
TAT DIN MOLDOVADE29 august, 2014. Nr.1 (157). S 

Conform 
Decre-

tului preziden-
ţial din 10 iunie 
2014, doamnei 
Maria BULGA-
RU, profesor 
universitar la 
Universitatea de 
Stat din Moldo-

va, i s-a conferit Ordinul „Gloria 
Muncii” pentru muncă îndelunga-
tă şi prodigioasă în învăţământul 
universitar, contribuţie substanţi-
ală la pregătirea specialiştilor de 
înaltă calificare şi merite în pro-
movarea standardelor europene 
în domeniul asistenţei sociale.

Depunerea cererilor de participare la concursul de ad-
mitere la Universitatea de Stat din Moldova s-a desfă-

ţurat în perioadele 21 iulie - 2 august  2014 (Turul I) şi 4 – 9 
august 2014 (Turul II, licenţă).  Deopotrivă cu organizarea 
tradiţională a concursului de admitere,  instituţia noastră a 
implementat, pentru prima dată în Republica Moldova, sis-
temul informaţional pentru înregistrarea on-line a candidaţio-
lor eADMITEREA-2014 USM, de  acest sistem beneficiind 
1257 de  candidaţi din toată republica. Comisia de Admitere a 
prezentat rezultatele intermediare ale admiterii la locurile cu 
finanţare bugetară – studii de licenţă imediat după încheierea 
Turului I, adică la data de 2 august 2014. Până la 7 august 
2014 candidaţii au depus actele în original. După etapa de-
punerii actelor în original pot apărea locuri bugetare vacan-
te, astfel încât candidaţii la studii în bază de contract (după 
depunerea actelor în original) au avut şansa să obţină locuri 
bugetare, afişarea rezultatelor finale la Turul I având loc pe 8 
august 2014. Anunţarea rezultatelor intermediare ale Turului 
II s-a făcut pe 11 august, iar anunţarea rezultatelor finale – pe 
15 august 2014. 

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere la 
masterat s-a desfăşurat în perioada 21 iulie - 2 august  2014. Susţi-
nerea probelor complexe la disciplinele de profil  a avut loc pe 5 au-
gust. Concomitent, susţinerea  testelor de verificare a competenţelor 
lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului 
s-au desfăşurat în momentul depunerii actelor, fiind folosite testele 
pe calculator, elaborate pe platforma Moodle de studiu la distanţă a 
Universității de Stat din Moldova. Anunţarea rezultatelor probelor 
s-a făcut pe 6 august, iar afişarea listelor candidaţilor înmatriculaţi 
la masterat  – cu două  zile mai târziu, adică pe 8 august.

Dinamica depunerilor actelor la studii la licenţă (ciclul I) şi 
la masterat (ciclul II) a fost prezentată şi actualizată regulat pe 
site-ul USM: http://usm.md/admitere. 

Admiterea 2014 la USM a fost reflectată destul de  opera-
tiv şi obiectiv în mass-media scrisă şi cea audiovizuală. 

Florentin PALADI,
 secretar responsabil al Comisiei de Admitere, 2014, 

decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, 
profesor universitar

Tânărul nostru studios Daniel Vodă (Facultatea de Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Pro-

moţia 2014) a fost numit cel mai bun absolvent al lunii august 
al Programelor de Schimb cu Guvernul SUA de către Departa-
mentul de Stat american.

În fiecare lună, autoritățile din SUA conferă acest 
prestigios premiu unui absolvent care a reușit să conso-
lideze colaborarea transatlantică prin intermediul pro-
iectelor sociale, politice, economice sau culturale. Este 
pentru prima dată când un cetăţean al Republicii Mol-
dova este distins cu acest premiu într-o comunitate care 
numără milioane de membri.

Pe site-ul International Exchange Alumni, Vodă Da-
niel a fost menționat ca un tânăr care s-a evidențiat prin 
intermediul activităților pe care le-a realizat pentru con-
solidarea comunității de absolvenţi – participanţi ai pro-
gramelor de schimb din Europa.

Daniel a contribuit la inființarea Youth Ambassadors 
Institute (YASI - Institutl Tinerilor Ambasadori) un pro-
gram de o săptămână, care adună tinerii și îi pregătește 
pentru a deveni cetățeni activi politic și a construi relații între țările 
europene. Aproximativ 30 de elevi se întâlnesc, în fiecare an, pentru 

a participa la YASI. 
Departamentul de Stat al SUA mai subliniază că, pe 27 aprilie, 

Daniel, alături de alți 25 de studenți din Republica Moldova, s-a 
alăturat prim-ministrului Republicii Moldova, Iurie Leancă, într-o 

excursie la Atena, urmând ca peste o zi 
cetăţenii noştri să poată călători liber în 
ţările UE în baza paşapoartelor biome-
trice. 

De asemenea, la mijlocul lunii apri-
lie, în timpul unei vizite a unei delegaţii 
a Congresului SUA în Moldova, condu-
să de senatorul John McCain, Daniel a 
fost cel care a moderat întâlnirea cu co-
munitatea studenţilor din ţară, fapt apre-
ciat înalt de către senatorii americani. 

Proaspătul absolvent al Facultăţii 
de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politi-
ce şi Administrative Daniel Vodă a fost 
înmatriculat la Programul de masterat 
«Studii americanistice» Specialitatea 

Relaţii internaţionale.
                               Reluat din UNIMEDIA.INFO

O norată comunitate universitară! Stimaţi colegi! Dragi 
studenţi!

Într-un vechi şi înţelept dicton latin se spune: „Fúgit irre-
parábile témpus”, ceea ce în limba română înseamnă „Timpul 
fuge irevocabil” . Şi, într-adevăr, parcă ieri ne-am aflat, împre-
ună cu dumneavoastră, în pragul unui ordinar an academic de 
studii şi, iată-ne, astăzi, la o altă treaptă care ne indică un nou 
salt, un nou urcuş, un îndemn spre Olimpul Cunoaşterii.

La 1 septembrie 2014 vom intra cu toţii în Alma Mater, care 
îşi va deschide larg uşile şi spaţiile reînnoite, şi, ca o bună că-
lăuză, ne va invita pentru a 68-a oară în miraculoasa lume a  
cunoştinţelor, a culturii generale şi a afirmării de sine. Într-
adevăr, pe parcursul celor aproape şapte decenii ale existenţei 

sale, Universitatea de Stat din Moldova s-a identificat cu acel Arbore miraculos, din ale 
cărui roade s-au înfruptat zecile de generaţii din promoţiile noastre anterioare. 

Pentru noi începutul noului an de studii 2014-2015 este unul aparte în felul său. 
Noi pornim cu dumneavoastră în anevoiosul traseu al cunoştinţelor, al cercetărilor şi 
al inovărilor pe fundalul unor transformări fundamentale ce s-au produs în acest an în 
sistemul de învăţământ, în sânul societăţii în ansamblu. A fost semnat istoricul Acord 
de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar, din 28 aprilie curent 
cetăţenii noştri pot călători, în baza paşapoartelor biometrice, nestingherit în spaţiul 
comunitar al civilizaţiei europene.

De curând a fost aprobat noul Cod al Educaţiei, care deschide oportunităţi funda-
mentale de dezvoltare a sistemului de învăţământ preuniversitar şi universitar, ţinându-
se cont de necesităţile reale socio-economice şi educaţionale ale tânărului nostru stat, 
care, acum câteva zile, adică pe 27 august, a împlinit 23 de ani de la declararea Indepen-

denţei sale. Concomitent cu aplicarea Codului Educaţiei în practica cotidiană, ne vom 
conduce şi ne vom orienta neabătut după standardele europene în domeniile profesate, 
ţinând cont de faptul că ne apropiem cu paşi vertiginoşi de ziua istorică, când ţărişoara 
noastră Republica Moldova va deveni parte componentă şi inseparabilă a comunităţii 
statelor europene civilizate şi prospere.

Reieşind din aceste perspective şi oportunităţi pe care ni le oferă timpul şi istoria, 
poate cele mai importante obiective, pe care trebuie să le atingem şi să le consolidăm, 
rămân a fi Modernizarea, Optimizarea şi Eficienţizarea tuturor activităţilor noastre, 
fapt ce ar însemna că şi Managementul Cercetării Universitare urmează să primeze şi 
să-şi consolideze poziţiile.

Noi avem obligaţia să conştienţizăm, să le insuflăm şi tinerilor din anul întâi, care 
din prima zi a lunii septembrie vor deveni parte componentă a numeroasei şi consolida-
tei familii universitare, că suntem chemaţi cu toţii să facem aşa, încât Universitatea de 
Stat din Moldova să se deosebească de celelalte instituţii şi prin performanţa şi  valoarea 
cercetării .

Cu alte cuvinte, pentru noi o sarcină primordială trebuie să rămână şi în continuare 
asigurarea neabătută şi consecventă a unei armonii depline a Triunghiului Educaţie-
Cercetare-Inovare. 

Din partea Senatului Universităţii de Stat din Moldova şi a Comitetului sindical vă 
aduc cele mai sincere felicitări cu prilejul lansării noului an academic-universitar 2014-
2015, dorindu-vă, din adâncul sufletului, noi şi nesecate energii în activitatea cotidiană, 
multă prosperare, sănătate, armonie în toate şi optimism. 

                          Să ne fie într-un ceas bun!
Gheorghe CIOCANU,

Rectorul Universităţii de Stat din Moldova,
Profesor universitar

Sfârşitul lunii iulie şi prima jumătate a lui august 
2014 a fost pentru Universitatea de Stat din Moldova cea 
mai fierbinte, la propriu şi la figurat, perioadă. Anume 
în acest interval de timp canicular a putut fi verificată 
imaginea, autoritatea şi deschiderea spre inima şi cuge-

tul unei noi generaţii de tineri studioşi, care a preferat 
să facă carte bună anume la noi sau, cum stă scris pe 
frontispiciul Blocului I de studii, unde a activat, într-o 
atmosferă de maximă responsabilitate, operativitate şi 
transparenţă Comisia de Admitere 2014:

Prima Universitate din Moldova
Succesul TĂU începe cu noi!
Ne bucură faptul că bilanţul activităţii  Comisiei de 

Admitere a fost unul cât se poate de reuşit. Despre aceas-
ta, pe scurt,  în rândurile de mai jos.

O zi obişnuită pentru cei care şi-au asumat  întreaga 
responsabilitate pentru funcţionarea ireproşabilă a 

Comisiei de Admitere 2014 (de la stânga): doamna Liliana 
Cojocaru, contabil-şef, USM; domnii Nicolae Sadovei, 

prorector pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti, Florentin 
Paladi, secretar responsabil, Admiterea 2014, şi doamna 
Otilia Dandara, prorector pentru Activitatea Didactică. Pagina 5

UNIVER  ITATEA
MODERNIZAREA,  OPTIMIZAREA  ŞI  EFICIENTIZAREA – 
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Stimaţi colegi! Astăzi ve-
nim cu o noutate bună, 

cu o atitudine deosebită, cu mai 
multe impresii plăcute după 
şedinţa extinsă a Consorţiului 
Universităţilor din Republica 
Moldova-România-Ucraina. La 
această şedinţă au fost invitaţi 
şi rectorii universităţilor din Bu-
cureşti, Cluj şi Timişoara, care 
au fost reprezentaţi prin prorec-
torii universităţilor respective. 
Echipa din Iaşi a fost completă 

(7 persoane), inclusiv Preşedintele Senatului Universităţii (în 
total 21 de persoane).

Astăzi putem declara că am devenit mai bogaţi, mai culţi 
şi ne încadrăm pe o orbită calitativ nouă în evoluţia Universi-
tăţii de Stat din Moldova. S-au schiţat câteva proiecte pentru 
Programul „Orizont 2020” şi un proiect transfrontalier „Fes-
tivalul Internaţional al Educaţiei”, cu participarea Con-
sorţiului, primăriilor respective a Ministerului Educaţiei 
şi a Ministerului Culturii, prin care ne dorim să construim 
o regiune clădită pe Educaţie, Cunoaştere şi Cultură. Şi 
acest proiect este o iniţiativă a Universităţii de Stat din Mol-
dova.  

A fost un vis pe care l-am realizat, dacă doriţi, un punct 
de inflexiune în evoluţia USM, o orbită nouă care ne 

va readuce în arealul valorilor, performanţelor şi tradiţiilor 
neamului nostru. 

Din această clipă instituţia noastră are nevoie de o 
nouă strategie de cercetare, din această clipă vom fi priviţi 
şi analizaţi mai atent, din această clipă vom genera o nouă 
atitudine în activităţile academice pentru a fi competitivă 
cel puţin la nivel regional. Alături de Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iaşi, împreună cu celelalte universităţi putem rea-
liza mai multe, mai calitativ, mai atractiv şi util atât mediului 
socio-economic, cât şi celui academic.

Despre modul în care s-a desfăşurat această primă acţiune 
de amploare de acest gen am reflectat într-o relatare mai am-
plă  în ziarul „Universitatea” din 24 iunie curent.

Avem nevoie de o nouă strategie pentru a conştientiza 
încă o dată importanţa cercetării universitare pentru evo-
luţia sustenabilă a Universităţii de Stat din Moldova. Şi 
iată argumentele:

E.1. Scopul declarat de Uniunea Europeană – „cea mai 
competitivă şi dinamică societate bazată pe cunoaştere”, îm-
preună cu Programul „Orizont 2020”, a creat un mediu cola-
borativ şi competitiv în Europa pentru a promova, dezvolta şi 
susţine performanţa şi excelenţa în cercetare şi inovare.

E.2. Drept rezultat, noi, simplu şi modest, declarăm: numai 
internaţionalizarea cercetării şi inovării ne va indica adevărata 
valoare academică, ne va oferi şanse mai bune în competiţia 
internaţională, iar prezenţa pe scena actorilor relevanţi din do-
meniul cercetării şi inovării înseamnă un flux informaţional 
complet şi divers, ce ţine de orientările şi tendinţele din do-
meniul ştiinţific, iar, în unele cazuri, ne oferă şi soluţii institu-
ţionale cu privire la dezvoltarea sustenabilă a activităţilor de 
cercetare, dezvoltare şi inovare.

E.3. Promovarea Proiectului Codului Educaţieim care a 
devenit în ultimul timp un compartiment politizat al sistemu-
lui educaţional.

E.4. Demonopolizarea Academiei de Ştiinţe, care şi-a 
atribuit prin Legea despre ştiinţă şi inovare (2004) rolul de 
„legislativ”, „executiv” şi „executor” al direcţiilor prioritare 
şi Bugetului, alocat sistemului de cercetare şi inovare în detri-
mentul cercetării universitare.

E.5.  Legea învăţământului din anul 1995 care astăzi este 
în vigoare, cu zeci de amendamente şi modificări (am aderat 
în 2005 la  Procesul Bologna, dar legislaţia întârzie).

E.6. Va fi creată Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Ino-
vare, care va reglementa politicile în domeniu, inclusiv aloca-
ţiile financiare în bază de concurs cu criterii echitabile, având 
la bază performanţa şi excelenţa în cercetare şi inovare.

E.7.  Şcolile doctorale şi trecerea ciclului III în subordinea 
Ministerului Educaţiei.

E.8.   USM a instituit fondul pentru manifestări ştiinţifice 
(30 de mii pentru facultate).

E.9.  USM a eliminat din norma didactică orele pentru 
conducerea ştiinţifică a doctorandului – mai mult de 2 norme. 

E.10. USM a instituit premii speciale pentru susţinerea cu 
succes a tezelor de doctor pentru doctorand şi conducătorul 
ştiinţific. 

E.11. USM a revenit cu coeficientul la prelegeri, oferind 
timp liber pentru cercetarea universitară.

E.12. USM păstrează salariul timp de 30 de zile lucrătoare 

Unul din obiectivele strategice, pe care şi-l propune spre realizare 
Universitatea de Stat din Moldova, rămâne a fi în continuare modernizarea, 
optimizarea şi eficientizarea activităţilor sale, inclusiv Managementul Cercetării 
Universitare.

Acest subiect de o covârşitoare importanţă pentru prezentul şi viitorul instituţiei 
noastre, s-a aflat în centrul atenţiei Senatului USM din  25 iunie 2014. Raportul, 
prezentat de către domnul  rector Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, îl propunem 
spre atenţia comunităţii noastre universitare.

PARAMETRII  MODERNIZĂRII  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  UNIVERSITAR
Timpul nostru la prezent şi viitor

MANAGEMENTUL  CERCETĂRII  UNIVERSITARE

pând cu anul 2012, autorii articolelor ştiinţifice cu impact fac-
tor.

E.15. USM cofinanţează şi va continua cofinanţarea proiec-
telor de cercetare.

Şi în final, noi ne dorim o cultură a cercetării, noi ne do-
rim o cultură a schimbării, noi ne dorim să apreciem adevă-
rata valoare a cercetării ştiinţifice, noi ne dorim o abordare 
calitativă a rezultatelor cercetării. Şi aici cultura cercetării 
trebuie să genereze doar valori pentru cunoaşterea ştiinţifică: 
fals şi adevăr. În caz contrar, vom creşte mediocrităţi ştiinţifice 
cu multă cantitate şi zero valori. Adevărata valoare a institu-
ţiei de învăţământ superior nu sunt blocurile de studii sau  
numărul lor, adevărata valoare sunt şcolile ştiinţifice, ge-
neraţiile tinere recrutate, selectate şi educate în aceste şcoli 
ştiinţifice, infrastructura de cercetare cu utilaj şi echipa-
ment modern, cu reviste ştiinţifice cu baze de date, cu sof-
turi şi tehnologii moderne de cercetare. Acestea împreună 
devin tezaurul unei instituţii de învăţământ superior şi-n 
acest tezaur urmează să investim fondurile financiare. 

