După cum singur 
îţi alegi modele pe care doreşti să le urmezi, 
învăţând din experienţa acestora. 

Pentru Nae Ionescu un astfel de model 
de urmat i-a fost Nicolae Iorga. O spune cu 
mândrie chiar el: „Noi ştim – dl Iorga ne-a 

învăţat; şi-i suntem recunoscători – că sin-
gura realitate spirituală e naţiunea. Şi că 
nu există o creaţiune de proporţii impresi-
onante în ordinea culturii decât izvorând 
din sufletul naţional”. Îl putem înţelege pe 
baza propriei experienţe pe Nae Ionescu, cât 
de mult contează un învăţător bun la şcoală 
şi /sau la facultate. Cine n-a simţit, din cei 
care i-au cunoscut, spre exemplu, pe Anatol 
Ciobanu, Ion Osadcenco, Ştefan Afloroaei 
 – vocaţia formativă a profesorului? Şi gene-
raţia Nae Ionescu, afara de N. Iorga, i-a avut 
ca modele de profesor pe Titu Maiorescu, 
Vasile Pârvan, ş.a. 

Să ţinem cont de faptul că generaţia lui 
Nae Ionescu, ca şi cea a lui Nicolae Iorga, s-a 
format în mediul universitar. Despre starea 
acestuia Nae Ionescu relatează în articolul 
Criza universitară în Ideea Europeană nr. 33 
din 1 februarie 1920: „Criza universitară 
durează cam demult. Şi nu este nici o spe-
ranţă că ea are să se sfârşească. O institu-
ţie culturală este în criză, când nu-şi înde-
plineşte cum trebuie menirea 
sa. În viaţa universitară poate 
fi criză: din cauza profesorilor 
şi din cauza studenţilor. La 
noi este şi din cauza unora şi 
altora. Studenţii nu vin la uni-
versitate cu gândul curat de a 
se instrui, ci de a lua o diplo-
mă; iar profesorii nu-şi fac din 
catedră un scop al vieţii lor, ci 
numai un sprijin pentru alte 
ocupaţiuni”.

Tânărul Nae Ionescu intervi-
ne cu scopul de a schimba situa-
ţia, având ca model învăţământul 
din Germania, care contribuise 
în mod decisiv la formarea, fără 
excepţie, a întregii elite culturale 
din România precomunistă. Aşa 
stând lucrurile, generaţia lui Nae Ionescu 
trebuie evaluată nu în mod îngust (ca doar 
compusă din foştii studenţi ai profesorului), 
ci în funcţie de solidaritate a acestei elite în 
baza idealului românismului. În acest scop se 
vor mai încadra în generaţia sus – numită nu 
doar Nae Ionescu, ci şi Camil Petrescu, Lu-
cian Blaga, D. D. Roşca, M. Ralea, T. Vianu 
ş.a. Scopul acesteia era de a europeniza Ţara, 
nu formal, prin preluarea „formelor fără 
fond” (T. Maiorescu), ci în baza propriilor 
izvoare, dar învăţând din modelul german. 
De ce anume acest model şi nu altul, spre 
exemplu, francez? Deoarece anume această 
ţară, pe parcursul întregii sale dezvoltări cul-
turale, n-a rupt legătura cu rădăcinile culturii 
europene din antichitatea greacă. Pe de altă 
parte, învăţământul universitar românesc nu 
era străin speranţelor puse de nemţi în aceste 
instituţii culturale.

Despre similitudinea idealurilor elitei 
culturale româneşti cu cele ale nemţilor pu-
tem judeca pe baza Conferinţei la Uniunea 
scriitorilor din 9 octombrie 1956 „ Amintiri 
vechi şi noi din Germania”, ţinută de Tudor 
Vianu – adevărată odă închinată culturii ger-
mane. T. Vianu recunoaşte că l-a determinat 
să studieze în Germania pentru elaborarea 
tezei de doctorat „influenţa germană în ve-
chea Facultate de Filozofie (din perioada 
de până la „era” socialistă- V. Ţ.”) prin „un 
anumit ideal romantic format în mine din ce 
apucasem să cunosc din cultura germană…”. 
Acest ideal a fost şi rămâne format din sin-
teza filosofiei şi artei, azi sinteza filosofiei şi 
poeziei lui Hớlderlin la M. Heidegger, sosind 
la Tubingen, oraş şvab cu tradiţii ce vin de 
la sfârşitul evului mediu, peste care s-au su-
prapus spre sfârşitul secolului XVIII cultura 
promovată acolo de Hegel, Schelling, Hol-

derlin ş.a. Referindu-se la întrebarea “ce i-a 
dat cultura germană?”, T. Vianu va fi nevoit 
să recunoască chiar şi în 1956: „Lucrări de 
specialitate eminente în toate domeniile 
ştiinţei; metoda ştiinţifică; înţelegerea cul-
turii germane în partea cea mai de seamă 
a înfloririi ei. S-a format în mine ideea că 
cea mai înaltă înflorire a spiritului euro-
pean, până în epoca contemporană, s-a 
produs în lumea germană…în epoca în 
care au trăit şi au produs Goethe, Schiller, 
Herder, Hớlderlin… Kant şi Hegel: epoca 
neoumanismului german”. Recunoscând 
în încheiere, nu fără mândrie: „Concepţia 
mea de viaţă, umanistică, a rămas profund 
îndatorată culturii germane, aşa cum mi-
am însuşit-o…”.

Pentru Nae Ionescu funcţia filosofiei, 
interpretată în spirit german, constă în 
a învăţa persoana să filosofeze, adică să 
gândească pe cont propriu prin înţele-
gerea cunoştinţelor pe care le obţine. În-
ţelegerea e analizată special şi metodic de 

hermeneutica filosofică, 
începând cu cea a lui. Fr. 
E. Schleiermacher (1768-
1834) şi e un element de 
bază al culturii germane. 
Nae Ionescu, în Curs de 
metafizică (1928-1929), 
informează studenţii, prin 
prisma metodei hermene-
utice: „Înţelegerea este 
o activitate analogică cu 
creaţia: în momentul în 
care ai înţeles un lucru, 
ajungi la reţeta creării 
lui; când cunoşti un lu-
cru, nu-i ai şi reţeta: poţi 
să-l identifici perfect, dar 
resorturile lui intime, le-
gea lui de creaţie, aceas-

ta nu poţi să o „înţelegi” prin cunoaştere, 
ci prin înţelegere” (p.78). Înţelegerea este 
în contextul situaţiei în care se află subiectul 
înţelegerii. Lipsa înţelegerii este catastrofală 
pentru persoana care operează cu cunoştinţe.

***

Să luăm funcţia, rolul profesorului în 
procesul de învăţământ. Care este 

misiunea lui? Să transmită cunoştinţe? Păi, 
în „era” tehnologiilor avansate sunt atâtea 
modalităţi; inclusiv la distanţă, capabile să se 
descurce de minune cu această sarcină. Să-
şi demonstreze originalitatea în faţa elevilor/
studenţilor? Şi ce au ei din aceasta „afişare” 
a rezultatelor obţinute prin propria activitate 
de profesor? Profesorul şi-a demonstrat abi-
lităţile şi le confirmă prin diplome şi atestate. 
Da cum rămâne cu cel pe care trebuie să-l 
înveţe profesorul? Şi o luăm de la început, fi-
losofând în baza metodei hermeneutice, care 
ne va convinge că învăţarea nu se reduce 
doar la acumularea noilor cunoştinţe. În 
baza lor va trebui să înţelegem de care infor-
maţii, metode, tehnici va trebui să ne dezvă-
ţăm, adică să nu le folosim. Iar cunoştinţele 
obţinute şi stăpânite prin înţelegere să nu le 
dogmatizăm, ci să le dezvoltăm în conformi-
tate cu noile situaţii cognitive sau pragmati-
ce. Dacă profesorul nu-i în stare să înţe-
leagă ce mai trebuie să înveţe (adică, de 
ce să se dezveţe, la care practici să renunțe, 
înlocuindu-le sau perfectându-le), atunci el 
se transformă în groparul talentului ne-
descoperit al elevului/studentului. Iar in-
stituţia în care activează astfel de profesori 
devine cimitir pentru viitorul tinerilor, fără 
ca ei măcar să bănuiască în ce stare se află. 

Succesul generaţiei Nae Ionescu se da-
torează înţelegerii corecte, înţelegerii care 
îşi testează corectitudinea prin eficienţă. 

Vom apela în continuare la alţi reprezentanţi 
ai generaţiei în ceea ce priveşte înţelegerea. 
Lucian Blaga, spre exemplu, menţionează, 
în studiul Legea valorilor supreme din Zări 
şi etape (1990): „O idee care îndeplineşte 
o funcţiune poate îndeplini mai mult sau 
mai puţin orice altă funcţiune spiritua-
lă…(p.276)” În această situaţie „Spiritul 
omenesc tinde să dea unei idei funcţiu-
nea pentru care ideea are finalitatea cea 
mai mare… valoarea maximă”. Aceste 
constatări îl duc pe L. Blaga la următoarea 
concluzie: „Cultura unei epoci oarecare e 
însărcinată cu posibilităţi de neprevăzut. 
Culturi vechi sau elemente constitutive de 
ale acestora se pot reîmprospăta – sporin-
du-şi valoarea – prin mutaţii funcţiona-
le; în sensul acesta riscăm paradoxul că 
tradiţia are importanţă reformatorică, că 
trecutul poate avea o mai mare valoare 
în viitor decât în trecut….” (p. 280). Dacă 
profesorul nu cunoaşte şi nu înţelege impor-
tanţa valorilor istorice prin folosirea adec-
vată a acestora în procesul de învăţământ, 
vorba lui L. Blaga, acesta va rata „cultura 
însărcinată cu posibilităţi de neprevăzut”, o 
va avorta omorând prin neglijenţă nu doar 
trecutul, ci şi viitorul tinerilor.

Aceştia, din vina şcolii, vor rămâne 
sterili de spiritualitate sau, cum spune 
Vasile Băncilă, profund afectat de „epo-
ca” socialistă, – vor deveni golani. El ast-
fel defineşte termenul „golan”: „omul gol 
sufleteşte” adică lipsit de spiritualitate 
religioasă, de idealuri morale şi artistice. 
Concluzia la care ajunge autorul Filosofiei 
golanului e sumbră: „Mulţi s-au întrebat 
cum va sfârşi omenirea. Prin cataclism 
cosmic? Va fi mâncată de furnici? etc. 
Acum putem răspunde: va fi mâncata de 
golani (dacă nu se vor reîntrona elitele). 
Astăzi omenirea trăieşte din valorile crea-
te de elite…”. Însă, după instalarea statului 
permisiv democrat în a 2-a jumătate a se-
colului XX, şi şcolile din Occident produc 
golani, mai puţin cele din Germania, care 
produce în continuare elite culturale în insti-
tuţiile de învăţământ, în care filosofia, reli-
gia, ştiinţa, arta educă nu doar specialişti, ci 
şi oameni cu identitatea integră.

Pentru istoria noastră, perioada inter-
belică prezintă etapa maturizării gândirii 
filosofice româneşti. Cruzimea istoriei a 
făcut ca soarta acesteia, pe parcursul a 50 
de ani, să fie în mâinile reprezentanţilor 
subculturii de nuanţă proletcultistă. Dar, 
ironia sorţii, după 1989 situaţia a devenit 
şi mai tragică. Filosofia, în genere, filoso-
fia românească, în special, în urma nimici-
rii elitei culturale româneşti, s-a pomenit 
în situaţia că a fost abandonată şi sortită 
nimicirii, fie prin uitare, prin indiferenţă, 
fie prin atacurile revanşiste ale odraslelor 
nomenclaturiştilor detronaţi de la putere, 
fie a sioniştilor, buni prieteni ai internaţi-
onalelor comuniste, care s-au simţit şi ele 
„ofensate” în urma evenimentelor din 1989. 
Salvarea pare să vină, şi de data aceasta, din 
partea culturii germane. 

Cu atât mai mult că pentru noul preşe-
dinte al României doar cultura a contat în 
ascensiunea sa social-politică. Acasă salva-
rea e şi în solidaritatea noastră în jurul sin-
gurelor ziare consecvente în strategia salvă-
rii şi promovări veritabilei culturi româneşti: 
Literatura şi arta şi Făclia. Solidaritate care 
s-ar manifesta şi printr-o abonare totală a in-
telectualilor de la noi la aceste publicaţii. 

Vasile ŢAPOC,
profesor universitar, doctor habilitat,

Departamentul Filozofie şi 
Antropologie

Universul culturii

GENERAŢIA  PROFESORULUI  NAE  IONESCU (1890 – 1940)
Extrem de valorosul și actualul eseu ce urmează a fost scris în rezultatul lu-

crărilor Conferinței Științifice „Personalități notorii ale filosofiei românești: Lu-
cian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roșca (Evocări aniversare)”, desfășurată la 
finele lunii iunie 2015 în incinta Universității de Stat din Moldova. Prețioasa 
inițiativă a aparținut Facultății de Istorie și Filozofie, USM, și Fundației 

Internaționale pentru Știință și Cultură „Ștefan Lupașcu” din Iași.
Autorul nostru, reputatul savant - filosof Vasile Țapoc, scoate în evidență 

câteva dintre cele mai sensibile aspecte ale evoluției științei filosofice pe plan 
european și modelele de gândire și de interpretare ale fenomenului în cauză 
de către strălucitele minți ale culturii românești.
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Dezvoltarea universității mo-
derne la etapa actuală este 

focusată pe sporirea calității servicii-
lor educaționale, pe racordarea aces-
tora la standardele europene și inter-
naţionale, pe promovarea activității 
științifice, precum și pe creșterea 
vizibilității cercetărilor savanților uni-
versitari.

Una din componentele esențiale 
în promovarea instituției de 
învățământ superior în spaţiul 
informaţional modern este am-

plasarea rezultatelor cercetărilor științifice și resurselor 
educaționale în arhive electronice deschise, fapt care 
sporește accesul la rezultatele cercetărilor, permite 
analiza și evaluarea, indică asupra eficienței acestora, 
sporește numărul de citări și contribuie la rating-ul în 
comunitatea științifică mondială. 

Crearea repozitoriilor instituționale este o soluție 
care vine să sprijine comunitatea științifică în pro-
movarea rezultatelor cercetărilor și comunicarea 
științifică pe plan național și internaţional. 

Ce este repozitoriul instituțional și care sunt avan-
tajele acestuia? Repozitoriul instituțional este o arhivă 
electronică, care permite acumularea, depozitarea, dis-
tribuirea şi asigurarea unui acces durabil, permanent şi 
de încredere la cercetările savanţilor, ale cadrelor didactice şi 
ale studenţilor universităţii.