Dar avem nevoie de stabilitate, fiindcă cercetarea univer-
sitară se confruntă cu diferite provocări, cu multiple probleme 
ce ţin de finanţarea limitată, de asigurarea calităţii în cercetare, 
de valorificarea şi vizibilitatea rezultatelor ştiinţifice. Şi aici, cu 
îngrijorare, vreau să vă spun: salariile noastre sunt mici, dar ar 
fi un mare păcat, dacă gradaţiile de merit s-ar transforma într-o 
compensare a problemelor sociale şi nu vor genera performanţe 
în cercetarea universitară. 

Sunt îngrijorat dacă gradaţia de merit nu se va baza pe eva-
luări calitative. 

Exemplu cu norma didactică orele de conducere la doc-A. 
torat.

Laureaţii gradaţiilor de merit acoperă 15% din unităţi. B. 

În absenţa unui management eficient,  a unei strategii co-
erente a cercetării, a unei politici centrate pe asigurarea 

calităţii în cercetare şi pe excelenţa în cercetare, a unui climat 
care stimulează dezvoltarea şi inovarea în cercetare, a unei 
strategii de recrutare şi menţinere a capitalului uman valoros, 
a unei alocări eficiente a resurselor financiare pentru dezvolta-
rea infrastructurii de cercetare, precum şi a transferabilităţii şi 
valorificării rezultatelor cercetării, universitatea nu va reuşi să 
dobândească relevanţa naţională şi internaţională în cercetare şi 
inovare. În context, vom reaminti tipurile de relevanţă:

Relevanţa locală – contracte de cercetare cu mediul socio-
economic; 

Relevanţa naţională – cercetări cu impact asupra dezvol-
tării unui domeniu ştiinţific sau al unui sector relevant pentru 
dezvoltarea actuală a ţării;

Relevanţa internaţională – contribuie la cercetarea funda-
mentală sau aplicativă de vârf pe plan mondial.

Managementul cercetării este corelat cu planificarea, 
implementarea, evaluarea care nu sunt altceva decât ele-
mente ale managementului strategic.

Managementul cercetării este corelat cu managemen-
tul resurselor umane de cercetare, care, la rândul său, se 
bazează pe recrutarea, selecţia şi menţinerea personalului 
de cercetare; formarea şi dezvoltarea acestui personal valoros; 
motivarea lui prin diferite politici flexibile şi diferenţiate de sa-
larizare în corelaţie cu evaluarea individuală a performanţei în 
cercetare. 

Un alt compartiment al managementului cercetării, 
necesar şi vital pentru asigurarea şi consolidarea perfor-
manţelor în cercetare revine politicii de modernizare şi dez-
voltare a infrastructurii de cercetare. Şi aici ne referim la 
condiţii de muncă, echipamente, utilaj, instrumente, resurse de 
cunoaştere, colecţii, arhive, baze de date, softuri şi noi tehno-
logii moderne. 

Şi ultimul moment din managementul cercetării: înregistra-
rea şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice. Procedurile respecti-
ve sunt importante din punctul de vedere al rolului pe care tre-
buie să-l îndeplinească universităţile şi care sunt asumate prim 
misiunea lor de a fi instituţii de excelenţă în domeniul educaţiei 
şi cercetării. Şi aici universităţile sunt cointeresate şi responsa-
bile pentru transferul propriilor rezultate ştiinţifice, atât către 
comunitatea ştiinţifică, cât şi către mediul socio-economic şi 
publicul larg.

Stimaţi colegi! Pentru noi, manageri ai instituţiilor de în-
văţământ superior, aş spune că ne este suficientă această infor-
maţie despre managementul cercetării şi inovării. Pe unde mai 
superficial, pe unde mai argumentat, dar am spus câte ceva. Aş 
dori la final să remarc, în mod deosebit, câteva cuvinte despre 
strategie de cercetare, reflectată în următoarea figură:

Necesitatea elaborării unei strategii a cercetării univer-
sitare, care ar include abordarea sistemică a tuturor 

resurselor implicate în cercetarea universitară: umane, finan-
ciare, tehnologice şi de infrastructură este indiscutabilă.

1.  Asigurarea unui angajament instituţional puternic cu 
privire la o cultură a cercetării, a performanţei şi a competiţiei 
care ar consolida tipul de relevanţă declarat de Universitate.

2.  Determinarea priorităţilor de cercetare în corelaţie cu 
utilizarea optimă şi eficientă a resurselor umane, financiare 
şi tehnologice pentru compatibilizarea competenţelor insti-
tuţionale cu cerinţele mediului socio-economic, interesat de 
cercetarea academică, precum şi cu obiectivele de cercetare 
aprobate la nivel naţional.

3.  Elaborarea unui cadru normativ care ar asigura finan-
ţarea şi susţinerea ulterioară a activităţilor de consolidare a 
performanţei în cercetare şi inovare şi a tipului de relevanţă 
pe care-l urmează instituţia de învăţământ superior.

4.  Fiind o parte integrantă a strategiei instituţionale, stra-
tegia de cercetare trebuie să reflecte priorităţile de cercetare 
la nivel local, naţional şi internaţional în funcţie de relevanţa 
pe care universitatea o doreşte sau o poate demonstra. 

Relevanţa locală – contracte de cercetare cu mediul so-
cio-economic; 

Relevanţa naţională – cercetări cu impact asupra dez-
voltării unui domeniu ştiinţific sau al unui sector relevant 
pentru dezvoltarea actuală a ţării;

Relevanţa internaţională – contribuie la cercetarea fun-
damentală sau aplicativă de vârf pe plan mondial.

5.  Necesitatea asigurării unei armonii în triunghiul edu-
caţie – cercetare – inovare pentru consolidarea tipului de 
relevanţă selectat de instituţia de învăţământ superior.

6.  Conturarea unei viziuni pe termen lung cu privire la 
rolul, esenţa şi locul cercetării ştiinţifice în dezvoltarea insti-
tuţională, a cărei implementare necesită eforturi considerabi-
le pe termen lung pentru consolidarea performanţelor, indife-
rent de nivelul de relevanţă pe care şi-l propune instituţia de 
învăţământ superior. 

 

Rector 

Prorector Cercetare Consiliul Cercetării 
Ştiinţifice 

Director Departament Cercetare 

Departamentul  Cercetare 

 

Director Centru 

 

Şef Oficiu 

 

Şef Oficiu 

 

Director Centru 

 

Oficiul de 
Studii 

Postdoctorale 

Oficiul de 
Burse 

Doctorale 

Centrul Inovaţiei 
Intelectuale şi de 

Transfer 
Tehnologic 

Centrul de 
Management 

Programe 

Coordonator/Şef Serviciu 

Serviciul Programe Naţionale 

Serviciul Programe Europene 

 Biroul Scientometrie 

 Gheorghe CIOCANU,
           Rectorul Universităţii de Stat din Moldova,

Profesor universitar

Universitatea de Stat din Moldova  trebuie să se deosebească 
de celelalte instituţii prin performanţa şi valoarea cercetării.

Gheorghe CIOCANU
Moto:în cazul unei delegaţii ştiinţifice.

E.13. USM a introdus gradaţiile 
de merit.

E.14. USM remunerează, înce-
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A urcat la ceruri un savant de notorietate, un distins profesor şi 
un pedagog desăvârşit, dar, înainte de toate, un OM cu majusculă –                  

Mihail REVENCO, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din 
Moldova, prorector pentru Activitatea Ştiinţifică.

IN  MEMORIAM

ADIO  PENTRU  UN  ÎNAINTEMERGĂTOR  AL  ŞTIINŢEI  ŞI  AL  ŞCOLII  UNIVERSITARE

UN  ORGANIZATOR  CONSACRAT  AL CERCETĂRII  
ŞI  EDUCAŢIEI

Cu nemărginită durere în suflet trăim aceste clipe grele, cauzate de despărţirea de cel 
care a fost membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesorul uni-

versitar Mihail Revenco. Este foarte greu să vorbesc despre un adevărat prieten al meu întru 
spirit, dar şi întru intenţii şi îndeletniciri, un om consacrat prieteniei, profesiei şi ştiinţei, un 
om cum rar găsim în ziua de azi.

Sunt profund afectat de această pierdere imensă şi irecuperabilă.  La cele veşnice a trecut 
un vrednic camarad de idei, un promotor al ştiinţei, un savant de notorietate, o personalitate 
vrednică a comunităţii ştiinţifice, un membru advărat al Academiei de Ştiinţe, un organizator 
consacrat al cercetării şi educaţiei, un veritabil mentor pentru generaţia în creştere.

Îi rămânem recunoscători distinsului savant Mihail Revenco pentru tot ce a lăsat bun în 
urma lui. El a fost luat la ceruri, fiindcă şi Dumnezeu are nevoie de asemenea  oameni pentru 
a-şi face lucrarea.

Fie-i veşnică amintirea !
Gheorghe DUCA,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

LACRIMI  DE  ADIO

Astăzi plângem cu toţii. Astăzi împreună cu noi plâng şi clopotele Bisericii noastre 
„Întâmpinarea Domnului”, pentru că am pierdut un Om înţelept şi corect, un Om 

inteligent şi bun la suflet, un Om de valoare al comunităţii ştiinţifice, un manager cu vocaţie 
al Universităţii de Stat din Moldova.

A plecat dintre noi un Om cu o poziţie critică şi o verticalitate deosebită. A fost un  gene-
rator de idei noi, legate de consolidarea imaginii instituţiei noastre, de cercetarea universitară;  
pleda  în mod consecvent pentru performanţa continuă a cercetării ştiinţifice. 

Era obsedat de un mare vis – elaborarea şi aplicarea Cărţii Universitare, a unui nou Statut 
Universitar, ba chiar a unei Constituţii a Universităţii.

Dumnezeu să te ierte şi în faţa lui Dumnezeu să ne ierţi şi pe noi. Odihneşte-te în 
pace. Adio, Mihai.

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

(Cuvintele acestea au fost rostite la căpătâiul marelui dispărut Mihail Revenco în dimineaţa zilei de 
joi, 31 iulie, 2014 la mitingul de doliu din Biserica „Întâmpinarea Domnului”, USM)

OM  AL  UNIVERSITĂŢII

A plecat pe drumul cel fără de întoarcere profesorul universitar Mi-
hail Revenco, un om al Universităţii, în sensul absolut al acestui 

cuvânt. S-a născut la 17 februarie 1947 în comuna Bădiceni, raionul Soro-
ca. În anul 1969 absolveşte cu succes Facultatea de Chimie a Universităţii 
de Stat din Moldova. Peste 5 ani susţine teza de doctor, iar în 1991 – pe 
cea de doctor habilitat. Activitatea universitară şi-o începe în funcţia de 
lector la Catedra de Chimie Generală a Institutului Agricol din Chişinău, 
ulterior activând într-o funcţie de răspundere la Institutul Naţional de Hi-
draulică şi Bonificare, Bilda, Algeria. În anii 1982-1987 şi-a continuat 
activitatea de conferenţiar la Institutul Agricol.

În anul 1987  revine la universitatea noastră în funcţia de profesor 
universitar, şef de Catedră (1988-2007), decan al Facultăţii de Chimie şi 
Tehnologie Chimică. Cu începere din anul 2008 până în ultima zi de viaţă 
a deţinut funcţia de prorector pentru Activitatea Ştiinţifică, concomitent 
cu cea de şef al Laboratorului Chimia Analitică al Institutului de Chimie, 
AŞM. În anul 2012 este ales membru-corespondent al AŞM. 

Este laureat al Premiului de Stat al R. Moldova (1994), Om emerit 
(1996), deţinător al medaliei „D. Cantemir” AŞM (2006), al medaliei 
„Paisie Velicikovsky” (2011), al Premiului memorial „Yuri Simonov” (2012). În anul 
2012 i s-a conferit ordinul „Gloria Muncii”.A contribuit esenţialmente la pregătirea 
cadrelor de înaltă calificare în domeniul profesat, exercitând conducerea ştiinţifică a 
16 teze de doctorat.

Deşi a plecat fizic dintre noi, profesorul universitar Mihail Revenco va rămâne o 
prezenţă vie în viaţa noastră. Îi vom păstra veşnic amintirea în inimile noaste. 

Nicolae SADOVEI,
        prorector pentru Probleme Sociale şi Studenţesti, doctor habilitat în drept

O  VIAŢĂ  TRĂITĂ  CU  DEMNITATE

O mare tristeţe a cuprins Universitatea de Stat din Moldova, întregul Plai Natal, şi nu numai! 
În doliu se află întreaga comunitate ştiinţifico-pedagogică a Moldovei. A plecat pe veci 

dintre noi o mare personalitate: savant  cu renume; pedagog nepereche; soţ, tătic şi bunic. A plecat 
profesorul universitar, membrul corespondent al AŞM, prorectorul pentru Activitatea Ştiinţifică, 
Mihail Revenco.

Totuşi, rămâne pentru noi toţi o enigmă următoarea întrebare: de unde, într-un băieţandru din 
Bădicenii Sorocii (pe vremuri), fiu de ţărani, s-au acumulat, s-au format şi s-au cimentat atâtea 
calităţi umane, atâtea cunoştinţe temeinice, dar şi atâta omenie, devotament, partiotism, care l-au 
ridicat pe cele mai înalte şi luminoase culmi ale vieţii.

Lucru firesc, acest rod, acest zbor se datorează muncii asidue, de zi cu zi, dragul nostru prieten 
şi coleg neţinând cont  nici de sănătate, nici de odihnă, fiindcă crezul lui dintotdeauna a fost unul: 
totul în viaţă ni se dă numai şi numai prin muncă.

Dragă prietene, cunoaştem cât de mult ai suferit, dar nu te-ai lăsat înfrânt de boala nemiloa-
să, nu te-ai plâns nimănui. Câtă durere ai luat cu tine, câte gânduri bune şi idei frumoase ai lăsat 
nerealizate! Odihneşte-te în pace, iar colegii şi discipolii tăi vor face tot posibilul pentru a-ţi 
continua traseul vieţii, pe care ai trăit-o cu atâta demnitate.

Petru CHETRUŞ,
prieten şi coleg de facultate, profesor universitar

ACEL  PUMN  DE  AER...

Joi,  31 iulie, l-am petrecut în ultimul drum pe scumpul nostru coleg Mi-
hai Revenco. E greu, e aproape imposibil să vorbești despre Mihai la 

timpul trecut. A fost atât de omniprezent în toate activitățile, atât de imperios 
necesar nu doar familiei, ci și nouă, colegilor, studenților, încât acuma îi simțim 
absența la fel precum simțea el lipsa oxigenului în ultimele sale zile de viață.

 A venit la Universitatea din Chișinău în iulie 1964. A susținut cu brio 
examenele de admitere și chiar din prima zi a devenit nucleul promoției 
noastre. Avea un ales spirit al umorului, era un talentat organizator, un inge-
nios bucătar, era poetul facultății.  A fost unicul  coleg pe care chiar din anul 
I  renumitul savant, acad. Antonie Ablov l-a selectat pentru a se preocupa de 
cercetarea compușilor coordinativi la Academia de Științe sub conducerea 
acad. Nicolae Gărbălău.

 Cu trecerea anilor, prin muncă asiduă, a cunoscut urcușuri de invidiat 
pe tărâmul pedagogic, științific, managerial.  Fiind autor a peste 450 de lu-
crări ştiinţifice, a fost recunoscut drept savant cu renume mondial, pionier 
în sinteza chimică templată a compuşilor coordinativi, devenind Laureat al 
Premiului de Stat al Republicii Moldova (1994). A contribuit considerabil la 
pregătirea specialiştilor în domeniul chimiei. 

Era un Om al Datoriei. Am impresia că el cunoștea cel mai bine starea sănătății sale, știa cât mai 
are de trăit. Și totuși, nu dădea pe față; celor dragi le insufla speranță și optimism, iar nouă, colegilor 
din promoția ce am fost admiși la facultate în 1964, ne-a amintit că ne va aduna în iulie să marcăm 
jubileul. Și s-a ținut de cuvânt. Ne-a adunat.  Și noi am venit  ...  pentru a-i spune un dureros Adio. 
Am venit pentru a ne întreba cum de au încăput în El  atâtea lucruri sfinte, și nu a rămas puțin loc 
pentru măcar un pumn de aer? Să mai rămână printre noi, să se bucure de viață.

                                    Galina DRAGALINA, 
doctor, conferenţiar universitar

PARTE DIN INIMA, DIN SUFLETUL NOSTRU...

O imensă durere a cuprins întreaga Facultate de Chimie şi Tehnologie Chimi-
că – plecarea la cele veşnice a unei personalităţi remarcabile, a unui atlant 

al ştiinţei chimice, cel care a fost profesorul şi mentorul nostru Mihail Revenco. 
Astăzi nu putem găsi cuvinte potrivite prin care am putea să ne exprimăm, mai bine 
zis, am putea reda profunda durere, provocată de moartea atât de timpurie a acestui 
Om cu majusculă.

Profesorul Mihail Revenco a fost pentru noi nu numai un om al ştiinţei dar, 
înainte de toate, un Om al Cetăţii. El şi-a iubit baştina, şi-a onorat străbunii, nu a 
acceptat minciuna, a fost devotat tării sale, facultăţii sale, Universităţii noastre, care 
i-a deschis undă verde spre a atinge ulterior culmile mai desăvârşite ale ştiinţei şi 
ale educaţiei.

A plecat dintre noi nu numai un dascăl, nu numai un prieten, a plecat cu el o parte 
din inima noastră. A plecat cu el o parte din sufletul nostru.

                Dumnezeu să-l odihnească în pace.
                 Să-i fie ţărâna uşoară.

Viorica GLADCHI,
decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică,

doctor, conferenţiar universitar

Cu tristeţe în inimă am aflat că Profesorul Revenco a luat calea nepământeană. Trans-
mit condoleanţe familiei, celor apropiați și celor care l-au cunoscut drept  un mare 

chimist și  om.
Îi rămân enorm  îndatorat pentru că: a ştiut şi a combinat echilibrul ştiinţă-familie-buna 

dispoziţie; a susţinut ideile și inteligenţa; a promovat tineretul și progresul; i-a preţuit pe cei 
inteligenţi; i-a motivat pe cei dezamăgiți; i-a provocat pe cei curajoşi; i-a îndrumat pe cei 
ambiţioşi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi să  păstrăm o particică din El - viu şi ener-
gic, aşa cum il ţinem minte, pe al nostru drag Profesor, Domnul Revenco.

Anatolie GAVRILUŢA, 
 Strasbourg, absolvent al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică

Prin acest mesaj vreau să aduc sincere condoleanţe,   provocate de decesul prematur al 
Profesorului Mihail Revenco. Niciodată nu am crezut că viaţa este atât de neprevăzută 

şi ne prinde atât de nepregatiţi în astfel de situaţii.
L-am cunoscut pe mentorul nostru  Mihail Revenco în calitate de profesor al cursului de chi-

mie analitică, iar apoi, în calitate de conducător ştiinţific al tezei de licenţă şi de masterat în cadrul 
Facultăţii de Chimie. Sub îndrumarea Domniei sale am facut primii paşi în cercetarea ştiinţifică.

Acum nu pot să-mi imaginez că nu mai este printre noi.  Sunt profund îndurerat.
Sincere condoleanţe familiei şi colegilor de lucru, tuturor celor care l-au cunoscut.
  Liviu UNGUR, 

absolvent al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, 
actualmente post-doc FWO, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

TELEGRAME  DIN  UNIUNEA  EUROPEANĂ

(17.02. 1947 – 28.07.2014)

PRIETEN  DRAG,  DISTINS  ŞI  BUN

Savantul şi omul cărţii Mihail Revenco a fost cunoscut şi apreciat pentru prodigioasa-i ac-
tivitate ştiinţifică, de cercetare şi didactică nu numai la el acasă dar, în particular, şi la 

Universitatea „Al I. Cuza” din Iaşi.  Am avut cu mult prea regretatul coleg o colaborare îndelun-
gată. Este nedreaptă viaţa când eu, un coleg mai în vârstă, trebuie astăzi să rostesc nişte cuvinte 
dureroase de adio pentru un coleg mai tânăr.

Ca profesor, Mihail Revenco a fost exact ceea ce-l defineşte pe un adevărat exponent şi promotor 
al ştiinţei, însufleţit şi pătimaş de munca lui. Era deosebit de atent şi corect în tot ce făcea. L-am cu-
noscut drept un bun prieten, răbdător, înţelegător, Ştia să ţină echilibrul în toate.

Să nu-l uităm.
Adio, prietene drag, distins şi bun.

Raluca MOCAN,
dr. Profesor, Universitatea „Al I. Cuza”, Iaşi.

„CA  ŞI  CUM  MI-AR  FI FOST FRATE...”

Vestea despre moartea celui care a fost savantul şi omul de excepţie Mihail 
Revenco s-a dovedit a fi pentru întregul colectiv al Institutului Nostru ca un 

trăsnet, ca un fulger în zi fără nori. Pentru mine profesorul Mihail Revenco a fost ca 
un frate mai mare. L-am cunoscut la facultate. Nu voi uita ziua când m-a luat de mână 
şi m-a dus la marele savant Nicolae Gărbălău. Datorită acestei fericite circumstanţe, 
destinul meu a rămas legat pentru toată viaţa de Institutul de Chimie al AŞM.

Savantul şi profesorul Mihail Revenco a fost demn de a purta acest titlu de nobleţe. 
A fost un intelectual desăvârşit.  

Adio, dragă coleg şi prieten!
Tudor LUPAŞCU,

directorul Institutului de Chimie, AŞM
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Aniversările şi sărbătorile constitu-
ie un bun prilej pentru bilanţuri, 

evaluări şi planuri de viitor. A vorbi des-
pre Republica Moldova din această per-
spectivă este simplu și, în acelaşi timp, 
complicat. Simplu, dacă e să pornim de 
la vârsta fragedă a statului, și complicat 

atunci când încercăm să analizăm şi să explicăm parcursul 
acestor 23 de ani. Biografia propriu – zisă a Republicii Mol-
dova se suprapune din practic, vârstei unei generaţii. O parte 
dintre noi am fost martorii acestui parcurs şi cele mai multe 
evenimente le-am trăit de la începuturi şi nu le-am cunoscut 
numai din manualele de istorie sau din auzite. Au fost de toate: 
probleme cu care s-a confruntat societatea la etapele devenirii 
și afirmării ca stat independent și suveran, succese care ne-au 
entuziasmat, provocări care ne-au mobilizat, perspective care 
ne-au fascinat.

Această comunicare nu se doreşte a fi un tratat de istorie 
politică, ci o interpretare a complexităţii evoluţiei politice a is-
toriei noastre recente. Ne-am propus să oferim un cadru pentru 
analiza celor întâmplate şi neîntâmplate pe parcursul perioadei 
de la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut şi până astăzi. Sin-
teza evenimentelor ne oferă date importante nu numai pentru 
a înţelege mersul lucrurilor în ziua de astăzi, ci şi pentru a le 
influenţa inteligent.

Întreaga gamă de subiecte care au marcat destinul câtorva 
generaţii poate fi abordată prin prisma aspiraţiilor şi a materi-
alizării lor în evenimente și fapte concrete. Aspiraţiile şi ide-
alurile ne-au făcut să visăm frumos, motivându-ne acţiunile, 
atunci, la sfârşitul anilor 80 – începutul anilor 90, şi tot ele 
ne fac să ne păstrăm optimismul acum, în plin an 2014. Este 
omenesc și firesc să avem aspiraţii şi este înţelept să confrun-
tăm aspiraţiile cu realităţile. De aceea aspirațiile și realitățile le 
vedem într-o strânsă legătură dialectică, plasate la rândul său 
într-un cadru de referință, marcat de trei dimensiuni temporale: 
trecut, prezent și viitor. Experiența ne vine din trecut, existența 
ne este ancorată în prezent, iar speranțele ne sunt legate de 
viitor. Perspectiva dată ne oferă o înţelegere realistă a modului 
în care a evoluat Republica Moldova în decursul scurtei sale 
istorii, totodată, alimentându-ne cu doza de optimism necesară 
unei evoluţii continui.

Ora bilanțurilor intermediare

Cadrul festiv de astăzi este un prilej să ne referim la 
realizări. Putem afirma că Republica Moldova a re-

uşit să-şi ocupe locul său în marea comunitate a ţărilor lumii, 
care numără astăzi 194 de state. Pe data de 2 martie 1992 noul 
stat a fost acceptat în calitate de membru ONU. Pe parcursul 
acestor ani Republica Moldova a devenit parte a unor impor-
tante organizații internaționale cum ar fi: Consiliul Europei, 
Organizația Mondială a Comerțului, Parteneriatul pentru Pace, 
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Fondul 
Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Organizația Internațională 
a Francofoniei, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, 
etc. Astăzi ne bucurăm de vizita celor mai importanți lideri 
politici ai lumii. La rândul lor, reprezentanții puterii de la 
Chișinău sunt bineveniți în marile capitale ale lumii. Aceasta 
vorbește de recunoașterea Republicii Moldova nu numai de 
jure, dar și de facto. 

La ora actuală R. Moldova are deschise misiuni diploma-
tice şi oficii consulare acreditate în peste 30 de state ale lumii. 
Chişinăul găzduiește ambasade din cca 20 de state. Produsele 
noastre tot mai mult sunt cunoscute și apreciate nu numai pe 
piețele tradiționale, dar și pe altele noi. 

O realizare incontestabilă a Republicii Moldova este sem-
narea, pe data de 27 iunie 2014, la Bruxelles, a Acordului de 
Asociere cu Uniunea Europeană şi ratificarea lui ulterioară în 
Parlamentul țării, pe 2 iulie curent.

Povara tranziției nesfârșite

Încercând să rămânem realiști, vom constata că nu ne-a 
a fost uşor. Republica Moldova parcurge anevoios peri-

oada tranziţiei economice. Șocurile macroeconomice puterni-
ce înregistrate au fost generate cu precădere de  întârzierile în 
promovarea reformelor structurale. Drept rezultat, dezvoltarea 
economică a cunoscut unele creșteri, dar şi descreşteri îngri-
jorătoare.

Ritmurile de creştere economică s-au răsfrânt direct asupra 
nivelului de trai al populaţiei. Conform datelor Cercetării Bu-
getelor Gospodăriilor Casnice, veniturile disponibile ale popu-
laţiei în anul 2013 au constituit 1681,4 lei lunar în medie pe o 
persoană, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. 

Este imposibil să evităm o abordare mai critică a ceea ce 
suntem și ceea ce avem. Putem să vorbim și despre anumite 
succese, dar imediat devenim realiști când ne referim la mări-
mea PIB-ul pe cap de locuitor, iar de aici și la nivelul de bunăs-
tare a cetățenilor. La acest capitol  avem mai puține realizări, 
iar de aici și provocările cu care se confruntă societatea noastră 
la etapa actuală.

Pe lângă dificultățile de natură socială și economică, mai 
avem și altele. O problemă cu care se confruntă societatea este 
constituirea statului de drept. Conform „Raportului de compe-
titivitate globală 2010-2011”, la compartimentul independenţa 
justiţiei, Moldova era plasată pe poziţia 130 din 139 de state. 
Corupţia rămâne un fenomen destul de răspândit în Republica 
Moldova. Comparativ cu alte state din regiune, nivelul corup-
ţiei în Republica Moldova este unul sporit. Conflictul transnis-

trean nesoluţionat este un factor esenţial care încetineşte dez-
voltarea, atât pe malul drept, cât şi pe malul stâng al Nistrului.                                                                                                      

Desigur, nu ne este străin sentimentul de mândrie că 
suntem cetățenii acestei țări. Aici ne-am născut, aici ne sunt 
părinții și strămoșii, aici este locul unde încercăm să ne gă-
sim rostul și unde vrem să revenim mereu. În același timp, 
am trișa dacă am face abstracție de frustrările care ne ma-
cină pe parcursul acestor ani. De cele mai multe ori natura 
acestor nemulţumiri se află în necorespunderea realităţii cu 
aspiraţiile şi eforturile investite.

Recursul la istorie

Recursul la istorie este obligatoriu. Pentru oamenii care, 
de-a lungul timpului, au populat acest teritoriu, geo-

politica a fost și rămâne mai mult decât un domeniu al științei 
politice. Este un destin. Câteva date de referință au marcat 
soarta acestui pământ: 1812, 1918, 1940 și, desigur, 1991. 
În diferite perioade semnificația acestor date a fost diferită. 
Nu fac excepție nici timpurile pe care le trăim. Până și astăzi 
aprecierile impactului acestor evenimente asupra parcursului 
nostru istoric continuă să dezbine atât mediul științific, cât și 
societatea, constituind, în același timp, un suport pentru cliva-
jele politice și dilemele identitare.

Schimbările care au marcat acest teritoriu, începând cu a 
doua jumătate a anilor 80 a secolului trecut, au fost desfăşura-
te sub lozincile democratizării. În mod direct Republica Mol-
dova este rezultatul destrămării URSS. Astăzi nimeni nu mai 
pune la îndoială faptul că regimul sovietic a fost unul totalitar, 
constituit pe principii ideologice. Procesele de democratizare 
inițiate de M. Gorbaciov purtau un caracter obiectiv, constitu-
ind, de fapt, un răspuns la necesitățile de schimbare a sistemu-
lui existent. În calitate de model serveau societăţile occidenta-
le, care obţinuseră succese în asigurarea libertăţii şi bunăstării. 
Anume aceasta și-o doreau cel mai mult cetățenii: libertate şi 
bunăstare. Aveam şi un mod al nostru de a interpreta aceste 
noţiuni fundamentale. Libertatea o percepeam, mai degrabă, 
ca lipsa unor constrângeri directe, iar bunăstarea o înţelegeam, 
aproape în exclusivitate, ca rezultat al unei redistribuiri egale. 
Veneam dintr-un sistem care cultivase decenii la rând mentali-
tatea paternalistă. Fericirea părea undeva după colţ. 

Nu a durat mult şi, cum era şi firesc, au urmat deziluziile. 
Modelul democratic occidental dădea la noi cu totul alte rezul-
tate. După un deceniu de speranţe şi aşteptări, valorile liberale 
au cedat în fața problemelor cotidiene și a constrângerilor mate-
riale. Timpul rezervat schimbărilor expirase, energetica mobili-
zatoare se epuizase. În consecință, pentru o bună parte a socie-
tăţii trecutul totalitar începu să pară mai sigur şi mai prosper. Ca 
rezultat, pe scena politică revin forţele care s-au identificat cu 
acest trecut. Dar, spunea filosoful: nu te poți scufunda de două 
ori în apa aceluiaşi râu. A urmat o perioadă când, pe alocuri, 
unele lucruri au suferit schimbări. Nu de fiecare dată în bine. 
Ritmurile de creştere economică care au fost înregistrate erau 
insuficiente pentru a satisface aşteptările şi necesităţile societă-
ţii. Dacă ţinem cont că pe plan global a fost perioada unui avânt 
economic, putem afirma că, de fapt, a fost o perioadă a şanselor 
ratate. Populaţia, de data aceasta, şi-a exprimat dezacordul prin 
încercarea de a-şi câştiga bucata de pâine şi a-şi găsi rostul prin 
alte părţi. Cotele migraţiei încep să devină alarmante. Până as-
tăzi depopularea țării rămâne una din provocările majore.

În 2009 speranţele multora se îndreptase către noua ge-
neraţie de politicieni, care îşi făcea loc pe scena politică de 
la Chişinău. Între timp (deşi multe lucruri s-au schimbat) de-
cepţiile persistă. Adevărata schimbare încă nu s-a produs. De-
mocraţia n-a devenit una funcţională. Pe parcursul acestor ani 
s-au încercat mai multe modele de guvernare democratică de 
la Republică prezidenţială la cea Parlamentară şi încă mai sun-
tem în căutare. Prosperitatea lasă şi ea de dorit. 

De ce modernizarea?

Noi și modernizarea este o temă aparte. Ea este prea 
vastă pentru a încerca s-o abordăm într-un cadru fes-

tiv. Constituirea națiunilor și a statelor care, în mare parte, s-au 
suprapus acestora s-a produs ca urmare a proceselor de mo-
dernizare. 

Instituirea unei democrații funcționale și a unei bunăstări 
a populației în Republica Moldova depinde în mod direct de 
succesul proiectului de modernizare. Este cunoscut faptul că, 
în majoritatea statelor occidentale cu regimuri democratice 
funcționale, procesele de democratizare au urmat celor de li-
beralizare. Condiționată de dezvoltarea economică, facilitată 
de existența în cadrul societății a mai multe centre de putere, 
libertatea a ajuns în Occident cu mult înaintea democrației. 
Procesul a cuprins toate domeniile vieții sociale, a durat câteva 
secole și a constituit o parte a modernizării politice. 

Dacă în Occident, libertatea a precedat democratizării, la 
noi – invers. Libertatea obținută în urma reformelor gorba-
cioviste și a dezintegrării URSS era abordată deseori de către 
cetățeni ca haos și incertitudine și mai puțin drept o „necesi-
tate înțeleasă” (Spinoza). Condiția cetățeanului după căderea 
regimului totalitar sovietic amintea, mai degrabă, euforia și 
entuziasmul  sclavului eliberat. În scurt timp, valorile liberale 
au cedat în fața problemelor cotidiene și a constrângerilor ma-
teriale. Mentalitatea paternalistă și un întreg cortegiu de dez-
iluzii au deschis calea nostalgiilor, care au pus stăpânire pe o 
bună parte a societății. Aceasta a marcat profund și competiția 
politică.  Cu tot suportul și experiența oferite de către țările 
avansate, traiectoria curbată a schimbărilor amintește  mersul 
unei roți pătrate. 

Un impact dezastruos asupra proceselor modernizării firești 
a avut-o proiectul comunist. De aici și multe din provocările cu 
care se confruntă statul Republica Moldova la etapa actuală și 
multitudinea de crize care au cuprins întreg spectrul relațiilor 
sociale: economică, social-politică, culturală, identitară etc.

Formarea elitelor și spiritul civic

În lipsa unei modernizări autentice, care ar sta la baza 
libertății individuale a cetățeanului, proiectul Republica 

Moldova a fost și rămâne unul al elitelor. În ce măsură elitele 
noastre de după 1991 ș-au conștientizat și şi-au realizat misi-
unea este o întrebare complicată. Mă refer, în primul rând, la 
elita politică, dar mai ales la liderii politici pe care i-am avut pe 
parcursul acestor 23 de ani. 