În acest context, ținem să menționăm faptul că Biblio-
teca Centrală a Universității de Stat din Moldova, în cali-
tate de partener național al Proiectului Tempus “Modern 
Information Services for Improvement Study Quality (MI-
SISQ)”, alături de celelalte biblioteci universitare partene-
re, participă la realizarea obiectivelor specifice, preconiza-
te în cadrul Proiectului, unul din obiectivele de bază fiind 
constituirea repozitoriului instituțional. 

În cadrul Proiectului a fost creat un grup de lucru, care se 
preocupă de acest subiect - WP2 “E-repositoriu”. La nivelul 
bibliotecilor universitare din Republica Moldova de aseme-
nea a fost creat un grup de lucru care include reprezentanţi 
din bibliotecile partenere, nemijlocit implicați în realizarea 
acestui obiectiv în fiecare bibliotecă concretă. Au fost efectu-
ate mai multe ședințe ale ambelor grupuri în cadrul cărora au 
fost discutate subiecte ce țin de organizarea și funcționarea 
repozitoriilor instituționale. 

Până în prezent bibliotecile au reușit să obțină anumite 

rezultate în acest domeniu. Astfel a fost realizată diagnos-
ticarea situaţiei privind arhivarea cercetărilor universitare 
prin intermediul repozitoriilor instituţionale în universitățile 
din R. Moldova, partenere în cadrul Proiectului. 

În aceeași ordine de idei, bibliotecile au purtat discuții pri-
vind scheme structurale  utilizate pentru indexarea documen-
telor şi regăsirea rapidă a informaţiei într-un sistem integrat; 
analiza comparativă a schemelor structurale, a sistemelor de 
depozitare, urmând ca fiecare instituție să decidă individual 
asupra structurii repozitoriilor în  funcție de specific. 

Ca urmare a studierii și analizei comparative a soft-uri-
lor deschise, destinate constituirii și dezvoltării repozitori-
ilor instituționale, experienței și practicilor internaţionale 
de implementare a acestora, bibliotecile universitare din R. 
Moldova au decis, de comun acord, implementarea soft-lui 
DSpace. Astfel, la etapa actuală, bibliotecile, inclusiv Bibli-
oteca Centrală USM, au instalat soft-ul respectiv, urmând 
recomandările și consultările partenerilor europeni și au 
purces la explorarea practică a soft-lui.

Constituirea și funcționarea Repozitoriului Instituţional 
este bazată pe principiile Accesului Deschis. În acest 
sens vom menționa că în prezent bibliotecile elabo-
rează și propun spre aprobare Politica instituțională 
privind Accesul Deschis în universitate, prin care se 
recunoaște importanţa strategică a Accesului Deschis 
la informaţie pentru diseminarea cunoştinţelor ştiin-
ţifice în spiritul promovat de iniţiativele şi declaraţiile 
internaţionale.

 Al doilea document, la a cărui elaborare se lucrea-
ză în prezent și care urmează a fi aprobat de către fie-
care universitate, este Regulamentul cu privire la or-
ganizarea şi funcţionarea Repozitoriului Instituțional. 
Acest document defineşte Repozitoriul instituţional, 
determină scopurile, principiile creării Repozitoriului, 
reglementează relaţia cu autorii articolelor ştiinţifice, 
identifică tipurile de materiale care sunt plasate în Re-
pozitoriu, stabileşte ordinea plasării publicaţiilor în 

Repozitoriu, formulează interdicţiile de utilizare. 
Îndemnăm cercetătorii, cadrele didactice, doctoranzii, 

masteranzii, studenții să susțină eforturile bibliotecarilor în 
realizarea obiectivului Proiectului, care va contribui la îm-
bunătăţirea calității învăţământului, va asigura un suport efi-
cient pentru cercetarea științifică şi va conduce prin interme-
diul repozitoriului instituţional la o mai mare transparenţă şi 
promovare a USM în spaţiul informațional virtual.

Ecaterina ZASMENCO,
director, Biblioteca Centrală, USM

INTEGRARE ÎN SPAȚIUL INFORMAȚIONAL MODERN
(SAU METODOLOGIA DE ACUMULARE, DEPOZITARE, DISTRIBUIRE ȘI ASIGURARE A UNUI ACCES DURABIL, PERMANENT ȘI DE 

ÎNCREDERE LA CERCETĂRILE SAVANȚILOR, ALE CADRELOR DIDACTICE ȘI ALE STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII)

Expediţia arheologică organizată 
sub egida Laboratorului de Cerce-

tări Ştiințifice  „Tracologie” (LCS) întot-
deauna provoacă emoţii aparte în rândul 
profesorilor, dar mai ales în cel al studen-
ţilor, marea majoritate făcând primii paşi 
în deosebita lume a Arheologiei. Vara anu-
lui 2015 nu a fost o excepţie în acest sens.  
La Universitatea de Stat din Moldova au 
fost organizate patru detaşamente care au 
pornit spre studierea monumentelor lăsa-
te de traco-geţi şi de barbarii din perioada 
de început a migraţiilor pe teritoriile actu-
alelor raioane Rezina, Hânceşti, Soroca şi 
Cimişlia. 

În microzona Saharna (sub ghidajul 
domnului profesor universitar, doctor habili-
tat Ion Niculiţă; a domnului  Aurel Zanoci, 
doctor, conferențiar universitar; a lectorului 
universitar  Mihai Băţ) s-au făcut cercetări 
arheologice la siturile Saharna ”La Şanţ”, 
Saharna „Grimidon”, Saharna „Stohna-
ia”. Dacă în primul caz elemente de fortifi-
caţie erau cunoscute din cercetările anterioa-
re, în cazul ultimelor două situri, ele au fost 
identificate pentru prima dată, astfel fiind 
îmbogăţită harta arheologică a fortificaţiilor 
traco-getice. Materialul arheologic colec-
tat se încadrează în limitele primei şi celei 
de-a doua epoci a fierului (secolele IX-III a. 
Chr.).

Iar şantierul arheologic de la Stolniceni 
(raionul Hânceşti) a întrunit (ca şi în anii an-
teriori) studenţi, masteranzi de la Facultatea 
de Istorie şi Filozofie (USM), dar şi voluntari 
care doreau să descopere misterele trecutului 
şi să admire peisajul mereu proaspăt al Co-
drilor Hânceştilor sub îndrumarea doamnei 
doctor Rodica Ursu Naniu şi a lectorului 
universitar Andrei Corobcean. Alături de 
ei, şi-au realizat practica arheologică şi stu-
denţi de la Universitatea „Bogdan Petriceicu 
Haşdeu” din Cahul. 

Viitorii specialişti în domeniul Arheo-
logiei şi a Istoriei Vechi au făcut faţă unor 
complexe arheologice mai puţin obişnuite – 
resturi ale unor practici de ritual funerar ori 

de sacrificiu umane de la mijlocul mileniului 
I a.Chr. 

Cercetările de la Sobari (raionul Soroca), 
efectuate sub conducerea  lui Sergiu Matve-

ev, doctor, conferențiar universitar, au scos 
în evidenţă mărturii ale habitatului uman din 
secolul IV p. Chr. Locuinţa incendiată care a 
fost studiată vine ca o mărturie a timpurilor 
tulburi de la începutul perioadei  Marii Mi-
graţii a popoarelor şi atacurile hunilor în spa-
ţiul la Vest de Nistru, în ale cărui ruine au fost 
recuperate vestigii arheologice de producţie 
locală, dar şi importuri din Imperiul Roman.  

A devenit o tradiţie frumoasă (al treilea 
an la rând) colaborarea între LCŞ „Tra-
cologie” şi Agenţia Naţională Arheologică 
privind cercetarea sitului cu mai multe ni-
vele de locuire Lipoveni (raionul Cimişlia). 

Investigaţiile dirijate de către domnii Sergiu 
Matveev şi  Vlad Vornic (doctor, directorul 
general al Agenţiei Naţionale Arheologice) 
s-au încheiat cu descoperiri deosebit de valo-

roase din perioadele primei şi celei de a doua 
epoci a fierului, dar şi din perioada de înce-
put a migraţiilor.

Drept urmare a cercetărilor de teren 
din vara anului 2015 a fost acumulată o 
colecţie bogată de piese de armament, 
unelte, ustensile, podoabe etc. și, în mod 
special, de vase ceramice şi material osteo-
logic. Ele vin să fortifice concluziile privind 
modul de viaţă, sistemele de fortificaţie, ri-
turile şi ritualurile funerare descoperite în 
timpul cercetărilor.

***

În timpul cercetărilor arheologice au 
avut loc, de asemenea, şi câteva ma-

nifestări ştiinţifice şi de promovare a patri-
moniului arheologic. Astfel, între 2-11 iulie 
2015, s-a desfăşurat Şcoala de vară “Pei-
sajul rupestru din valea Nistrului Mijlociu, 
promovare în perspectiva nominalizării în 
lista patrimoniului mondial UNESCO”, or-
ganizată de LCŞ „Tracologie” (USM), îm-
preună cu AO „Syllabus” şi cu sprijinul Mi-
nisterului Culturii al Republicii Moldova, la 
care au participat împreună cu profesorii şi 
reprezentanţii instituţiilor organizatoare, stu-
denţi şi masteranzi de la Facultatea de Istorie 
şi Filozofie, elevi din localităţile Rezina, Sa-
harna, Saharna Nouă, reprezentanţi ai admi-
nistraţiei publice locale. Pe parcursul şcolii 
a avut loc şi o conferinţă dedicată peisajului 
arheologic la care au participat cu comuni-
cări prestigioşi savanţi din Chişinău, Cluj, 
Iaşi, Sfântu Gheorghe, Kiev şi Odesa.

Tot la Saharna a avut loc, în perioada 4-6 
august 2015, Şcoala arheologică de vară 
moldo-germană cu participarea studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor şi profesorilor 
de la USM şi de la Universitatea Friedrich-
Schiller din Jena (Germania).

Şi la Stolniceni a activat o Şcoala arheo-
logică de vară, care din acest an poartă nume-
le regretatului nostru profesor şi coleg Tudor 
Arnăut. În cadrul acesteia au fost ţinute pre-
legeri şi organizate discuţii pe marginea unor 
subiecte actuale ale arheologiei: cercetarea 
interdisciplinară, protejarea patrimoniului 
arheologic etc. Cursanţii au aflat şi „miste-
rele” elementare ale analizei antropologice 
a osemintelor umane descoperite în siturile 
arheologice, inclusiv cel de la Stolniceni, de 
la unul din cei mai renumiţi paleoantropologi 
- doamna dr. Alexandra Comşa (Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti).

 Sergiu MATVEEV, 
Andrei COROBCEAN, 

Adriana BULGAC,
Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice  

„Tracologie”,
Facultatea de Istorie și Filosofie

Cercetări în microzona Saharna  Poză de grup la finalul săpăturilor 
de la Stolniceni

Ultima zi a campaniei de săpături 
arheologice Sobari-2015

Secvenţă din timpul investigaţiilor 
de la Lipoveni

Enigmele Arheologiei

ÎN  OGLINDA  VREMURILOR  DEMULT  APUSE
(CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN VARA 2015)

REPOZITORIUL INSTITUȚIONAL USM – OBIECTIV AL PROIECTULUI TEMPUS MISISQ
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În epoca glaciară a Pleistocenului au 
existat mai multe specii gigantice de 

cerbi, care locuiau în zonele de silvostepă 
şi stepă de la China până la Insulele Britani-
ce.  Cel mai faimos din ei a fost aşa-numitul 
“elan irlandez.” De fapt, acest cerb (Megalo-
ceros giganteus), numit şi cerb lopătar uriaş, 
nu are nimic de-a face cu elanul şi distribu-
ţia sa nu este limitată la Irlanda. Numeroase 
fosile de cerb lopătar uriaş au fost găsite pe 
un teritoriu larg de la Europa de Vest până la 
regiunea Transbaikal. 
Confuzia a apărut în 
urma faptului că pri-
mele fosile ale acestui 
cerb au fost descrise 
mai mult de 300 de ani 
în urmă după desco-
peririle din depozitele 
preistorice de turbărie 
din Irlanda,  la început 
acesta fiind  confundat 
cu elanul modern din 
cauza coarnelor sale 
uriaşe în formă de lo-
peţi.

  Descoperirile cer-
bului lopătar uriaş din 
Irlanda sunt foarte re-
numite din cauza nu-
mărului important de 
cranii bine păstrate cu 
coarne şi chiar sche-
lete întregi într-o stare 
de conservare perfec-
tă. Mai multe muzee 
din întreaga lume au 
căutat să achiziţioneze 
pentru colecţia lor un 
schelet complet al cer-
bului uriaş din Irlan-
da. Pe imaginea care 
însoţeşte acest text 
cititorul poare vedea 
cum arată unul din 
aceste schelete al masculului de cerb uri-
aş din Irlanda care se află astăzi în expo-
ziţia Muzeului Naţional de Istorie Natu-
rală din Paris. Un schelet de cerb lopătar 
uriaş din Irlanda face parte şi din colecţia 
Muzeului de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa” din Bucureşti. 

Megalocerosul a fost un mamifer foarte 
mare, cu înălţimea la greabăn de 1,80 m şi 
o greutate de 500-600 kg. Distanţa dintre 

vârfurile coarnelor la un mascul matur 
şi sănătos ajungeau  până la 3,5 metri şi 
cântăreau cca 40 kg. Una dintre cele mai 
interesante particularităţi morfologice şi 
fiziologice ale cerbului lopătar uriaş este 
îngroşarea oaselor craniului şi maxilaru-
lui inferior, numită pahiostoza. Pahiostoza 
cranială şi mandibulară a fost mai pronun-
ţată la masculi decât la femele, fapt care a 
dus la concluzia că oasele pahiostotice au 
acţionat ca rezerve de minerale necesare 

pentru o creştere 
rapidă ale coarnelor 
imense la masculi. 
Relaţii filogeneti-
ce („de rudenie”) 
ale cerbului uriaş 
rămâneau neclare 
pentru o lungă peri-
oadă de timp. Însă, 
recent, oamenii de 
ştiinţă britanici şi 
francezi au făcut 
o descoperire ne-
aşteptată: analiza 

materialului gene-
tic din oasele cer-
bului lopătar uriaş 
a arătat că cel mai 
apropiată specie 
modernă este cer-
bul lopătar (denu-
mirea ştiinţifică 
Dama dama) care 
provine din Turcia. 