O elită competentă nu apare pe loc gol. Este rezultatul unor 
eforturi și sacrificii. Calitatea, după cum știm, este produsul 
unei cantități ce atinge masa critcă. Misiunea școlii superioare 
rămâne în continuare una nobilă și importantă, totodată. Fiind 
parte a elitei intelectuale a societăţii, reprezentând domenii di-
ferite, suntem responsabili și de formarea unor elite pe măsura 
necesităților societății. De noi depinde, în mare, calitatea aces-
tei noi elite și reușita proiectului numit Republica Moldova. 

După cum ne-o demonstrează realitățile noastre, nu este 
suficient să pregătim doar buni specialiști. Avem nevoie de 
cetățeni. De cultivarea atitudinii civice depinde prezentul, dar 
și viitorul acestei țări. Va exista, desigur, mereu o cerință – 
specialiști calificați în toate domeniile. Dar se întâmplă că şi  
candidaţii, și concetățenii noștri sunt apreciați și se regăsesc în 
alte țări, majoritatea mult mai avansate sub aspect social-eco-
nomic și tehnologic decât noi. Suntem buni și, deseori, foarte 
buni fiecare în parte, dar nu reușim să constituim o colectivita-
te de succes, uniți sub autoritatea statului. 

Educația și noua paradigmă de dezvoltare

Creşterea economică din Republica Moldova din ulti-
mul deceniu, bazată pe consum şi remitenţe, expune 

economia ţării unei serii de vulnerabilităţi. Strategia Naţiona-
lă de Dezvoltare „Moldova 2020”, care exprimă viziunea de 
dezvoltare pe termen lung, propune schimbarea propriu-zisă 
a modelului de creştere economică, şi anume: necesitatea în-
locuirii modelului inerţial de creştere, bazat pe consumul ali-
mentat de remitenţe, în favoarea unui model dinamic, orientat 
spre atragerea investiţiilor, precum şi dezvoltarea industriilor 
exportatoare de bunuri şi servicii. 

Se vorbeşte despre necesitatea unei noi paradigme de dez-
voltare. Or, pentru schimbarea paradigmei de dezvoltare a ţă-
rii, este necesar să fie înlăturate, în mod prioritar, acele bariere 
care împiedică activitatea investiţională. Pe această cale au fost 
identificate 4 probleme critice: educaţia, drumurile, accesul la 
finanţe şi mediul de afaceri. Pornind de la aceasta, sistemului 
educaţional îi revine un rol prioritar în Strategia Naţională de 
Dezvoltare „Moldova 2020”.

În ultimul timp, la toate nivelurile se afirmă faptul că 
educația este o prioritate națională în Republica Moldova. 
Ne-o dorim cu toții. Or, sporirea calității educației este cea 
mai sigură cale de a mișca țara înainte și de a edifica un vii-
tor european. Racordarea sistemului educaţional la cerinţele 
pieţei muncii este imperativă, se menţionează în Strategia 
„Moldova 2020”. Pentru realizarea viziunii strategice, poli-
tica în domeniul educaţiei va fi orientată spre asigurarea ca-
lităţii studiilor. Adoptarea unei noi legislaţii în domeniul în-
văţământului, racordată la experienţele europene, va permite 
efectuarea reformei structurale şi instituţionale în domeniu, 
ţinându-se cont de principiul eficienţei şi calităţii. Reforma-
rea sistemului de cercetare şi inovare prin demonopolizarea 
finanţării acestuia, prin aplicarea unor reguli coerente şi rele-
vante de susţinere a excelenţei în educaţie şi ştiinţă va impul-
siona calitatea studiilor pentru carieră. 

Mari sunt așteptările legate de adoptarea noului Cod al 
Educaţiei pe care îl vedem parte integrantă a proiectelor de 
modernizare a țării. Sperăm că nu se vor adeveri temerile că 
legea adoptată ar conţine, pe alocuri, şi bombe cu efect întârzi-
at, care ar putea provoca stări de haos în sistemul educațional 
și imixiuni în autonomia universitară.

Integrarea europeană este opţiunea strategică, aleasă în 
mod conştient de Republica Moldova, care este singura opţiu-
ne compatibilă cu priorităţile de dezvoltare economică, socială 
şi democratică pe termen lung. În septembrie țara noastră ur-
mează să înceapă punerea în aplicare a prevederilor Acordului 
de Asociere, un proces complex de modernizare a ţării ce va 
dura mulţi ani de acum încolo. Partenerii europeni sunt gata să 
ne ofere suportul politic şi financiar necesar, pentru a imple-
menta cu succes angajamentele asumate prin acest acord. În 
schimb, ea aşteaptă ca ţara noastră şi politicienii săi să dea do-
vadă de coerenţă, continuitate, solidaritate şi voinţă politică.  

La sfârşitul acestui an ne aşteaptă un examen important: 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Va fi un test şi 
pentru clasa politică,  şi pentru cetățeni, care vor urma să de-
cidă viitorul acestei țări: va fi unul al modernizării deschis de 
perspectiva europeană sau unul al soluțiilor de moment care va 
perpetua baterea pasului pe loc.

Să rămânem optimiști. Efortul comun, la sigur, va da roa-
dele așteptate. Astfel încât, într-un timp nu prea îndepărtat, 
vom aduce aici, la noi acasă, buna guvernare și prosperitatea.

Alexandru SOLCAN,
doctor, conferenţiar universitar, decanul Facultăţii de 

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

PERSPECTIVA  EUROPEANĂ  A  ŢĂRII  NOASTRE
Miercuri, 27 august 2014, am sărbătorit Ziua Independenţei, iar poimaîne, 31 au-

gust 2014, vom comsemna aniversarea a 25-a din ziua când, printr-un Act Legislativ,  a 
fost consfinţită cea de a doua Sărbătoare Naţională – Limba Noastră cea Română.

De data aceasta, în cadrul şedinţei solemne tradiţionale a Senatului USM, rapor-

torul de astăzi – domnul Alexandru Solcan şi-a construit raportul pe cele mai impor-
tante obiective de prezent şi de viitor ale R. Moldova, reieşind din perspectiva ce ni se 
deschide odată cu semnarea Acordului de Asociere a tânărului nostru stat la Uniunea 
Europeană.

REPUBLICA  MOLDOVA  ÎNTRE  ASPIRAŢII  ŞI  REALITĂŢI
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Admiterea este o etapă foarte importantă în viaţa unei 
instituţii de învăţământ superior, pentru că, în funcție 

de metodologie, echipa implicată, termenii stabiliţi, constru-
im un parcurs academic pentru un an întreg de studii.

Ministerul Educaţiei a stabilit termenul general de 
admitere de pe 21 iulie până pe 31 august. Instituţiile de 
învăţământ au avut libertatea de a stabili etapele interme-
diare, în funcţie de priorităţi, în funcţie de specific.

Cât priveşte Universitatea de Stat din Moldova, ea a 
stabilit trei etape de admitere: prima etapă – turul I (21 
iulie – 2 august), după care au urmat trei zile de depunere a 
actelor în original; turul II (din 4 august până în 9 august) 
şi iarăşi trei zile pentru depunerea actelor în original. La 
moment suntem în cea de a treia etapă de admitere.

Inovaţia USM pentru admiterea 2014 este o strate-
gie de încurajare a performanţelor. Nu cred că a mai 
făcut o altă instituţie din sistem ceea ce a făcut anul 
acesta Universitatea de Stat din Moldova: în lista de 
admitere, pe lângă cele două categorii tradiţionale de 
studenţi admişi la studii: bu-
get de stat şi studenţi admişi 
la studii prin contract contra 
taxă, a mai apărut şi o a treia 
categorie – studenţi admişi la 
studii – buget Universitatea 
de Stat din Moldova.

Altfel spus, aceasta-i o in-
vestiţie a USM, reieşind din 
faptul că tinerilor buni (cei care 
au acumulat rezultate bune pe 
parcursul studiilor preuniver-
sitare) li se oferă o şansă de a 
învăţa într-o instituţie în care 
calitatea instruirii este unul din 
criteriile principale. Doar nu e 
nici un secret că în Rpublica Moldova serviciile educaţiona-
le, învăţământul superior se oferă în condiţii de concurenţă 
neloială. De aici rezultă că ar fi păcat ca cei mai buni tineri să 
fie înscrişi la studii în instituţii unde calitatea lasă de dorit.

***

Universitatea de Stat din Moldova pledează pentru 
promovarea performanţelor, pentru promovarea 

calităţii. Având acest scop, Rectoratul Universităţii de Stat 
din Moldova a găsit posibilitatea ca din mijloace speciale să 
susţină tinerii buni, care, timp de  un an de zile, să facă studii 
fără taxă,  urmând ca, peste un an, în funcție de rezultatele 
academice, deja să se înscrie în concurs pentru deţinerea unui 
loc bugetar în anul doi.

În procesul de admitere 2014 am încercat a găsi modalităţi 
de a comunica eficient cu candidaţii şi a le facilita condiţiile 
de înscriere în concurs. În acest sens, un grup de colegi de la 
Facultatea de Fizică şi Inginerie, împreună cu rectoratul, au 
elaborat o strategie a admiterii on-line, lucru care nu s-a mai 
întâmplat la Universitatea de Stat din Moldova.

Altfel spus, candidaţii deja au putut să se înscrie la studii 
de acasă sau de oriunde, sau venind la universitate, pentru a 
nu sta la coadă, pierzând timpul. Această înscriere on-line 
ne-a permis să-i avem tot timpul în vizor pe candidaţi, să co-
municăm în permanenţă cu ei, să le transmitem un feedback, 
informându-i care sunt şansele şi posibilităţile de a fi admişi 
la buget de stat, buget USM sau studii cu taxă.

Mai mult ca atât, am folosit telefonia mobilă pentru a 
transmite sms-uri, adică am făcut totul ce ne-a stat în puteri 
pentru a fi în contact permanent cu candidaţii.

În general, metodologia admiterii nu este o noutate. A 

fost lansată de către Ministerul Educaţiei în anul trecut, ca 
rezultat al unei iniţiative parlamentare. Conform acestei me-
todologii, candidatul a avut posibilitatea să depună actele în 
orice instituţie de învăţământ şi la orice specialitate, argu-
mentarea fiind faptul că în felul acesta tânărului i se oferă 
mai multe şanse de a studia, deţinând un loc bugetar.

Considerăm că această metodologie este de fapt un îm-
prumut fragmentar din metodologiile de admitere ale altor 
state, unde admiterea în sistem se face oricum altfel şi în 
alte condiţii. Este uşor să aplici o astfel de metodologie de 
admitere când candidatul, pe parcursul anilor de şcoală, de 
la clasele mai mici şi până la clasele terminale de liceu, be-
neficiază de consiliere şi de ghidare în carieră, este foarte 
bine informat despre propriul potenţial, despre cerinţele pieţe 
muncii şi posibilităţile de realizare a studiilor şi, ulterior, de 
condiţiile de angajare. La fel, această informaţie o primesc şi 
părinţii. În Republica Moldova lipseşte un sistem de consi-
liere şi ghidare în carieră, iar admiterea din 2013 şi cea din 
2014 a demonstrat acest lucru: copiii sunt derutaţi, se înscriu 
la specialităţi care practic nu au tangenţe. Drept rezultat, îţi 
pui întrebarea: pentru ce are vocaţie persoana – pentru fizică 
sau pentru filozofie, istorie sau chimie...

Oricum, am reuşit să depăşim şi această problemă, am 
încercat să implicăm Centrul de Ghidare în Carieră al Uni-
versităţii de Stat din Moldova şi studenţii voluntari.  În con-
secinţă, candidaţii şi părinţii lor, pe parcursul admiterii, au 

primit consultaţii şi chiar consiliere. 
Ca şi anul trecut (2013), au avut de pierdut domeniile şti-

inţelor exacte (reale).
Cunoaştem cu toţii foarte bine calitatea înstruirii la disci-
plinele reale în instituţiile preuniversitare. Lipsa de pro-
fesori de fizică, matematică, chimie, se răsfrânge asupra  
carierei ulterioare a tinerilor.

Atunci când candidatul are posibilitatea să aleagă ori-
ce instituţie, oricâte specialităţi doreşte, merge pe ideea 
unui efort minim şi nu riscă să înveţe la nişte specialităţi 
care necesită cunoştinţe fundamentale, cu toate că îi este 
asigurat un loc bugetar şi cu toate că îi este asigurat un loc 
de muncă, uşor de găsit şi relativ bine plătit.

O situaţie pe care am rezolvat-o mai reuşit anul acesta 
decât anul trecut este domeniul Tehnologiilor Informaţi-
onale (USM are şapte specialităţi cu profil în domeniul 
Tehnologiilor Informaţionale). În acest an au fost admişi 
mai mulți candidaţi la aceste specialităţi decât în anul tre-
cut.

Ne bucurăm foarte mult că în 
ultimii ani colaborăm în perma-
nenţă cu companiile consumatoa-
re de competenţe IT, în care cei 
mai buni studenţi sunt angajați în 
câmpul muncii cu salarii destul 
de bune, începând cu anul doi de 
studii. Ne-am dori astfel de co-
laborări şi pe alte segmente ale 
pieţei muncii.

Considerăm că echipa care a 
lucrat la Admiterea 2014 s-a im-
plicat plenar şi a fost într-o dis-
cuţie permanentă cu candidaţii şi 
părinţii lor pentru a le demonstra 
că Universitatea de Stat din Mol-

dova are deschiderea deplină, că aşteptăm tineri buni, pe cei 
care au o atitudine serioasă faţă de propria lor carieră.

Otilia DANDARA,
prorector pentru Activitatea Didactică,

doctor habilitat în Pedagogie

În imagini: 1. Bineînţeles că cele mai solicitate per-
soane-comunicante, de la care candidaţii şi părinţii lor au 
putut afla în detalii toată informaţia referitoare la admi-
terea din acest an la Universitatea de Stat din Moldova, 
au fost domnii Florentin PALADI, secretar responsabil al 
Comisiei de Admitere 2014, Nicolae SADOVEI, prorector 
pentru Probleme Sociale şi Studențește, şi doamna Otilia 
DANDARA, prorector pentru Activitatea Didactică.

2. Clipe de ezitare, de emoţii, de căutare a unui răs-
puns adecvat la întrebarea: „Ce facultate şi ce specialita-
tate să-mi aleg?”, această stare de incertitudine momen-
tană se poate citi  şi în privirile acestor adolescente, care 
au trecut pragul Comisiei de Admitere.

3. Doamna Ludmila ŞENDREA, contabil în secţia 
Retribuirea Muncii, la fel ca şi la Admiterea 2013, şi în 
acest an şi-a asumat responsabilitatea să fie la dispoziţia 
candidaţilor.

Foto de Karim GRAID, 
reporter special  al ziarului „Universitatea”

Profesionismul şi ţinuta lingvistică adecvată  a cadrelor 
didactice în contextul dezvoltării relaţiilor internaţio-

nale, pe de o parte,  şi a procesului de aderare a R. Moldova 
în familia europeană, pe de altă parte, devin un imperativ al 
timpului. Universitatea de Stat din Moldova, în acest context, 
depune un efort continuu şi susţine procesul de conformare la 
standardele europene prin perfecţionarea cadrelor didactice şi 
în domeniul de cunoaştere a limbilor străine. Astfel,  în cadrul 
unui Proiect, susţinut de rectoratul Universităţii de Stat din 
Moldova, în prima jumătate a acestui an, au fost organizate 
cursuri de perfecţionare a limbii franceze pentru cadrele 
didactice universitare,  cointeresate  în cunoaşterea şi  pro-
movarea acestei limbi de circulaţie internaţională.  

Cursurile au fost  planificate în două nivele de studiu înce-
pător şi avansat cu participarea  a peste 60 de cadre didactice.  
Ar fi puţin de spus că aceste cursuri s-au desfăşurat la nivel 
înalt. Ele, într-adevăr, au fost captivante, axate pe cunoaşterea 
mai profundă a comunicării în limba franceză, a scrierii co-

recte a textelor. Orele  au decurs la cel mai înalt nivel, cu utiliza-
rea  operelor din literatura franceză şi a mijloacelor multimedia. 
Cursurile au fost dirijate de Şefa  Catedrei  de Limba Franceză,  
doamna doctor conferenţiar universitar Eufrosinia Axenti. 

Deşi programul  s-a dovedit a fi destul de complicat, totuşi 
noi, cei 60 de auditori, am trecut cu bine testele de evaluare. Spre 
finele acestui curs, ne-am convins că pe toţi ne leagă dragostea 
faţă de limba lui Balzac şi Hugo, faţă de cultura mare a poporului 
francez.  Am dori ca aceste ore să continue şi mai departe pentru 
a ne apropia cât mai mult de valorile  inestimabile ale francofo-
niei. 

Pe această cale dorim să exprimăm mulţumiri cordiale doam-
nei doctor conferenţiar Eufrosinia Axenti pentru  buna organiza-
re şi  ţinuta la nivelul cuvenit a acestor cursuri captivante.

Alina TROFIM,
doctor în ştiinţe biologice, 

Facultatea de Biologie şi Pedologie 

ADMITEREA 2014

UN  NOU  PARCURS  ACADEMIC
Anul acesta Universitatea de Stat din Moldova a aprobat o strategie de încurajare a performanţelor – studenţi admişi la studii – buget USM!

PARADIGMA  INTEGRĂRII  ÎN  SPAŢIUL  COMUNITAR
Limba este întâiul mare poem al unui popor.

L. Blaga
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Stimaţi colegi, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, organizată de 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială cu prilejul marcării 

a 20 de ani de la iniţierea învăţământului sociologic şi 15 ani de la insti-
tuirea învăţământului în asistenţă socială în cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova, constituie un bun prilej pentru determinarea noilor tendin-
ţe în dezvoltarea celor două domenii şi pentru identificarea perspective-
lor de cooperare a facultăţii cu specialiştii din ţările europene. Stimaţi 
colegi, este totodată un moment potrivit pentru a remarca contribuţia 
colectivului facultăţii şi, în special, a doamnei Maria Bulgaru, în pre-
gătirea sociologilor şi asistenţilor sociali la cel mai înalt nivel. Cuvinte 
de recunoştinţă şi respect pentru activitatea Dumneavoastră prodigioasă, 
doamna M.Bulgaru, pentru efortul şi ambiţia constructivă în iniţierea şi 
dezvoltarea celor două domenii importante, atât în context academic, cât 
şi în cel ştiinţific. Sunteţi promotorul unei adevărate Şcoli Ştiinţifice şi 
am ferma convingere că rezultatele muncii Dumneavoastră sunt impor-
tante pentru multiple instituţii şi organizaţii de nivel naţional şi local din 
Republica Moldova. Salut pe toţi participanţii la acest important eveni-
ment şi vă doresc mari succese!

Stimaţi colegi de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Soci-
ală, din suflet vreau să vă mulţumesc pentru pregătirea speci-

aliştilor în asistenţă socială - absolvenţi ai facultăţii dumneavoastră, 
care au deprins pe parcursul studiilor competenţe profesionale pentru 
a desfăşura o muncă calitativă. Este foarte important ca parteneriatul 
pe care l-am dezvoltat pe parcursul anilor dintre Minister şi Facultate 
să-l consolidăm, ca noi, împreună cu dumneavoastră, să continuăm 
procesul de elaborare şi implementare a strategiilor de suport al fami-
liilor din Republica Moldova. Eu vreau să vă felicit pentru succesele 
dumneavoastră. Cu adevărat, este o experienţă frumoasă pentru Uni-
versitatea de Stat din Moldova şi, îndeosebi, pentru facultate. Vă do-
resc în continuare succese şi împreună să contribuim la edificarea unei 
ţări puternice, care să asigure cetăţenilor săi un nivel de trai decent şi, 
în caz de nevoie, să ofere servicii necesare de calitate. 

UNICEF Moldova a susţinut dezvoltarea profesiei de Asistenţă 
socială încă de la deschiderea acesteia în anul 1998. Asistenţa 

socială profesională poate fi considerată piatra de temelie a unui sis-
tem funcţional de protecţie a copilului. În majoritatea ţărilor aceasta este 
principala conexiune între cetăţenii vulnerabili şi servicii. În R. Moldo-
va, Asistenţa Socială a fost recunoscută ca profesie, posturi de asistenţi 
sociali au fost deschise în toate raioanele şi satele (în instituţii se află mai 
puţini copii), cadrul juridic fiind îmbunătăţit cu o nouă Lege cu privire 
la Protecţia Specială a Copiilor în Situaţie de Risc. Se atestă o cola-
borare în creştere între diferite sectoare. Cu toate acestea, există încă 
multe provocări. În continuare  se cer a fi evidenţiate câteva domenii 
care preocupă UNICEF, precum necesitatea: 1) de a delimita şi armoni-
za funcţiile şi sarcinile asistenţilor sociali actuali de la toate nivelurile cu 
cele ale specialiştilor în protecţia drepturilor copiilor; 2) de a dezvolta 
sistematic formarea continuă la locul de muncă a asistenţilor sociali; 3) 
de a dezvolta asistenţa socială în alte sectoare, cum ar fi educaţia, sănă-
tatea, justiţia; 4) de a face auzită vocea asistenţilor sociali profesionişti în 
dezvoltarea politicilor sociale; 5) universităţile care oferă studii de mas-
terat şi doctorat în domeniul asistenţei sociale  s-ar cuveni să sporească 
subiectele axate pe copii, în special, pe protecţia drepturilor copiilor. 
UNICEF va continua să ofere sprijin pentru consolidarea de mai departe 
a asistenţei sociale în Moldova. Felicităm Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială pentru realizările pe care le are şi îi dorim toate bune 
pentru mulţi ani înainte!

Transformările contradictorii ce au loc în acest secol al globa-
lizării înaintează cu toată acuitatea, pe de o parte, necesitatea 

cunoaşterii profunde a teoriei sociale, elaborării de noi concepte, para-
digme prin care am putea pătrunde în esenţa proceselor sociale, astfel 
crescând mult interesul faţă de sociologie ca ştiinţă fundamentală despre 
realitatea socială şi ca disciplină academică, faţă de profesia sociologu-
lui, care a devenit o componentă inalienabilă a vieţii sociale din toate 
statele civilizate. Pe de altă parte, disfuncţiile interne, creşterea polariză-
rii sociale şi a inechităţilor, generate de mecanismele economiei de piaţă 
şi de procesele de globalizare, impun statele să intervină în configuraţia 
proceselor sociale prin promovarea politicilor sociale redistributive, re-
alizate în mai multe forme, una dintre acestea fiind asistenţa socială, 
care devine tot mai mult o practică universală/internaţională de prote-
jare socială a oamenilor şi a drepturilor lor, de adaptare a persoanelor 
la societatea în care trăiesc, contribuind, prin această misiune a sa, la 
formarea unei societăţi incluzive pentru toţi membrii ei, la asigurarea 
stabilităţii sociale şi politice, atât de necesare, în special, la etapa actuală. 
Or, formarea specialiştilor în domeniile Sociologiei şi Asistenţei Sociale 
a devenit actualmente o componentă inalienabilă a vieţii sociale, fiind 
integrată în procesul de elaborare şi promovare a politicilor de stat, de 
realizare a programelor economice şi sociale.

***
În continuare, doamna M.Bulgaru s-a referit la istoricul dezvoltării 

sociologiei şi asistenţei sociale ca profesie şi ca ştiinţă în Republica Mol-
dova, caracterizat, adesea, de o evoluţie extrem de anevoioasă. În urma 
multiplelor eforturi depuse de specialiştii în domeniu, se reuşeşte, abia 
în 2008, să fie  formate două catedre separate – cea de Sociologie şi cea 
de Asistenţă Socială, care funcţionează în cadrul Facultăţii de Sociologie 
şi Asistenţă Socială. Consolidarea statutului profesional al sociologiei şi 
asistenţei sociale, a potenţialului ştiinţifico-didactic performant, implicat 
în formarea sociologilor şi asistenţilor sociali sunt confirmate de evaluă-
rile academice ale celor două specialităţi care s-au soldat cu acreditarea 
lor prin hotărârile Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acre-
ditare din Republica Moldova. De asemenea, a fost acreditată şi activita-
tea ştiinţifică la profilul Ştiinţe sociale, politice şi demografice – suport 
în dezvoltarea societăţii contemporane, în cadrul căruia sunt realizate 
cercetările în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale.

Un rol important în dezvoltarea profesiei de sociologie şi de asis-
tenţă socială aparţine proiectelor internaţionale, care constituie şi în 
prezent o sursă semnificativă de susţinere a mobilităţii academice a pro-
fesorilor şi studenţilor. Prin aceste proiecte Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială şi-a extins relaţiile de colaborare cu instituţii de profil 
din România, Marea Britanie, Suedia, Germania, Franţa, Italia, Olanda, 
SUA, Cehia, Polonia, Ungaria şi alte ţări. Cel mai important lucru reali-
zat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială prin implementarea 
proiectelor UNICEF, HESP, AUF, INTAS, TEMPUS ţine de renovarea 
curriculumului în conformitate cu standardele europene, cu recoman-
dările Procesului de la Bologna şi cu cerinţele pieţei muncii, iar drept 

urmare − crearea posibilităţii de formare a sociologilor şi asistenţilor 
sociali, capabili să se adapteze uşor noilor cerinţe pe plan naţional şi 
internaţional. 

O importanţă deosebită pentru pregătirea cadrelor de calificare 
înaltă în domeniul Sociologiei şi Asistenţei Sociale o are deschiderea 
în cadrul Universităţii de Stat din Moldova a doctoratului la speciali-
tăţile „Structura socială, instituţii şi procese sociale” (2002), „Teoria, 
metodologia şi istoria  sociologiei” (2008), „Teoria şi practica asisten-
ţei sociale” (2013). Astfel, Calitatea unei profesii presupune o pregătire 
teoretică şi practică de durată, competenţele profesionale dobândindu-se 
în urma unui proces instructiv, educaţional, realizat într-un sistem orga-
nizat. Nimeni nu poate să poarte un titlu profesional dacă nu a parcurs 
toate etapele instruirii şi întreg curriculumul care presupune anumite 
standarde şi care poate fi realizat doar în instituţiile de învăţământ acre-
ditate, abilitate cu dreptul de a pregăti cadre în acest domeniu.

Ascultând discursul doamnei M.Bulgaru, mi-am dat seama că 
avem un trecut, un prezent şi un viitor comun. Cu certitudine, 

învăţământul sociologic are o singură referinţă la nivel naţional – Uni-
versitatea mare a ţării, Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul că-
reia sunt pregătiţi specialişti de valoare. Privitor la istoria asistenţei so-
ciale, vreau să menţionez contribuţia esenţială a doamnei M.Bulgaru şi 
a colegilor ei Z.Chitoroagă, O.Bulgaru, S.Milicenco, O.Isac şi alţii, care 
împreună cu noi, cei de la Universitatea bălţeană, am reuşit să constitu-
im şi să sporim statutul acestei profesii la nivel de ţară, să ne implicăm în 
dezvoltarea serviciilor sociale, să implementăm proiecte internaţionale 
aduse prin fonduri europene, şi cel mai important, să asigurăm cu absol-
venţi profesionişti funcţionalitatea sistemului de asistenţă socială. Tot 
ce produceţi dumneavoastră: manuale, studii, proceduri metodologice, 
totul este benefic şi foarte solicitat de mediul academic şi de practicieni. 
Vă mulţumesc pentru faptul că ne invitaţi la toate evenimentele orga-
nizate de dumneavoastră şi îmi exprim speranţa că vom colabora şi în 
continuare, pentru că facem un lucru comun: asigurăm cu profesionişti 
sistemul care are nevoie de performanţă. 

Am descoperit la această conferinţă că foarte multe din preocupă-
rile care erau şi în proiecţia mea au fost anunţate puţin înainte 

şi subliniate corect, din punctul meu de vedere. Ne deplasăm în acelaşi 
orizont, şi nu e doar un orizont geografic şi cultural, ci şi un orizont de tip 
tehnologic. Domeniul asistenţei sociale cuprinde trei componente mari 
pe care dumneavoastră le ştiţi şi le promovaţi foarte bine: o componentă 
este pregătirea specialiştilor, o altă componentă o reprezintă beneficiarii, 
iar a treia componentă este cea instituţională sau organizaţiile care im-
plementează politicile, programele de asistenţă socială şi în care lucrează 
absolvenţii noştri. Deci, avem aceleaşi elemente, sigur cu unele mici dife-
renţe, ţinând cont de universul legislativ şi alte chestiuni absolut normale. 
Universitatea trebuie să producă ceea ce cere societatea, să producem oa-
meni care să utilizeze capitalul în pregătirea lor în dinamică, în producţia 
şi reproducţia socială. Vreau să aduc o laudă pentru dumneavoastră, mă 
refer la doctoratul pe care aţi reuşit să îl deschideţi în Republica Moldo-
va. În România nu există un astfel de doctorat. Este clar că componenta 
doctoratului reprezintă nivelul de performanţă în dezvoltarea sistemului 
de asistenţă socială. Acest lucru îşi pune amprenta pe toate celelalte com-
ponente din asistenţa socială. Vă doresc succes mai departe!

Sociologia aplicată are câteva arii tradiţionale de investigare ce 
ţin de comportamente de consum, studii de audienţă, studii so-

ciale etc. Încă persistă în rândul populaţiei părerea că, dacă rezultatele 
unui sondaj nu corespund cu părerea lor proprie, înseamnă că sonda-
jul reprezintă o fraudă. Nu va exista nicăieri în lume un sondaj la care 
răspunsurile unui eşantion de persoane să corespundă cu părerea unei 
singure persoane la acele întrebări. De aceea, a compara părerea proprie 
cu rezultatele unui sondaj nu serveşte la aproape nimic din perspectivă 
ştiinţifică. Reflexul care persistă în R. Moldova este de a critica realiza-
torii şi de a discuta despre coerenţa sau relevanţa datelor cercetării. Este 
şi datoria celor care lucrează în domeniul cercetării sociologice să facă 
vizibile standardele profesionale, să intervină cu precizări ori de câte ori 
sunt prezente derapajele. Credibilitatea se construieşte în timp îndelun-
gat şi se pierde în secunde, mai ales în sociologie.  

Noi, profesorii de la UPS „I.Creangă”, am învăţat şi învăţăm în 
continuare foarte multe de la colegii de la Facultatea de Soci-

ologie şi Asistenţă Socială şi ne mândrim cu competenţele şi profesio-
nismul acelor colaboratori care promovează cu demnitate reformele în 
domeniul politicilor sociale, protecţiei sociale. Desigur, în fruntea celor 
două specialităţi este profesorul M.Bulgaru, care întotdeauna a demon-
strat perseverenţă, competenţă şi mare deschidere faţă de oameni.  În 
legătură cu acest eveniment, aduc sincere felicitări colectivului facultă-
ţii, Universităţii Mari, cu realizări deosebite şi inedite pentru Republica 
Moldova!

Mă bucur foarte mult să-i văd în sală pe cei cu care am muncit şi 
am construit, de fapt, istoria asistenţei sociale în R. Moldova. 

A fost o perioadă foarte frumoasă, dar şi de înaltă tensiune, în care tre-
buia să convingem Guvernul că asistenţa socială este o specialitate de 
care  avem nevoie stringentă. Rolul UNICEF-ului  era să  asigure socie-
tatea şi factorii de decizie în a conştientiza că fără specialişti în domeniul 
asistenţei sociale nu putem vorbi de politici sociale eficiente.  Norocul 
cel mare al nostru a fost că am găsit şi oameni potriviţi, adevăraţi pro-
fesionişti din cele două universităţi – USM şi US „A.Russo” din Bălţi.  
Numele doamnei M.Bulgaru şi al doamnei V.Priţcan au reprezentat un 
tandem foarte bun pentru o activitate atât de complicată, persoane foarte 
serioase, motivate şi perseverente. În cei 15 ani de activitate la UNICEF 
am dezvoltat şi eu o motivaţie serioasă pentru asistenţa socială, mi-am 
făcut şi studiile la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, USM, 
fiind foarte mulţumită de calitatea cursurilor predate de specialiştii de  
acolo. Vă doresc multe succese în continuare!

Cunosc foarte bine realitatea din Republica Moldova, lucrând în 
calitate de consultant la UNICEF. Consider că  asistenţa socială 

va trebui să se reformeze profund, pe de o parte, dat fiind că e nevoie 
de o nouă paradigmă a acordării serviciilor sociale, fonduri. Pe de altă 
parte, va trebui regândită nemijlocit intervenţia. Cea mai bună cale de 
a prezice viitorul este să-l construieşti, ceea ce pretindem noi să facem 
împreună cu beneficarii noştri. Din punctul de vedere al construcţionis-
mului social, nu există o realitate unică, obiectivă, deci, există realităţi 
multiple, generate de interpretările individuale care sunt puse în inter-
acţiune cu ceilalţi. De exemplu, sondajele; acestea nu au nicio valoare 
dacă nu sunt puse în oglindă cu datele de tip calitativ. Vă doresc succese 
în continuare!

ÎN  OBIECTIV:  FACULTATEA  DE  SOCIOLOGIE  ŞI  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

CONTINUITATEA  PERSPECTIVELOR  DE  COOPERARE  INTERUNIVERSITARĂ  ÎN  DOMENIUL  SOCIAL 
În numărul din 27 mai curent ziarul „Universitatea” a dat publicităţii o relatare despre 

un eveniment de mare amploare, care a avut loc în Sala Senatului USM în ziua de 15 mai 
2014. Era vorba de lansarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Sociologia şi Asistenţa 
Socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare”, dedicată jubileului de 20 de ani de la în-

fiinţarea Învăţământului Sociologic şi 15 ani de la instituirea Învăţământului de Asistenţă 
Socială în Republica Moldova.

Revenim la acest subiect important mai amănunţit, inserând succint luările de cuvânt 
ale mai multor participanţi – specialişti de notorietate în domeniul vizat.