Rămăşiţele cer-
bului uriaş lopătar 
au fost găsite şi pe 
teritoriul Republicii 
Moldova, în peşteri, 
printre oasele de ani-
male din paleolitic, 
vânate de oameni. 
Pe teritoriul țării 
noastre cerbul uriaş 

a dispărut acum aproximativ  20000 de ani.  
Însă el a supravieţuit mult timp în Siberia 
de Vest de pe la 6900 până la era noastră. 
Apariţia pădurilor dense în Nordul Eurasi-
ei a fost una din cauzele extincţiei  acestei 
specii.

Roman CROITOR,
 doctor în biologie,

cercetător asociat, Universitatea de 
Provence, Aix-en-Provence, Franța

Caleidoscop

Schimbările profunde din so-
cietatea contemporană impun 

necesitatea formării la tânăra generaţie 
a competenţelor de cunoaştere a reali-
tăţilor sociale prin intermediul cerce-
tărilor sociologice. În acelaşi timp, şi 
implicarea elevilor în diverse acţiuni 
sociale relevă necesitatea înţelegerii 
modului de organizare a vieţii sociale 
pentru formarea propriului sistem de 
valori prin cunoaşterea şi raportarea la 

valorile sociale autentice. 
Toate acestea au determinat colectivul Facultăţii de 

Sociologie şi Asistenţă Socială să iniţieze elaborarea Cur-
riculumul la disciplina “Introducere în sociologie pentru 
liceeni”. În acest scop, a fost constituit un grup de lucru în 

frunte cu dna A.OCERETNÎI, dr., conf.univ., şef al Catedrei 
de Sociologie, a cărui componență au intrat cadre didactice 
universitare şi instituţii preuniversitare, precum şi experţi ai 
societăţii civile. Iniţiativa Facultăţii de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială, impulsionată şi de analiza experienţei statelor 
occidentale dezvoltate, este în pas cu noile schimbări care 
au loc în sistemul de învăţământ naţional şi vine să contri-
buie la modernizarea curriculei şcolare pentru învăţământul 
liceal. 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a susţinut 
această iniţiativă, aprobând Planul-cadru pentru învăţămân-
tul primar, gimnazial şi liceal pe anul de studii 2015-2016”, 
cu includerea disciplinei „Introducere în Sociologie” în 
lista disciplinelor opţionale pentru elevii clasei a XI-a. Pre-
darea acestei discipline în liceu va contribui la cunoaşterea 
şi înţelegerea modului de organizare a societăţii din per-

spectiva formării unei identităţi sociale civic active. 
Cunoştinţele acumulate şi competenţele dezvoltate în 

cadrul disciplinei respective vor contribui la creşterea gra-
dului de integrare socio-profesională a elevilor, la dezvol-
tarea unei gândiri critice şi la consolidarea sistemului de 
valori. 

Astfel, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate pot fi 
aplicate în diverse domenii ale vieţii lor, pornind de la cea 
personală şi de familie până la ulterioara lor viaţă profesio-
nală. Prin astfel de acţiuni Facultatea de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială accentuează necesitatea colaborării mediului 
universitar cu cel preuniversitar prin trasarea unor direcţii 
prioritare în domeniul educaţiei şi cercetării.

 Stela MILICENCO,
  decanul Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială,

doctor, conferențiar universitar

INTERACȚIUNI DINAMICE ÎNTRE MEDIUL UNIVERSITAR ȘI CEL PREUNIVERSITAR 

Alegerea scopului, adică și a ce-
lui bine determinat, dacă nu este 

legată de dezvoltare, de mișcare înainte, 
va fi insuficientă. De pildă, atunci când 
călătorim  undeva, apelăm întotdeauna la 
hartă pentru a  ne verifica traseul  turistic. 
Câți kilometri am parcurs? Câți mai avem 
de înfruntat? Anume așa noi ne determi-
năm poziția față de ceea ce ne dorim în 
viață. 

Acest principiu este aplicabil în orice 
domeniu al activității studenților: afaceri, 
studii cu orientare profesională, activita-
te productivă, cunoștințe calitative, fa-
milie, societate! E necesar să ne punem 
întotdeauna următoarele întrebări: Încotro 
mergem? Ce dorim să obținem? În ce mod 
ne putem realiza? 

Cu alte cuvinte, situația viitorului spe-
cialist alolingv depinde, în mare măsură, 
de modul în care  instituția de învățământ  

îl va pregăti ca specialist calificat,  fapt 
ce va determina și atitudinea personală a 
studentului alolingv față de educația ling-
vistică  pe care urmează s-o deprindă. 

 Bineînțeles că noi ne dorim ca orienta-
rea profesională a studentului alolingv să 
se bazeze înainte de toate pe  inteligența 
și cultura lui generală, adică pe măiestria 
lui de a susține o discuție la nivel profesi-
onal, de conștientizare a necesității vitale 
de a comunica în limba română.

Astfel, dezbaterile la tema 
„Confluența limbajelor românești de 

specialitate” între studenții alolingvi ai 
Facultății de Științe Economice (Speci-
alitatea ”Finanțe și Bănci”) și oaspeții 
– studenții alolingvi ai Facultății de 
Medicină Generală (USMF ”Nicolae 
Testemițeanu”) au demonstrat încă o dată 
că formarea competențelor privind orien-
tarea profesională în limba română este 
o prioritate pentru studenții alolingvi, le 
oferă posibilitatea să se antreneze în ca-
drul social-profesional în care urmează să 
se producă în calitate de viitor specialist.

Evenimentul propriu-zis a decurs 
într-o atmosferă dinamică, marcat prin  
discuții utile, unde studenții alolingvi au 
pledat pentru o calitate și o productivita-
te stabilă în cunoașterea limbii române,  
pentru conștientizarea corectă a relației 
comunicare – creativitate – instruire pro-
fesională.  Prin urmare, actualele cursuri 
de predare - învățare  a limbii române 

pentru studenții alolingvi  la Universita-
tea de Stat din Moldova sunt o dovadă 
și o confirmare a dorinței lor de a deveni  
vorbitori  activi de limbă română. Vorba 
marelui poet Grigore Vieru: ”Nu cunosc 
un dar mai frumos din partea unui mu-
safir străin decât acela de a-mi elogia 
țara in limba casei  mele”.

Lidia STRAH,
doctor în pedagogie, 

conferențiar universitar,
Departamentul  Relații  Internaționale 

Meridianul cunoașterii

SCOPUL FINAL: COMUNICARE, 
CREATIVITATE, INSTRUIRE 

PROFESIONALĂ
(TOATE ACESTEA LE OBȚINE STUDENTUL ALOLINGV 

CARE DESCOPERĂ BOGĂȚIA LIMBII ROMÂNE LA USM)

Evoluția faunei terestre

MOLDOVA - O ţARĂ A GIGANţILOR 
DISPĂRUţI: cerbul lopătar uriaş

Raportul de dimensiuni între un cerb uriaş 
din Irlanda şi un bărbat matur.

ÎN PAS CU NOILE SCHIMBĂRI DIN SISTEMUL EDUCAŢIONAL

Ca rezultat al participării la Concursul de proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice 
internaționale, anunţat de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de 

Știinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova este deținătoare a doua proiecte de acest tip: 
Primul: 15.220.06.07I/ 15.05.2015 “Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate”; 

deținător - domnul Ion Gumenîî, doctor, conferențiar universitar. 
Al doilea proiect: 15.220.06.11I/ 15.05.2015 “Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”; 

deținătoare - doamna Galina Ulian, doctor habilitat în Economie, profesor universitar. 
 Sincere felicitări câștigătorilor acestei prestigioase competiții. 

EFORTURI ÎNCUNUNATE DE SUCCES
Doamna 

Galina ULIAN, 
decanul 

Facultății 
de Științe 

Economice.

Domnul 
Ion GUMENÎI, 

decanul 
Facultății de 

Istorie 
și Filosofie.

Scheletul unui mascul de Cerb uriaş 
din Irlanda  (Muzeul Naţional de Istorie 

Naturală din Paris).
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Lumina din Lumină

LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Tabăra a fost organizată de că-
tre Asociația cultural-istorică 

„Noua Galilee” în colaborare cu Asociația 

Studenților Creștini 
Ortodocși din Repu-
blica Moldova.

Cantonamentul 
taberei a avut loc în 
apropierea malurilor 
pitorești ale Prutu-
lui (satul Cuconeștii 
Vechi, raionul Edineț) 
şi a oferit celor peste 
40 de participanți po-
sibilitatea să desfă-
şoare diverse activi-
tăţi, precum ateliere 
de istorie, de cultură, 
de muzică bisericeas-
că ş.a.

De asemenea, pe 
parcursul taberei, 
tinerii au avut ocazia să descopere frumu-
seţile naturii prin vizitarea monumentelor 

istorice şi a împrejurimilor.
Participanții la tabără s-au familiarizat 

cu personalitatea vrednicului de pomenire 
părinte Sofian Bo-
ghiu, originar din 
Cuconeștii Vechi. 
Totodată, tinerilor 
li s-a vorbit despre 
credinţa strămo-
şească și tradiţiile 
înaintașilor.

D u m i n i c ă , 
în ultima zi a ta-
berei, tinerii au 
mers la Mănăs-
tirea „Nașterea 
Domnului” din 
apropierea satului 
Zăbriceni pentru a 
participa la Sfânta 

Liturghie, mulțumind Domnului pentru toa-
te binefacerile.

Asociația Studenților Creștini Ortodocși activează în cadrul Universității de Stat din 
Moldova.  Și întrucât toamna se numără bobocii (noi îi numărăm la fiecare început 

de an de studii), invităm tinerii cu râvnă pentru cele spirituale a se înscrie în rândul membrilor 
ASCO.

Asociația desfășoară diverse și utile activități de voluntariat: organizează pelerinaje, în-
truniri cu remarcabile personalități, discuții duhovnicești și alte activități ziditoare de suflet.

Mai multe amănunte la obiect le puteți afla accesând  nr. de telefon: 079481586.

VREI  SĂ  DEVII  MEMBRU  
ASCO?

Al doilea an consecutiv, la inițiativa 
și cu suportul rectoratului USM, 

în incinta Bisericii uni-
versitare „Întâmpinarea 
Domnului” a activat tabă-
ra de vară pentru copii.

Tabăra a inclus perioa-
da 10 iunie – 5 august și 
a adunat peste 40 de copii 
cu vârsta cuprinsă între 6 
și 13 ani.

Drept voluntari au fost 
identificați câțiva studenți 
mai râvnitori, care au pro-
pus diverse activități pen-
tru copii. De la desene, 

jocuri interactive, pictură, origame, până 
la excursii, toate acestea fiind incluse în 

programul activităților.
În dimineața zilei de 5 

august, copiii care au mai 
rămas în ultimele zile au 
săvârșit un Te Deum de 
mulțumire la încheierea Ta-
berei. Slujba a fost oficiată 
de  preotul Octavian Moșin, 
care a mulțumit atât celor 
care au frecventat tabăra, 
cât și celor care s-au trudit 
cu copiii.

La final, cei prezenți au 
fost binecuvântați și li s-au 
împărțit fotografii, iconițe 
și cărți duhovnicești drept 
amintire.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcăto-
sul”. Este cea mai folositoare pentru toţi, dar 
pentru tineri în special. Această rugăciune 
este cea mai folositoare pentru că e scurtă, 
pentru că poate fi spusă peste tot, pentru că 
Mântuitorul vine în viaţa noastră în toate mo-
mentele.

P e n t r u 
că eu atunci 
când sunt 
tânăr, în 
cinci mi-
nute pot să 
fiu sfânt şi 
în următoa-
rele cinci 
m i n u t e … 
Şi atunci ce 
fac? Dacă 
zic în fie-
care minut 
„Doamne, 
Iisuse Hris-
toase, Fiul 
Lui Dumne-
zeu, milu-
ieşte-mă pe 
mine, păcătosul”, şansa mea este mai mare. 
Dar, cel mai folositor lucru pentru tineri este 
să se ţină de mâna Mântuitorului, să-L ţină pe 
Mântuitorul de mână. Când zice „Doamne, 
Iisuse Hristoase”, să nu repete ca o morişcă, 
ci să-L ţină de mână. Luaţi-vă nişte mătănii 
de mână şi ziceţi pe ele: „Doamne, Iisuse 
Hristoase, miluieşte-mă…”. Aceasta este 
cea mai folositoare rugăciune. Dar, atenţie: 
Nu toţi cei care zic „Doamne, Doamne” 
ajung în împărăţia lui Dumnezeu. Mai trebu-

ie făcut ceva pentru aceasta: să fim în El şi El 
în noi prin spovedanie şi împărtăşanie. Aici e 
viaţa noastră. Pe aici vine Domnul şi bucuria 
Lui! Atunci ne este folositoare rugăciunea, 
când se roagă Hristos în noi.

Aşadar, folositoare pentru tineri sunt: 
„Rugăciunea lui Iisus” cu împlinirea po-

runcilor. Exersaţi aşa. Pentru tineri sportul 
este foarte folositor, de la sportul fizic până 
la sportul de a împlini poruncile. Ia să văd 
eu – seara fac contabilitatea – câte porunci 
am împlinit  azi şi câte le - am încălcat. Şi 
o să vedeţi că încet-încet, creşte bilanţul în 
partea dreaptă.

Sursa: Meştesugul bucuriei. Cum dobân-
dim bucuria deplină, ce nimeni n-o va lua de 
la noi – Monahia Siluana – Editura Agaton, 
2007

RODUL BINEFACERILOR DOMNULUI
(ÎN PREMIERĂ TABĂRA DE VARĂ: „LA BAȘTINA PĂRINTELUI 

SOFIAN BOGHIU – CUCONEȘTII VECHI 2015″)

CARE  ESTE  CEA  MAI  FOLOSITOARE RUGĂCIUNE?

RUGĂCIUNI DE MULȚUMIRE LA ÎNCHEIEREA TABEREI 
DE VARĂ PENTRU COPII LA USM
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De câtva timp, unele posturi de radio transmit un cântec în al cărui 
refren există un vers foarte întortocheat, care sună aşa: „Anii mei, 

anii mei, nu mă-mpart cu nimenea cu ei”. Tradusă mai pe româneşte, 
fraza aceasta ar însemna, metaforic vorbind, „am atâţia ani câţi am 
şi nu dau niciunul nimănui”.Or, inedita şi agramata sintagmă nu mă-
mpart cu nimeni (deşi urmează cu cine - cu ei) autorul a ticluit-o după 
modelul rusesc поделиться (с кем-либо), căci asemenea formulări pot 
fi auzite de multe ori în vorbirea neîngrijită a basarabenilor. De exemplu, 

cineva, dându-i copilului bomboane, îi spune: „împarte-te cu bomboanele tale cu Dănuţ”; 
altcineva afirmă: „noi ne împărţim cu vecinii cu tot ce avem”. Sau „eu mai am nişte bani şi 
pot să mă împart cu tine” etc. Însă în limba română verbul a împărţi cu sensul de „a separa, 
a diviza, a distribui”, folosit, să zicem, la persoana I cu forma reflexivă, generează o afirma-
ţie cu totul alogică: eu mă separ, mă divizez, ca şi cum mă rup în bucăţi cu tine.