Gheorghe 
CIOCANU, doctor 
habilitat, profesor 
universitar, Rector, 

USM

Valentina BULIGA, 
ministru al Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 

Familiei

Dejan MINCIC, 
reprezentant adjunct 

UNICEF Moldova

Maria BULGARU, 
doctor habilitat, 

profesor universitar, 
Facultatea de 
Sociologie şi 

Asistenţă Socială, 
USM

Valentina PRIŢCAN, 
doctor, conferenţiar 

universitar, 
Prorector, 

US „A.Russo” 
din Bălţi

George NEAMŢU, 
doctor, conferenţiar 

universitar, 
Universitatea „Ştefan 
cel Mare”, Suceava, 

România

Doru PETRUŢI, 
director, Institutul de 
Marketing şi Sondaje 

IMAS-INC

Aurelia RACU, 
doctor habilitat, 

profesor universitar, 
UPS „I.Creangă” 

Lariasa 
LĂZĂRESCU-
SPETEŢCHI, 

ex-coordonator 
programe UNICEF 

Moldova timp 
de 15 ani

Ştefan COJOCARU, 
doctor, conferenţiar 

universitar, 
Universitatea 

„Al.I.Cuza”, Iasi
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Comparându-ne cu alte țări din lume, 
constatăm că suntem o țară mică și, 

din păcate, fără bogății, cum au altele: mi-
nereuri, gaze naturale, petrol, ieșiri la mare 
etc. Avem, însă, două lucruri de valoare: pă-
mânt (cernoziom) și oameni talentați. Pen-

tru a ne menține în rând cu alte țări, trebuie să punem accentul 
pe educația de calitate și pe valorificarea corectă a solului, a 
mediului în care trăim. Dar, să recunoaștem, nu prea o facem 
corect în ambele cazuri.  Care ar fi soluția?

Înainte de plecarea sa la cele veșnice, marele poet român 
Adrian Păunescu (născut în Basarabia) și-a exprimat îngrijo-
rarea: Mă tem că în curând pe Pământ nu va rămâne nimic 
pamântesc...

Să ne pătrundem de sensul acestor cuvinte și să  recunoaștem 
că este un adevăr. Chiar dacă însufleţitorul renumitului cena-
clu „Flacăra” s-a gândit doar la aspectul moral și social, el a 
avut suficiente argumente pro. Astăzi incorect este înțeleasă și 
aplicată Democrația. Se trăiește după principiul Sunt ce vreau 
și fac ce vreau. Nu prea sunt apreciate omenia, înțelepciunea, 
disciplina, etica, valorile creștine. În Internet sunt plasate filme 
de groază,  prin care  tinerii se laudă cum își bat joc de ba-
trânii neputincioși; unele tinere uită să se îmbrace când intră 
semigoale în aulele universitare sau în biserici. La cimitir, de 
Paștele Blajinilor, se cam șterge bunăvoința și pocăința, sme-
renia, modestia,  gândul la cele veșnice, când se adună unele 
tinere familii, care se întrec cu pomenile scumpe, cu mesele 
copioase, cu băuturile alese, uitând la ce au venit.

Cine e de vină?

Evident, educația, adică  părinții și profesorii. Cu părinții 
situația este incertă; ei pot fi peste hotare sau pot da 

neputincioși din mână că, chipurile, au rămas în urmă, iar co-
pilul lor este modern, stă mereu pe Internet. 

Profesorii încearcă astăzi să mențină un anumit nivel al 
calităţii învăţământului şi educației. Dar nu toți reușesc, căci 
cu greu fac față situației instabile, când modificările, planuri-
le, concepțiile, curriculele ce vin  de sus, mai ales în sectorul 
preuniversitar (căci sectorul învățământului superior este  mai 
conservatist), toate se perindă prea rapid, nereușind să se efec-
tueze o selectare (văzându-se ce e bine și ce nu prea), o stabili-
zare și, drept urmare, o optimizare necesară la etapa dată.  

O altă explicație rezidă în faptul că anterior accentul în pro-
cesul educațional se punea pe  profesor, acuma – doar pe elev. 
Ministerul Educației urmărește  scopul să  fie respectată cu 
strictețe formula  Învățămîntul centrat pe cel ce învață. Iar cel 
care îl învață pe elev rămâne în umbră. Acuma s-au introdus și 
lădițe pentru mesajele secrete ale elevilor. S-a ajuns la situația 
când elevii vor să știe doar de drepturile lor, nu și de datorii. 
Ca urmare, profesorul urmărește și acceptă tacit, uneori chiar 

indiferent, asemenea situații. Am tot respectul pentru strate-
gia modernă elaborată și propusă spre implementare de către 
actualul ministru al educației. Dar se vede că fundamentul la 
noi în țară este încă șubred.  Nu voi atinge aspectul asigurării 
materiale a lucrătorilor din sistemul educațional.

Autorul celebrului poem „Galbenă gutuie” s-a gândit și la 
savanții chimiști, biologi, fizicieni, medici, la cei din sectorul 
agricol, industria alimentară, care acceptă ca pe o victorie în 
știință  modificările genetice ale plantelor, animalelor, iar mâi-
ne, - mă tem că va fi și a omului sau a sufletului omenesc, a 
conștiinței, care astăzi încă mai este caracteristică ființei uma-
ne.

Prin îngrijorarea sa, cu siguranță,  copăceneanul Sângere-
ilor s-a gândit și la situația mediului în care trăim, la teama că 
mâine avem toate șansele să ne înecăm în gunoaiele ce sunt 
nedegradabile  sute de ani. Deja suntem martori cum pe co-
pacii din păduri stau agățate pungi de polietilenă, ca pe brazii 
de Crăciun.  Și  noi ne vedem în UE? Documental – Da, totu-i 
OK! Iar în realitate urmărim pasivi  cum unii (foarte mulți) 
aruncă ce-o fi și unde-o fi: în stradă,  în troleibuz, în parcuri, în 
curţile noastre etc.  

Ce avem în licee, la facultăți?

Fără a intra în detalii, vreau să amintesc că este de da-
toria noastră, a fiecăruia, să ne gândim la protecția 

mediului în care trăim, indiferent de faptul că suntem istorici, 
lingvişti, biologi, economiști etc. Care colective de la licee sau 
universități au ieșit în teritoriu să facă regulă măcar de Ziua 
Internațională a apelor, a solului, a aerului?  Dacă e dezordine 
deranjantă, găsim pe loc cine e de vină  și zicem:   angajații 
nu-și fac datoria. În mun. Chișinău toți știu cine e de vină -  
Chirtoacă sau Chirtoka. Și nimeni nu consideră că trebuie să 
se facă risipă de ea.

O altă problemă  pentru Republica Moldova este rezerva 
scăzută de apă pe cap de locuitor. Se pătrunde oare fiecare 
cetățean de necesitatea de a economisi apa, de a o consuma cu 
multă grijă? În țările dezvoltate orice copil are în subconștient 
grija că trebuie să consume apa cu mare economie, nu de aceea 
că familia va achita scump, ci pentru că apa este o valoare ine-
stimabilă și nu trebuie să se facă risipă.

Uneori, dimineața, trecând  pe lângă un liceu sau chiar 
aici, în fața USM, văd cum tinerii se întrec deschis la fumat, 
fără prea multă sinchiseală. Iar la noi se  lansează campania de 
interzicere a fumatului. Încercăm să-i convingem că fumatul 
este foarte nociv, cancerigen, scurtează viața, este interzis. E 
adevărat. Dar cine aude? Problema e că la etapa dată  tinerii 
aceștia  nu trebuie să se jertfească pentru a lăsa fumatul. Ei/
ele abia se deprind a fuma. Și o fac conștient. Când aceștia vor 
deveni dependenți înrăiți de fumat, va fi prea târziu să-i mai 
dezbatem  de la acest viciu. 

 Adrian Păunescu, care  s-a aflat la noi în repetate rânduri, 
era curios să audă cum comunicăm în limba vechilor cazanii. 
Și nu a înțeles prea multe din gura unor tineri inteligenți. Ce 
limbă vorbim? Nu e nici română, nici rusă. Sunt o mulțime de 
jargoane,  fraze-gunoaie,  rostite după fiecare cuvînt normal 
(kak bî, tipa, prikolino, tak, blin, karoce, oi, privet, poka etc.).       

 Acestea nu sunt simple mici abateri de la normă, cu timpul 
ele pot deveni o cale  ireversibilă de ruinare a personalităţii, a 
individualităţii însăşi. Este problema durută care  îl frământa 
pe marele poet și care trebuie să ne atingă și pe noi.    

Admit că aş putea fi învinuită de maximalism, de oglindirea 
lucrurilor proaste, de faptul că ating doar tinerii. Explicația e 
una – tinerii sunt viitorul nostru. De ei depinde ziua de mâine. 
Sunt de acord că avem și tineri buni, dar ei, prin educația lor 
creștină, nu vor reuși să stea în frunte, fiindcă nu au  „îndrăz-
neala”, obrăznicia multora din semenii lor, care se conduc de 
alte valori, de alte principii în viaţă.

Astăzi suntem frământați de   problemele durute, care țin de 
tratamentul socio(ne)uman al populației din partea unor factori 
de conducere. În subconștient vine o logică întrebare – cine 
i-a educat, unde și-au făcut studiile, de ce, la timpul necesar,  
educatorul nu a insistat asupra lucrurilor ce țin de cei șapte ani 
de-acasă, de Etichetă, iar mai târziu - de Etica  profesională?  

Ce-i de făcut?

Toate aceste abateri de la normă trebuie să ne pună nu 
doar pe gânduri, ci și pe treabă. Noi, arsenalul de pro-

fesori-educatori, de mână cu tinerii onești, căci avem și tineri 
foarte buni, care sunt educați, înțelepți, competenți, muncitori, 
cinstiți, ducându-ne faima peste hotarele țării (participând  la 
concursuri, conferințe etc.), împreună cu ei putem pune  lucru-
rile pe un făgaș corect, manifestând exigență,  asigurând un 
învățământ de calitate, care să ducă la pregătirea specialiștilor 
de înaltă calificare. Să ne gândim aici că toate  își pot găsi 
explicația și soluția printr-o responsabilitate înaltă, prin relații 
corecte, iar aceasta se exprimă printr-o singură paradigmă - 
ECOLOGIA  sau PURITATEA în toate aspectele: ecologia lim-
bii vorbite, a sufletului,  a mediului în care trăim,  a relațiilor 
între membrii societăţii, a responsabilităților acestora.

Privind lucrurile cu ochiul său de chimist, dar și ca  de poet 
înzestrat de la Dumnezeu, un alt remarcabil creator de frumos, 
Ion Vatamanu scria: Am studiat valențele lumii, ceea ce se lea-
gă și ceea ce nu se leagă, mărginirea și nemărginirea...  Să 
încercăm, să reușim şi noi a lega ceea ce se leagă. Să privim și 
să vedem,  să ascultăm și să auzim, să observăm și să luăm ati-
tudine. Astfel vom  avea şansa să păstrăm pământescul pentru 
viitoarele generații.       

Galina  DRAGALINA,
 doctor, conferenţiar universitar, 

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

În oglinda realităţii
PĂMÂNTESCUL  LUI  ADRIAN  PĂUNESCU  ŞI  ECOLOGIA

Rolul cercetărilor sociologice aplicate este enorm în 
studierea fenomenelor sociale atât la nivel de so-

cietate, cât şi la nivelul grupurilor sociale, unul dintre care 
este studenţimea. Este o tradiţie deja pentru Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială USM de a studia opiniile stu-
denţilor universităţii cu privire la diferite aspecte (instruirea, 
timpul liber, condiţiile de viaţă şi de instruire etc.). O parte 
din aceste  „barometre” au fost realizate şi publicate în anii 
2003, 2008, 2009, iar altele − prezentate în cadrul Senatu-
lui, conducerii USM pentru a fi introduse unele precizări în 
elaborarea politicilor educaţionale. M-a interesat un aspect 
foarte important pentru devenirea profesională a studentului 
− atitudinea lui faţă de lecturare, de sursele de pregătire de 
ore, de „gusturile” literare, de vizitarea bibliotecilor etc. 

Notă: În continuare dnul O.Bulgaru a prezentat re-
zultatele acestei cercetări, realizate în noiembrie 2013, 
care sunt reflectate şi în lucrarea cu materialele confe-
rinţei, dorindu-le  participanţilor la conferinţă succese, 
şi noi realizări.

Instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova 
se confruntă actualmente cu multiple provocări, care ţin, 

pe de o parte, de diversificarea formelor educaţionale, iar, pe de 
altă parte, de presiunea pieţei muncii, care solicită performanţă 
în integrarea tinerilor în muncă. În acest context, este oportun  
a desfăşura studii sociologice cu problematica orientării pro-
fesionale, a factorilor care motivează alegerea profesională, a 
modului în care diverse instituţii sociale influenţează alegerea, 
analiza caracteristicilor personale care determină individul să 
aleagă o profesie – interese, valori, aptitudini.

Vă aduc sincere felicitări cu  prilejul sărbătorii de as-
tăzi. Avem ocazia să ne aducem aminte de anumite 

pagini din istoria dezvoltării sociologiei şi asistenţei sociale. 
Împreună cu colegii mei de la Universitatea „B.P.Haşdeu” 
din Cahul vă aduc profunde mulţumiri pentru ajutorul ofe-
rit de dumneavoastră pe parcursul mai multor ani şi să vă 
spunem că, dacă asistenţa socială la nivel de colegiu s-a dez-
voltat, atunci contribuţia dumneavoastră în acest demers este 
substanţială. Mizăm şi în continuare pe profesionalismul şi 
deschiderea dumneavoastră!

A prezentat  un studiu sociologic cu referire la  atitu-
dinile studenţilor anului întâi de a studia asistenţa 

socială, menţionând că este important a cunoaşte ceea ce îi 
determină pe studenţi în alegerea asistenţei sociale, pentru a 
contribui la construirea de mecanisme necesare soluţionării 
problemelor sociale.

Stimaţi colegi, stimaţi profesori, vreau să vă felicit şi, 
cu această ocazie, să vă mulţumesc pentru efortul de-

pus de dumneavoastră în formarea specialiştilor, inclusiv a 
mea. Realitatea demonstrează că profesia de asistent social 
este supusă unor provocări constante, este o profesie uni-
că, cu o misiune deloc uşoară: de a identifica şi a face faţă 
problemelor din societate, de a le diminua, căci ele există 
şi vor exista în permanenţă. Totodată, este o profesie care 
are în spate o reţea de profesionişti dedicaţi acestui dome-
niu. Constat că noi muncim foarte mult cu cadrele didactice, 
cu specialiştii din domeniu, însă atunci când am început să 
mă ocup mai mult de politică am conştientizat că poate a 
trebuit să educăm şi clasa politică, or, asistenţa socială este 
un domeniu strategic pentru Republica Moldova. Vreau să 
vă mulţumesc foarte mult tuturor celor care au stat la baza 
devenirii academice şi ştiinţifice a asistenţei sociale şi a so-
ciologiei şi să afirm că în aceste domenii nu există sfârşit, ci 
este mai degrabă o misiune. Vă mulţumesc foarte mult şi vă 
urez succese!

În numele Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comu-
nicării vă aduc sincere felicitări cu prilejul acestui eve-

niment, vă doresc multă sănătate şi mulţi ani înainte. Contri-
buţia dumneavoastră la dezvoltarea sociologiei şi asistenţei 
sociale este una impresionantă; aţi desfăşurat activităţi inedi-
te. Aceste două profesii, cu siguranţă, fortifică imaginea Uni-
versităţii de Stat din Moldova şi pentru asta aveţi respectul şi 
admiraţia noastră profundă.

Oleg BULGARU, 
doctor, conferenţiar 

universitar, Facultatea 
de Sociologie şi 

Asistenţă Socială, USM

Stela MILICENCO, 
doctor, conferenţiar 
universitar, decanul 

Facultatăţii de 
Sociologie 

şi Asistenţă Socială, 
USM

Ludmila CHICIUC, 
lector superior, 
Universitatea 

„B.P.Haşdeu” din 
Cahul 

Mihai BOGDAN, 
doctor, Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca, România

Vadim PISTRINCIUC, 
doctor, lector superior, 
Facultatea de Sociolo-
gie şi Asistenţă Socială, 

USM

Georgeta STEPANOV, 
doctor, conferenţiar 
universitar,decanul 

Facultăţii de 
Jurnalism şi Ştiinţe ale 

Comunicării, USM

La pregătirea acestui amplu material şi-a dat concursul un grup de specialişti
ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

CONTINUITATEA  PERSPECTIVELOR  DE  COOPERARE  
INTERUNIVERSITARĂ  ÎN  DOMENIUL  SOCIAL 

(MEDITAŢII  CE  MERITĂ  A  FI  REAUZITE)



UNIVERSITATEA8 29 august 2014, nr.1 (157) Caleidoscop

Membrii Senatului Universităţii de Stat din Moldova, care 
şi-a ţinut lucrările pe 25 martie curent, au reţinut, pro-

babil, următoarea frază, rostită de domnul rector Gheorghe Cio-
canu: „Un manager este bun, dacă îi face pe oameni să creadă 
în el. Un manager este foarte 
bun, dacă îi face pe oameni să 
creadă în ei înşişi”. Iar genericul 
acelei şedinţe a fost „Calitatea 
formării profesionale şi cultura 
generală”. 

Prin urmare, în dezbatere s-a 
pus activitatea Rectoratului pri-
vind realizarea obiectivelor pre-

văzute în planul de dezvoltare instituţională pentru peri-
oada 2010-2014, cu includerea capitolului „Programul 
de modernizare a bazei materiale”. Acesta prevedea ur-
mătoarele obiective: reparaţia capitală a acoperişurilor 
blocurilor nr. 3 şi nr.4 de studii; instalarea ferestrelor 
tip termopan în Campusul Central USM (în afară de 
blocul nr.1 şi blocul nr.2 de studii, care sunt trecute în re-
gistrul de stat ca monumente arhitectonice de importanţă 
naţională); reparaţia capitală  şi amenajarea sistemelor 
sanitare din blocurile nr.1, nr.4 şi nr.4”A” de studii; re-
paraţia capitală a Sălii – Muzeu USM din Blocul Cen-
tral; reparaţia scărilor şi intrărilor centrale în blocul 
nr.3 şi blocul nr.4 de studii; lucrările de asfaltare şi 
amenajare a spaţiilor verzi din Campusul Central; reparaţia sălilor de studii şi a în-
căperilor în toate blocurile de studii; reparaţii curente şi capitale, efectuate şi dictate 
de revenirea Facultăţii de Drept în Campusul Cental Universitar.