Consultând dicţionarul, putem constata cum se traduce acest cuvânt buclucaş: делиться 
/поделитьсяс (c кем-либо) înseamnă: a împărţi (ceva cu cineva); делиться последней 
копейкой - a împărţi cu cineva ultimul ban; поделиться впечатлениями - a împărtăşi 

cuiva impresiile – şi nicăieri nu figurează a se împărţi, dar atenţie! nici a se împărtăşi cu 
cineva, căci să te împărtăşeşti ori să iei împărtăşania poţi doar de unul singur, la biserică. 
Iar cu sensul de „a accepta punctul de vedere al cuiva, a fi de acord” acest verb nu este 
reflexiv, deci vom spune: Eu împărtăşesc opinia colegului; Noi împărtăşim aceleaşi valori. 
Mai există un sens subtil al verbului a împărtăşi, şi anume cel de „a comunica cuiva un 
gând, a destăinui ceva”, de exemplu, El şi-a împărtăşit impresiile prietenilor, dar  nu S-a 
împărtăşit cu impresiile cu prietenii.

Din aceeaşi serie de confuzii face parte şi exprimarea de tipul: ar fi bine să ne schimbăm 
cu cărţile, cu adresele. Sau Hai să ne schimbăm cu locurile, care redau fidel structurile 
ruseşti alcătuite cu verbul меняться /поменяться (чем-либо) şi ar trebui traduse prin 
locuţiunea verbală a face schimb - să facem schimb de cărţi, de adrese, de locuri etc. De 
asemenea, trebuie evitate formele de reflexiv în cazurile de tipul: ce te râzi? (corect: de ce 
râzi?) sau el se învaţă la universitate (corect: el învaţă).

Irina CONDREA, 
profesor universitar,

Departamentul de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice

Exprimarea corectă

Sportul universitar

Recent, la Editura “Lyceum” 
din Chișinău a apărut o nouă 

carte - Astronomie - în limba română, 
semnată de Ştefan D. TIRON (unul 
dintre cei mai activi şi valoroşi autori 
ai ziarului „Universitatea”) și Ion M. 
NACU. Lucrarea, executată într-o  
elegantă ținută poligrafică, reprezintă 
un manual de Astronomie Generală 
cuprinzând  nu numai 
temele prevăzute în  
Programa Universitară 
de studii la disciplina 
Astronomie generală 
pentru studenții de la 
facultățile de fizică, dar 
și cele incluse în Curri-
culumul liceal de Fizică 
cu elemente de Astrono-
mie, aprobat de Ministe-
rul Educației al R.Moldova. Capitolele 
corespunzătoare  se încheie cu exerciții 
rezolvate și exerciții propuse. 

Textul cărții este ilustrat cu peste 
300 de figuri și 16 planșe color. Ane-
xele de la sfârșitul ei cuprind date im-
portante referitoare la Sistemul Solar 
și Lumea Stelelor sub formă de tabele. 
De asemenea, este anexată Planisfe-
ra (harta mobilă a cerului înstelat) 
care va facilita orientarea pe Bolta 
Cerească. Semnatarii cărții sunt și co-
autori ai manualului “Fizică. Astro-
nomie” pentru cl. XII, Editura Știința, 
Chișinău, 2011. Domnii Ștefan D. Ti-
ron și M. Nacu au o bogată experiență 
de predare a Cursului de Astronomie 
Generală la universitate, precum și la 
diverse licee și colegii din Chișinău, 
semnând numeroase articole științifice 

în domeniul Fizicii şi Astronomiei (in-
clusiv articole de popularizare a Astro-
nomiei).

Referenții științifici ai  Studiului 
astronomic în cauză, care l-au și reco-
mandat  pentru editare, sunt profesorul 
universitar, doctor habilitat în științe 
fizico-matematice Eugen Gheorghiță 
(șef al Catedrei de Fizică Teoretică și 

Experimentală de 
la Universitatea de 
Stat din Tiraspol (cu 
sediul în Chișinău); 
doctorul în științe 
fizico-matematice 
Vladimir A. Zak-
hozhay, profesor la 
Catedra de Astrono-
mie a Universității 
Naționale „V.N. 

Karazin” din Harkiv, Ucraina, și doc-
torul în științe fizico-matematice Mi-
khail I. Ryabov, docent la Catedra 
de Astronomie de la Universitatea 
Națională „I.I. Mecinicov” din Odessa, 
cercetător științific la Observatorul din 
Odessa al Institutului de Radioastrono-
mie al Academiei Naționale de Științe 
din Ucraina, tot dânsul și președinte al 
Societății Astronomice din Odessa.

Această apariție editorială de o 
importantă actualitate și utilitate este 
adresată studenților de la facultățile de 
fizică, liceenilor, astronomilor amatori, 
profesorilor de astronomie cu activități 
de predare la liceu, la universitate şi la 
cercuri de astronomie, precum și tutu-
ror celor pasionați de știința și tainele 
Universului. 

Reporter „UNIVERSITATEA”

La mijlocul verii, în cadrul Departamen-
tului Relații Internaționale (Facultatea 

Relații Internaționale, Științe Politice și Admi-
nistrative) a avut loc un eveniment remarcabil. 
Domnul profesor Constantin Eșanu și-a sărbă-
torit  ziua de naștere alături de colegi, profe-
sori, conferențiari și lectori.  Cuvinte de omagiu 
au fost rostite, în primul rând, de domnul decan 
Alexandru Solcan, care a făcut o trecere în revistă  
a vieții și activității 
distinsului sărbăto-
rit, care, din cei 58 
de ani de muncă, 39 
de ani  i-a consacrat 
activităţii ştiinţifico - 
pedagogice. Cea mai 
mare parte a carie-
rei de cadru didactic 
profesorul Constantin 
Eşanu şi-a dedicat-o 
muncii de pregătire 
a viitorilor specialişti 
în domeniul ştiinţelor 
politice. Activând la 
Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţiona-
le din cadrul USM, domnia sa a ocupat şi funcția 
de decan al Facultăţii de Relaţii Internaţinale din 
cadrul respectivei instituţii. 

A fost menționat cu Diploma Ministerului 
Educației pentru activitate prodigioasă didactico 
- științifică, partcipare activă în realizarea proiec-
telor naționale și internaționale, pentru contribuția 
substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă ca-
lificare. Pasionat de problematica teoretică şi prac-
tică a Relaţiilor Internaţionale, profesorul Con-
stantin Eşanu a depus eforturi deosebite privind 
dezvoltarea acestei ştiinţe în tânărul stat Republica 
Moldova. A scris şi a publicat aproape 50 de studii 

și articole ştiinţifice şi didactico-metodice. 
Așadar, colegul nostru Constantin Eşanu s-a 

manifestat ca un profesionist de excepţie şi ca un 
savant notoriu în domeniul Relaţiilor Internaţiona-
le. Măiestria profesională, vocaţia pedagogică, ex-
perienţa bogată de muncă îi permit să susţină pre-
legerile şi seminarele la un nivel înalt sub aspect 
metodico-ştiinţific, contribuind astfel la formarea 
tinerei generaţii de viitori diplomaţi, funcţionari 

publici, specialişti 
în domeniul Relaţi-
ilor Internaţionale. 
Pe parcursul acestor 
ani  a fost şi este 
conducătorul ştiinţi-
fic al unui număr de 
peste 20 de licenţiaţi 
şi magiştri. 