De menţionat că modernizarea infrasctructurii capitale a Universităţii de Stat din 
Moldova şi-a luat startul în anul 2011 conform iniţiativei rectorului Gheorghe Ciocanu, 
susţinută şi aprobată de către Senatul Universităţii. Iar mâna dreaptă a domnului rector, 
eufemistic vorbind, i-a devenit domnul Grigore Rotaru, şef Departament Dezvoltare 
Instituţională. Startul implementării acestui plan complex, cu adevărat impresionant, a 

fost dat concomitent cu începutul  renovării capitale a Sălii Senatului. În treacăt fie spus, 
aici, precum şi în întreg blocul principal de studii (dat în exploatare încă în anul 1986) 
nu s-au făcut nici cele mai mici reparaţii curente. Astăzi Sala Senatului aminteşte un For 
Roman al antichităţii.

Apropo, pentru modernizarea infrastructu-
rală Universitatea de Stat din Moldova cheltuie 
anual circa 20 de milioane de lei. Bineînţeles că 
exteriorul  blocurilor din Campusul Central, în 
ultimii ani,  a imprimat un aspect îmbucurător. 
Astăzi este o plăcere să treci şi pe aleile pavate, 
acestea fiind adumbrite de pomii decorativi. 

De asemenea bucură ochiul şi părculețul, mai 
bine zis, scuarul studenţesc, ce face corp comun 
cu blocurile nr.1, nr.4 şi nr.4”A”(intrarea din str. 
Puşkin) care a devenit cu adevărat un loc prefe-
rat de relaxare şi chiar meditaţii pentru studenţi, 
cadre didactice şi oaspeţi. Reamenajarea acestei 
zone de agrement a început în anul 2013, tot la 
iniţiativa domnului rector, sarcina fiind pusă pe 
umerii Departamentului Social.

Suma pentru reconstrucţia scuarului-parc s-a 
dovedit a fi destul de frumuşică – circa 370 de 
mii de lei. Banii au fost alocaţi pentru: pregătirea 
terenului; achiziţionarea pavajului şi bordurilor 
pe un perimetru de aproape 400 de metri; procu-
rarea speciilor de arbori şi arbuşti decorativi (29 

de specii) cu valoare ştiinţifico-didactică; instalarea unui sistem special de irigare.
La realizarea acestui proiect au fost implicaţi specialişti – botanişti de la Facultatea noastră 

de Biologie şi Pedologie, iar studenţii, în special cei de la Specialitatea Silvicultură, au realizat 
practic această nobilă intenţie a rectoratului şi a întregii comunităţi universitare.

Tuturora le suntem recunoscători. 
Victor MELNIC,

şef adjunct al Departamentului Social,
doctor în biologie

Modernizarea infrastructurii USM

O  COMPONENTĂ  INSEPARABILĂ  A  MANAGEMENTULUI  STRUCTURAL

De curând la Chişinău, în Sala de conferinţe a Pala-
tului Republicii, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Omul nou al Europei: modele, prototipuri, 
idealuri“, eveniment organizat de Catedra de Literatură Uni-
versală şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine ale Uni-
versităţii de Stat din Moldova, în parteneriat cu Reprezentan-
ţa Fundaţiei Konrad Adenauer din Republica Moldova şi cu 
Institutul Cultural Român. 

În şedinţa festivă de deschidere a conferinţei (modera-
toare dna Tatiana Ciocoi, conf. univ., dr. hab., şefa Catedrei 
de Literatură Universală) au transmis un  mesaj de salut dl 
Matthias Meyer, ambasadorul Republicii Federale Germa-
nia în Republica Moldova şi dl Marius Lazurcă, ambasador 
al României în Republica Moldova. În cea de-a doua zi a 
conferinţei s-a alăturat prezenţei şi dl Valeriu Matei, 
academician, director al Institutului Cultural Român 
„Mihai Eminescu” din Chişinău. 

A urmat sesiunea I, cu prelegerea „Omul recent” 
a dlui Horia-Roman Patapievici, filosof, scriitor, 
om de ştiinţă din România. Optând, în discursul său, 
pentru o civilizaţie europeană care să se întoarcă la 
valorile creştinismului, dl Patapievici a afirmat că 
dezvoltarea culturală, economică şi politică se dato-
rează creştinismului. Dreptul la proprietate, legea 
şi morala sunt cele trei repere care rezistă în toate 
timpurile. Omul zilei de azi, „recent“, deşi dispune de 
o libertate şi de valori democratice fără precedent, a 
devenit conformist şi nepăsător faţă de valorile inte-
lectuale, spirituale şi educaţionale. Redefinirea rapor-
tului cu valorile ar fi cea mai importantă lecţie pe care trebuie 
s-o însuşească acesta. Dispozitivul mental al europeneităţii 
s-a născut la 325, în Nicea, iar de atunci s-au format nume-
roase automatisme ale percepţiei, circuite comportamentale, 
asocieri, diferite de ale altor civilizaţii. Filosoful a mai vor-
bit despre raportul de transcendenţă  al omului modern cu 
realitatea, despre redignitatea Europei, venirea nihilismului, 
nimicirea valorilor, care au devenit increditabile, fractura is-
torică produsă de oameni, omul ros pe dinăuntru etc. Finalul 
prelegerii a dat prilej de revenire şi redefinire: „Toţi suntem 
oameni recenţi. Dar nu ne putem mulţumi cu asta.“ 

***

În şedinţa plenară a sesiunii a II-a au ţinut comunicări: 
dna Ana Selejan, prof. univ., dr., Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, care s-a referit la „Destinul omului nou ca 
personaj literar obligatoriu”; dl Gheorghe Manolache, prof. 
univ., dr., Universitatea „Lucian  Blaga” din Sibiu, referindu-
se la „Avatarii omului nou în proza românească din anii 
80”; dl Lucian Chişu, profesor, Academia Română (Bucu-
reşti), care a punctat ispitele, provocările şi ripostele literaturii 
în societatea informaţională a cunoaşteri, a vorbit despre un 
nou tip de inteligenţă, cea artificială, care devine tot mai sem-

nificativă în economia cunoaşterii. Subsemnata s-a referit la 
omul nou al spaţiului online, numit homo digitus/homo digi-
talis, care adaugă celoralte caracteristici ale postmodernităţii 
şi pe cea de om virtual, cel care apasă pe tastele (încărcate de 
un simbolism uşor descifrabil) ctrl + alt + delete, adică omul 
controlează, alternează/alege şi uită/re(de)vine. 

***

Sesiunea a III-a s-a remarcat prin comunicările prezen-
tate de dl Vasile Spiridon, profesor la Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău („Omul nou după „Adio, Eu-
ropa!” de D. Sârbu”);  de dl Sergiu Pavlicenco, prof. univ., 
dr. hab., vicepreşedinte al Asociaţiei de Literatură Genera-
lă şi Comparată din Moldova, USM, care a schiţat o inedită 
imagine a omului pensionar în literatura contemporană; de 

dna Viorella Manolache, dr., Institutul de Ştiinţe Politice şi 
Relaţii Internaţionale al Academiei Române (Bucureşti), care 
a adus argumentul „celui de-al treilea cetăţean”. Dna Maria 
Sleahtiţchi, conf. univ., dr., şefa Departamentului Cercetare 
şi Inovare, USM, s-a referit la personaje, mentalităţi şi com-
portamente în romanul optzecist, observând, eminescian, că 
„toate-s vechi şi nouă toate”.

A doua zi a lucrărilor conferinţei, în sesiunea a IV-a şi 
a V-a, a stat sub semnul omului balcanic (Anatol Moraru, 
conf. univ., dr., Universitatea „A. Russo” din Bălţi, „ Repre-
zentări ale omului balcanic în literatura română”); (Ion 
Plămădeală, dr. hab., Institutul de Filologie, AŞM, „Litera-
tura şi fantasma sensului: reflecţii pe marginea sindro-
mului „post”); al crizei  (Mircea V. Ciobanu, redactor-şef, 
Editura „Ştiinţa”, „Criza identităţilor în Cimitirul din Pra-
ga de Umberto Eco”); al mesajului biblic (Ioana Scherf, 
conf. univ., dr., Universitatea Humboldt din Berlin, într-o 
meditaţie „cât de nou este omul nou”, sub semnul lecturii 
publice şi al spectacolului (Alexandru Laszlo, dr., Colegiul 
Naţional „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca „Lectura dantis văzu-
tă ca spectacol literar”). Dna Emilia Taraburca, conf. univ., 
dr., USM, a disociat imaginea Omului Luminilor de cea a 

omului contemporan; dr. Alex Cosmescu, Institutul de Filo-
logie al AŞM, a vorbit în termenii alterităţii şi ai „scăpării de 
sine” din perspectiva lui Em. Levinas; dna Natalia Sporîş, 
conf. univ., dr., USM, a beneficiat de o traducere instantanee 
perfectă a comunicării domniei sale de către moderatorul se-
siunii Ivan Pilchin, vorbind despre amnezie ca sindrom al 
culturii contemporane, iar Ivan Pilchin a relevat asistenţei 
„spiritul nou” în  literatură, după Guillaume Apollinaire, ilus-
trându-şi prezentarea printr-o poezie de tip caligramă „Auto-
mobilul mic”, în format electronic, dinamic.

***

Sesiunea a VI-a a pus accentul pe fenomene precum 
„masivitatea” în societatea modernă, invocând Re-

volta maselor de J. Ortega y Gasset (Raisa Ganea, conf. 
univ., dr., USM); mercantilismul omului modern 
văzut de prozatorii basarabeni de ultimă genera-
ţie (Iulian Ciocan, dr., jurnalist, Radio Europa 
Liberă), homo sacer („omul sacrificat şi totodată 
omul exclus din ritualul sacru al societăţii”) (Ma-
ria Pilchin, lector, doctorandă, USM). Scriitorul 
Dumitru Crudu, director al Bibliotecii „Stefan 
cel Mare” din Chişinău, a adus în discuţie ima-
ginea „noilor moldoveni”, post-sovietici, un caz 
elocvent fiind cel al lui Vasile Ernu. Ioana Petcu, 
dr., de la Universitatea de Arte „George Enescu” 
din Iaşi a developat asistenţei imaginea omului 
nou din filmul est-european din anii 70 şi 80 ai 
secolului XX. 

În şedinţa de bilanț, invitaţii au trecut în revistă 
perspectivele abordării unei tematici atât de provocatoare şi 
cu infinite deschideri. Dna Elena Prus, prof. univ., dr. hab., 
directorul Institutului de Filologie şi Cercetări Interculturale 
(ULIM), a vorbit despre individul hipermodern şi lumea în 
care toate devin „hiper”. Conferinţa s-a încheiat cu un im-
presionat discurs al moderatoarei evenimentului, dna Tati-
ana Ciocoi, „Sub semnul lui pietas: Moartea omului roşu 
de Svetlana Alexievitch” – o pledoarie pentru libertate şi 
egalitate în lumea modernă, despre nevroza, criza şi marile 
întrebări ale umanităţii, despre timpul second-hand, ingrat, 
despre destinul tehnic al omenirii în viziunea lui Heidegger, 
despre moartea autorului, dar şi despre moartea textului, des-
pre disidenţa de bucătărie, despre cărţile care au devenit un 
surogat cultural, despre diferenţe şi diversitate. 

Toate comunicările prezentate pe viu, precum şi cele ale 
lectorilor, doctoranzilor şi masteranzilor catedrei urmează să 
fie publicate într-un volum de materiale ale conferinţei. Eve-
nimentul s-a desfăşurat într-o atmosferă colegială, debordând 
de idei şi propuneri.

 dr. Elena UNGUREANU, 
Institutul de Filologie al AȘM,

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 

Dimensiunea factorului inovator
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CIVILIZAŢIA EUROPEANĂ ŞI VALORILE UMANITĂŢII 
 

(O CONFERINŢĂ DEDICATĂ „OMULUI NOU al EUROPEI”) 
 

 De curând la Chişinău, în Sala de conferinţe a Palatului Republicii, s-a desfăşurat Conferinţa 

ştiinţifică internaţională „Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri“, eveniment organizat de 

Catedra de literatură universală şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii de Stat 

din Moldova, în parteneriat cu Reprezentanţa Fundaţiei Konrad Adenauer din Republica Moldova şi 

cu Institutul Cultural Român.  

În şedinţa festivă de deschidere a conferinţei (moderatoare dna Tatiana Ciocoi, conf. univ., dr. hab., 

şefa Catedrei de Literatură Universală) au transmis un  mesaj de salut dl Matthias Meyer, 

ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova şi dl Marius Lazurcă, ambasador 

al României în Republica Moldova. În cea de-a doua zi a conferinţei s-a alăturat prezenţei şi dl 

Valeriu Matei, academician, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău.  

               A urmat sesiunea I, cu prelegerea „Omul recent” a dlui Horia-Roman Patapievici, filosof, 

scriitor, om de ştiinţă din România. Optând în discursul său pentru o civilizaţie europeană care să se 

întoarcă la valorile creştinismului, dl Patapievici a afirmat că dezvoltarea culturală, economică şi 

politică se datorează creştinismului. Dreptul la proprietate, legea şi morala sunt cele trei repere 

care rezistă în toate timpurile. Omul zilei de azi, „recent“, deşi dispune de o libertate şi de valori 

democratice fără precedent, a devenit conformist şi nepăsător faţă de valorile intelectuale, spirituale 

şi educaţionale. Redefinirea raportului cu valorile ar fi cea mai importantă lecţie pe care trebuie s-o 

însuşească acesta. Dispozitivul mental al europeneităţii s-a născut la 325, în Nicea, iar de atunci s-au 

format numeroase automatisme ale percepţiei, circuite comportamentale, asocieri, diferite de ale altor 

civilizaţii. Filosoful a mai vorbit despre raportul de transcendenţă  al omului modern cu realitatea, 

despre redignitatea Europei, venirea nihilismului, nimicirea valorilor, care au devenit increditabile, 

(O  CONFERINŢĂ  DEDICATĂ  „OMULUI NOU  al  EUROPEI”)
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Mai bine de un deceniu, Asociaţia Stu-
denţilor Creştini Ortodocşi organizea-

ză cursuri gratuite de studiere a limbii engleze. 
Beneficiari sunt studenţii, dar şi alte persoane 
dornice de a învăţa o limbă străină. După un an 
de studiu învăţăceii susţin teste şi li se înmânea-
ză un certificat care confirmă însuşirea  unui ni-
vel adecvat de cunoştinţe.

O mare dificultate în desfăşurarea acestor 
cursuri ţine de contingentul celor care pledează 
pentru aceste cursuri. În toamnă aplică circa 100 
de persoane, iar reuşesc să absolvească circa 
10 la sută. În acest an universitar s-au implicat 
două profesoare, doamnele Tatiana Chitii şi Ele-
na Radu, care au pus suflet, în grupele formate, 
pentru a însuşi nivelul începător. Astfel, după 
testări, au trecut cu brio doar 12 persoane.

Ceremonia de înmânare a certificatelor a 
avut loc tradiţional în Capela Universităţii de 
Stat din Moldova. Certificatele au fost înmânate de către părintele Octavian Moşin, preşe-
dintele ASCO, care i-a felicitat pe cei care, în perioada 15 septembrie 2013 – 15 iunie 2014, 

au urmat aceste cursuri de studiere a limbii engleze:
„Astăzi simţim nevoia unei deschideri şi comunicări 

nu doar cu cei din jur, ci și cu alți semeni, din diferite 
colţuri ale lumii. Cea mai răspândită limbă, prin care co-
munică lumea, este engleza. Însă nu toţi au posibilitatea 
să se înscrie la cursuri cu plată; de aici şi iniţiativa de a 
oferi aceste studii gratuite, în special; pentru contingen-
tul bisericesc. Numeroşi tineri, preponderent studenţi, 
au trecut prin aceste cursuri, care acum un deceniu erau 
foarte solicitate. Au fost ani când se studiau concomitent 
engleza, germana şi italiana; unii solicitau şi cursuri de 
cultivare a limbii române. Sperăm ca aceste cunoştinţe 
să le fie de folos celor care au beneficiat de lecţii oferite cu 
multă dragoste de către profesorii voluntari.”

NOTă:
Studenții interesați de studierea gratuită a limbii 

engleze în noul an universitar sunt îndemnați să se în-
scrie până la data de 10 septembrie 2014, pe adresa: 
mosin.octavian@gmail.com

În perioada vacanţei de vară, 1 iulie – 20 august 2014, rec-
toratul USM și Biserica „Întâmpinarea Domnului” au orga-

nizat cercuri pe interese pentru ocuparea copiilor şi petrecerea cu 
folos a timpului liber. 

Au fost propuse următoarele cercuri, unde copiii s-au familia-
rizat cu lumea frumosului şi au obţinut abilităţi în: sculptură: lut, 
lemn; desen; modelism: aviamodelism; decor, origami; artă 
contemporană.

Copiii au fost împărţiţi în grupe în conformitate cu vârsta şi 

ocupaţia aleasă.
Astfel, peste 30 de copii cu vârsta între 7 şi 14 ani au frecventat 

aceste cercuri organizate de trei ori pe săptămână. Cei care au benefi-
ciat de aceste cercuri sunt în special copii ai angajaților universității, 
dar și ai enoriașilor ce freceventează biserica noastră.