Profitând de 
ocazie, colectivul 
Facultății Relații 
I n t e r n a ț i o n a l e , 
Științe Politice și 
Administrative pre-

zintă domnului doctor habilitat, profesor univer-
sitar  Constantin Eșanu toată consideraţia pentru 
exemplul său de a trece prin viaţă, cu demnitate, de 
a se consacra  pedagogiei, pentru profesionalismul 
pe care îl oferă colegilor, profesorilor şi studenţi-
lor. La frumoasa aniversare îi dorim ani mulți și 
îndelungați, plini  de realizări şi bucurii, clipe cât 
mai luminoase de satisfacţie şi înălţare sufletească, 
bunăstare, verticalitate și inspirație nesecată în tot 
ce iî este cu putință! 

Vivas! Crescas! Floreas!
Valentina TEOSA,

profesor universitar, 
șef Departamentul Relații Internaționale.

Omagiu

Aspecte antologice și de gen. Di-
mensiunile corpului au o mare 

varietate în raport cu ceea ce se numește 
„normal”. Varietățile individuale sunt 
marcate între bărbați și femei, dar și între 
reprezentanții unor rase, vârste, tipuri de 

activitate, toate determinate, în principal, de programele gene-
tice și de ambianță (solicitările corpului și alimentația, în mod 
deosebit).

Studiile de antropometrie arată că deosebirile marcate, de 
ordin somatic și psihic dintre genuri, încep să se vadă în peri-
oada pubertară, când are loc o creștere rapidă a somei și dez-
voltării funcțiilor fiziologice, care conduc la maturizarea fizică 
și sexuală a indivizilor. Aproape un sfert din viața omului este 
destinat creșterii. La maturitate, bărbații au masa musculară cu 
40%, iar cea osoasă cu 30% mai mare decât a femeilor.

Până la pubertate, secrețiile endocrine abundă în hor-
moni de creștere, iar fetele și băieții nu se deosebesc semni-
ficativ în majoritatea indicatorilor dimensiunilor corporale și 
compoziției corpului.

La pubertate, datorită hormonilor estrogeni, la fete, și tes-
tosteronului la băieți,  diferențele dintre genuri sunt marca-
te. Fetele prezintă creșterea stratului de grăsime, mai ales la 
șolduri și coapse, creșterea oaselor încheindu-se mai devreme 
față de băieți. Deși femeile acumulează mai mult țesut adi-
pos, sportul arată că anumite alergătoare pe distanțe lungi 
sunt deosebit de slabe.

Prezentarea diverselor caracteristici ale femeilor se face, de 
regulă, prin comparație cu bărbații. Antropometric și în medie, 
femeile au valori mai mici decât bărbații. Raporturile dintre 
unele valori sunt diferite, de exemplu, lărgimea umerilor față 
de cea a șoldurilor. Comparate cu bărbații, femeile au cor-
pul mai mic, membre mai scurte, umeri mai înguști, șolduri 

mai late, masă musculară mai mică și, proporțional, masa 
adipoasă mai mare, inima mai mică, consumul de oxigen 
mai scăzut.

Pe de altă parte, unii indicatori funcționali nu prezintă 
diferențe între femei și bărbați, cum sunt distribuția fibrelor 
musculare, pragul acidului lac-
tic ca procent în consumul de 
oxigen, toleranța de exerciții 
în căldură, capacitatea meta-
bolică a mușchilor, capacita-
tea aerobică anaerobică, dar 
și forța mușchilor antrenați 
(Abernethy et. al., 1997).

În ceea ce privește poziția 
în societate, drepturile și 
obligațiile femeilor față de 
bărbați, din toate timpurile, nu 
au fost egale, existând deose-
biri și discriminări. Deosebiri-
le au la bază diferențele naturale fizice și funcționale. Discri-
minările, în defavoarea femeilor, sunt de ordin ideologic, 
cu origini în preistorie.

În epoca modernă, mișcările feministe și democratice au 
reușit să reducă în oarecare măsură discriminările. Ele rămân 
însă în subconștientul multor bărbați. În societățile democrati-
ce se fac eforturi pentru a marca egalitatea dintre bărbați și fe-
mei în funcție de conducere și chiar activități practice. Femeile 
sunt promovate în funcții superioare de stat, conducători de 
întreprinderi, manageri, judecători, cosmonauți… În alte țări, 
inclusiv în Republica Moldova, masculinizarea este prezentă, 
chiar dacă nu sugerează atitudini discriminatorii.

Femeia sportivă. Istoria consemnează practicarea 
exercițiilor fizice de către femei încă în antichitate, în jocu-

rile pentru cinstirea zeiței Hera. Femeile romane practicau 
călăria și înotul. În Asia, în secolele X-XII, se menționează 
practicarea unor sporturi de către femei. La Jocurile Olimpi-
ce din antichitate femeile nu aveau dreptul de a participa 
sau de a privi întrecerile. Inițiatorul Jocurilor Olimpice mo-

derne, Pierre de Coubertin, care proslăvea bărbatul 
sportiv, nu a prevăzut participarea femeilor la prima 
ediție a jocurilor de la Atena din 1896. Primele pro-
be feminine de sport (tenisul de câmp și golful) au 
fost incluse în programul ediției a II-a a Jocurilor 
Olimpice din anul 1900. De-a lungul edițiilor, care 
au urmat, comitetele olimpice organizatoare au intro-
dus, progresiv, sporturi și probe (unele foarte „mas-
culine”), destinate femeilor. La ediția din anul 1900, 
desfășurată la Paris, au fost 19 participante, iar la 
ultima ediție a jocurilor Olimpice, desfășurată în 
anul 2012 în capitala Marii Britanii, orașul Lon-
dra, numărul femeilor-participante a constituit 
4676, cu un procent de circa 45 față de bărbați. 

Aceasta este cea mai masivă participare a femeilor la o 
ediție a Jocurilor olimpice moderne.

Aceeași istorie consemnează disputele dintre participanții 
celor două genuri, mai ales în privința practicării de către fe-
mei a sporturilor dure. Abia în 1992 se introduce judoul, în 
1996 –fotbalul, iar în 2000 – taekwondo-ul și halterele. Este 
de remarcat indicația Comitetului Internațional Olimpic de a 
recomanda creșterea procentului de prezență al femeilor în 
organismele olimpice naționale și internaționale, cel puțin la 
nivelul de 20%.

(Va urma).
Boris BOGUŞ,                             

şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V. Plângău”,  
      profesor universitar, Antrenor Emerit al R. Moldova            

(La frumoasa și nobila a 75-a aniversare a domnului Constantin Eșanu, 
doctor habilitat, profesor universitar)

(CORPUL UMAN – ABORDARE SISTEMICĂ, CUNOAȘTEREA DE SINE ȘI BUNĂSTAREA ORGANISMULUI)
(Urmare din ziarul “UNIVERSITATEA”, 23.06.2015)

CUM  (NE)  ÎMPĂRŢIM?
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