Cei care s-au ocupat cu copiii au fost 3 studenți voluntari, care 
s-au oferit să-și petreacă vacanța alături de ei. Nădăjduim că aceas-
tă tabără de vară va deveni tradițională la USM și va aduna tot mai 
mulți copii.

La încheierea anului universitar 2013/2014 
rectoratul Universităţii de Stat din Moldova, 

dimpreună cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” din 
campusul universitar, au încurajat mai mulţi studenţi 
sârguincioşi care se află în dificultate.

Zeci de tineri au beneficiat de produse alimentare, 
haine, seturi igienice etc., iar pentru 10 studenţi a fost 
acordat un ajutor bănesc. Aceste bunuri au fost oferite 
cu multă dragoste de către enoriaşii locaşului nostru 
universitar.

Totodată, câţiva studenţi invalizi au fost binecu-
vântaţi să-şi petreacă vacanţa la mănăstirile din repu-
blică, iar 3 tineri din familii socialmente vulnerabile au 
fost ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă pentru a se 
putea întreţine.

Domnul Nicolae Sadovei, prorector USM, a men-
ţionat în cadrul întrunirii cu unii tinerii: „Este necesară 
această colaborare cu biserica universitară, care este cea 
mai veche instituţie şi cel mai deosebit edificiu din cadrul 
campusului studenţesc. Cei legaţi de universitate au un 
loc de refugiu, de reculegere şi de linişte lăuntrică. Însă 
biserica vine şi cu un suport pentru toată lumea care îi 

păşeşete pagul: bătrâni nevoiaşi, invalizi, familii social-
mente vulnerabile, persoane deprimate, abuzate, vicioa-
se etc. Astfel, trebuie să ne unim eforturile în vederea 
susţinerii tuturor celor aflaţi în dificultate.”

La rândul său, preotul Octavian Moşin, parohul bi-
sericii, a menţionat: „Biserica universităţii e parte com-
ponentă a instituţiei de învăţământ. În acelaşi timp, e un 

monument ocrotit de stat, datând din anul 1880. 
Acest edificiu sacru mereu a fost pe lângă o institu-
ţie de învăţământ, fiind un „laborator duhovnicesc” 
pentru învăţăcei.  Pe lângă slujbele şi orele de curs 
legate de programele de spiritualitate creştină, în-
cercăm să susţinem şi latura asistenţei sociale. Zilnic 
la biserică vin oameni nevoiaşi după ajutor. De câţi-
va ani, la iniţiativa rectoratului, adunăm bunuri de 
la credincioşi, iar altora le oferim aceste ajutoare.

Astfel, în depozitul bisericii pot fi găsite haine, 
paste făinoase, jucării, biciclete şi alte bunuri care 
se împart celor nevoiaşi. Apoi, colaborăm cu facul-
tăţile şi centrele universitare, încercând să fim ală-
turi de angajaţii şi studenţii USM aflaţi în diverse 
situaţii dificile. Ne-am confruntat cu tentative de 
suicid, multă lume este în depresie, alţii necesită in-

tervenţii chirurgicale foarte costisitoare, unele studente 
devin mame solitare etc. Cei care se adresează sunt luaţi 
în grija noastră şi încercăm să-i ajutăm în măsura po-
sibilităţilor. Totodată, încercăm să fim alături de tinerii 
neputincioşi şi orfani, care au nevoie de îngrijire şi susţi-
nere. Să fie toate întru slava Domnului!”.

VREI  SĂ  
DEVII  MEMBRU  ASCO?

Asociația Studenților Creștini Ortodocși (ASCO) activează în cadrul USM.  Şi întru-
cât, vorba ceea, toamna se numără bobocii, la fiecare început de an de studii, invităm 

tinerii cu râvnă pentru cele spirituale de a se înscrie în rândul membrilor ASCO.
Asociația desfășoară activități de voluntariat, organizează pelerinaje, întruniri cu diverse 

personalități, discuții duhovnicești și alte activități ziditoare de suflet.

Mai multe date pe www.tineretulortodox.md sa la nr. de telefon: 079481586.

CERCURI  PE  INTERESE
(30 DE  COPII  AU  FOST  GĂZDUIȚI  ÎN  VACANȚĂ  LA  TABĂRA  DIN  INCINTA  USM)

ALĂTURI  DE  STUDENŢII  AFLAŢI  ÎN  DIFICULTATE

O  NOUĂ  PROMOŢIE  A  CURSURILOR  DE  ENGLEZĂ 
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în august 2015. Rosetta va urmări îndeaproape com-
portamentul cometei pentru a înțelege în timp real ce 
se petrece cu ea atunci când se apropie de Soare.

Cometa 67P, la fel ca și celelalte comete, poartă 
numele celor care au descoperit-o. Ea a fost observa-
tă pentru prima oară la 20 septembrie 1969, când as-
tronomii Klim Churyumov și Svetlana Gerasimenko 
din Kiev au vizitat Institutul de Astrofizică din Al-
ma-Ata, Kazakhstan, pentru a efectua un studiu al 
cometelor. Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 
este una dintre numeroasele comete cu perioade or-

bitale mai mici de 20 de ani, numite co-
mete scurtperiodice. Deoarece orbitele 
lor sunt influențate de gravitația planetei 
gigante Jupiter, ele mai sunt numite co-
mete din Familia Jupiter. Se consideră 
că aceste comete își au originea în Cen-
tura Kuiper, o regiune situată dincolo 
de orbita planetei Neptun, populată 

de corpuri mici de gheață. În urma ciocnirilor sau 
perturbațiilor gravitaționale, unele din aceste corpuri 
sunt aruncate din Centura Kuiper spre Soare. 

Atunci când cometele întersectează orbita pla-
netei Jupiter, ele interacționează gravitațional cu 
planeta gigantă și, ca rezultat, orbitele lor se modifi-
că treptat până când cometele sunt aruncate în afara 
Sistemului solar ori se ciocnesc cu vreo planetă sau 
cu Soarele. Astfel, la fiecare apropiere de Jupiter, 
cometa 67P era adusă mai aproape de regiunea in-
terioară a Sistemului solar. Analiza evoluției orbitei 
cometei arată că până în 1840 periheliul orbitei ei 
era la distanța de 4 UA (în jur de 600 de milioane 
km). Distanța fiind prea mare, căldura solară nu era 
suficientă pentru a vaporiza nucleul bogat în gheață 
al cometei și a-i forma coada. Din această cauză 
cometa nu era observabilă de pe Pământ. Trecerile 
ulterioare în apropiere de Jupiter au redus treptat 
distanța la periheliu, care, în 1959, a ajuns la 1,29 
UA (1 UA este distanța medie de la Pământ la Soa-
re). În 2015, distanța cometei de la Soare la perihe-
liu va fi de 1,243 UA sau 186 milioane de km. În 
prezent cometa Churyumov-Gerasimenko orbitează 
în jurul Soarelui pe o triaectorie eliptică având peri-
oada de revoluție de 6,45 ani, cu afeliul (punctul cel 
mai îndepărtat de Soare) dincolo de Jupiter și perihe-
liul între orbita Pământului și orbita planetei Marte. 

dată viteza și traiectoria pe seama energiei câmpului 
gravitațional al Pământului și al planetei Marte. 

În drum spre cometa 67P, Rosetta a trecut pe 
lângă doi asteroizi: la distanța de 800 km de asteroi-
dul Steins, de numai 5 km în diametru (5 septembrie 
2008) și la distanța de 3162 km de asteroidul Lutetia, 
cu diametrul de 130 km (în iulie 2010). 

După ce trecuse de Lutetia, Rosetta avea viteza 
de 54000 km/oră și încă patru ani de zbor până la 
cometă. Deși nava este echipată cu panouri solare 
de mari dimensiuni extrem de eficiente, bazate pe 
cele mai noi tehnologii, ea era atât 
de departe de Soare, încât energia 
generată de bateriile solare nu ar fi 
fost suficientă pentru a menține toate 
sistemele navei în stare operațională. 
În aceste condiții, unica soluție a fost 
de a trece nava în regim de hibernare 
pentru o perioadă de patru ani, prin 
deconectarea tuturor sistemelor, cu excepția compu-
terului de bord și a cronometrului pornit în regim 
de numărătoare inversă până la 20 ianuarie 2014, 
ora 10:00 UTC. La această dată Rosetta s-a ”trezit”, 
a reactivat comunicațiile și „a telefonat acasă”, la 
Centrul European de Operațiuni Spațiale din Darm-
stadt, Germania.

În prezent, sonda Rosetta și cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko la care a ajuns la 

6 august, se află aproximativ la jumătate distanță 
între orbitele planetelor Marte și Jupiter, mișcându-
se spre partea interioară a Sistemului solar cu viteza 
de aproape 55000 km/oră. Rosetta este la distanța 
de numai 100 km de la suprafața cometei. În ur-
mătoarele săptămâni ea va descrie două traiectorii 
complicate în fața cometei, după care se va încerca 
plasarea ei pe o orbită aproape circulară la înălțimea 
de 30 km sau poate mai aproape, în funcție de acti-
vitatea cometei. În același timp, instrumentele de la 
bord vor studia suprafața cometei în căutarea unui 
loc pentru aterizarea aparatului Philae pe suprafața 
ei, programată pentru data de 11 noiembrie 2014. 
După aterizarea aparatului, Rosetta va continua să 
însoțească cometa în mișcarea ei spre Soare, de care 
cele două corpuri în tandem – unul natural și altul 
construit de om, se vor apropia la distanța minimă 

De ani buni, pe ultima pagină a ziarului „Universitatea” apare sistematic o rubrică 
de cultivare a Limbii Române, susţinută de doamna Irina Condrea, profesor 

universitar, Departamentul de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Limbi 
Clasice. În una din cronicile dumisale autoarea face următoarea constatare: „În 

limbajul multor vorbitori basarabeni sunt la cinste o serie de cuvinte, modelate exact după 
tipare ruseşti, dar care nu există în limba română, şi nici nu este nevoie de ele”...

În alt articol citim următoarele: „Există în exprimarea conaţionalilor noştri unele abateri 
de la norma literară atât de înrădăcinate, încât se pare că nimic nu le poate veni de hac. 
Printre acestea este mult răspânditul cuvânt familie, utilizat constant în loc de nume/nume 
de familie. O cochetă  domnişoară spunea într-o emisiune televizată ceva de genul: „Fami-
lia mea este Lungu, de aceea eu sunt aşa de înaltă”...

Altădată exegeta lingvistă şi stilistă ne atrage atenţia asupra modului inadecvat în care se 
utilizează repetat (fie într-o convorbire privată, fie chiar de la tribună vocabula deci).    În această 
ordine de idei se reţine următoarea replică: „Modestul cuvânt deci, care, de fapt, este o conjuncţie con-
cluzivă se transformă pentru multe persoane într-un element fără de care nu pot începe o relatare, 
o expunere”.

Şi aşa, din număr în număr, cititorii noştri universitari sunt atenţionaţi să se îngrijească de comoara 
ce le-a fost dăruită – limba noastră cea strămoşească, să se exprime corect, să evite calchierile extrem de 
supărătoare, mai ales cele din limba rusă, să-şi cultive şi să-şi îmbogăţească vocabularul. Ne bucură faptul 
că aceste cronici extrem de utile de cultivare a limbii române, pe care savantuil-lingvist Irina Condrea 

le publică în ziarul nostru universitar şi în săptămânalul naţional „Timpul” au un impact benefic asupra 
publicului cititor, ele fiind căutate, discutate, apreciate. Bunăoară, profesorul Vitalie Sochircă, şef de 

Departament, Facultatea de Biologie şi Pedologie, afirmă că de fiecare dată începe lecturarea zia-
rului nostru cu ultima pagină, unde sunt inserate reflecţiile lingvistice ale doamnei Irina Condrea. 
Ba mai mult, domnul profesor, în baza articolelor respective, găseşte timp pentru a-i implica şi pe 
studenţii săi în aceste discuţii utile, pe care ei le acceptă cu plăcere, punând preţ pe importanţa şi 
actualitatea lor. 

Şi iată, zilele acestea doamna Irina Condrea scoate de sub tipar volumul „E Timpul să vorbim 
corect” în ale cărei coperte sunt adunate majoritatea cronicilor de cultivare a limbii, publicate în 
ultimii ani. Autoarea vine spre cititori cu următoarea aserţiune: „Bogăţia şi frumuseţea limbii 
române este o adevărată zestre spirituală a neamului nostru, pe care avem datoria să o păs-
trăm, să o protejăm şi să o dezvoltăm în permanenţă. Limba este strâns legată de cultură, în 
general, iar la nivel individual ea este cartea de vizită a oricărei persoane. De aceea toţi cei in-

teresaţi de o comunicare eficientă trebuie să-şi diversifice şi să-şi cizeleze mijloacele de exprimare”.
Este un îndemn de care s-ar cuveni să ţinem cont cu toţii. Or, această carte e binevenită în casele 

noastre, în biblioteci şi instituţii de diferit rang, iar apariţia ei chiar în aceste zile are o conotaţie simbolică 
deosebită, fiindcă  acest eveniment editorial coincide cu cei 25 de ani de la istorica zi din 31 august 1989, 
când, printr-un istoric Act Legislativ, a fost consfinţită Limba noastră cea Română, care a devenit  o 
sărbătoare naţională pentru tânărul nostru stat.

Mihai MORĂRAŞ

Limba maternă – floare eternă

Elogiem cu toţiii iubirea şi o 
pictăm în culori cât mai calde şi 

strălucitoare; o ridicăm în slăvi, ne dorim să o în-
tâlnim, tânjim după ea. Iubirea mişcă munţii din 
loc şi e cea mai puternică forţă din univers. Ea ne 
face fericiţi şi mai frumoşi; despre iubire se scriu 
cărţi şi pentru iubire mor oameni. Dar nimeni nu 
vorbeşte despre cealaltă faţă a iubirii…

Iubirea te ia de mână şi te face să pluteşti, dar 
apoi tot ea te izbeşte de pământ şi te împrăş-

tie în toate zările, încât te întrebi dacă vei mai fi 
întreg. Iubirea ta e în carne vie şi scoate la suprafaţă 
toate lucrurile pe care le-ai urât  cândva şi ai încer-
cat să le ascunzi cât mai în abisul sinelui, să nu ştii 
decât tu de ele. Toate defectele şi slăbiciunile de 
care ai vrut să uiţi le-ai îngropat adânc sub haina 
personalităţii şi  a normelor sociale care răbufnesc. 
Şi iar acum trăieşti orice senzaţie la intensitate ma-
ximă. Cel mai sigur om din lume devine nesigur 
la gândul că poate nu este destul de bun, că există 

cineva care să-i ofere celuilalt mai mult. Iubirea 
naşte monştri. Gelozia, furia, ura, dar, în primul 
rând, iubirea trezeşte pe toţi la viaţă. Toate nesi-
guranţele pe care le-ai ţinut as-
cunse în tine se amplifică acum, 
eşti ca un vulcan care erupe şi 
apeşi  pedala de acceleraţie fără 
să te opreşti, doar ca să vezi cât 
de  iute poţi să mergi. 

Iubirea nu doar te mângâ-
ie, ea te zgârie şi îţi lasa urme 
adânci în carne, îţi lasă umbre 
pe chip şi cicatrici pe piele. 
Lacrimile crestează drumuri în 
jurul ochilor, iar prin nări respiri şi inspiri resen-
timente, durere şi neputinţă. Nu toate poveştile de 
iubire se scriu cu nostalgie şi cu zâmbetul pe buze;  
unele se scriu cu sânge. Nici nu mai ştii dacă iubeşti 
sau urăşti, simţi gustul fierii dimineaţa, la prânz şi 
seara, până când, la un moment dat, te obişnuieşti 

Viaţa în doi

(Din creaţia studenţilor)

După o călătorie de zece ani, 
Sonda spațială Rosetta lan-

sată de Agenția Spațială Europeană 
(ASE) s-a întâlnit pe 6 august 2014, 

la aproximativ 400 de milioane de kilometri de Pă-
mânt, cu cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, pe 
care o va studia și însoți timp de peste un an în calea 
ei spre periheliul orbitei sale - punctul de pe orbită 
cel mai apropiat de Soare.

Rosetta deschide un nou capitol în explorarea 
Sistemului solar, ea fiind prima navă spațială care 
în următoarele luni se va roti în jurul cometei ca un 
satelit al ei, scrutând-o cu toate cele 11 instrumente 
științifice de la bord, iar în noiembrie 2014 va lansa 
pe suprafața cometei aparatul Philae, dotat și acesta 
cu 10 instrumente de înaltă precizie, destinate cerce-
tării în detaliu a caracteristicilor fizice și chimice ale 
acestui mic corp ceresc.

Cometele se consideră a fi elementele constitu-
tive primare ale Sistemului solar, care au putut să 
“furnizeze” apă pe Pământ, dar poate chiar și ingre-
dientele necesare pentru viață. Însă multe întrebări 
fundamentale despre aceste obiecte enigmatice au 
rămas încă nedezlegate și misiunea Rosetta are ca 
scop să răspundă la ele prin cercetarea comprehen-
sivă, la fața locului, a cometei. 

Ideea misiunii Rosetta a fost concepută la în-
cepurul anilor 1980, chiar înainte ca un alt aparat 
cosmic al ASE, cu numele Giotto, să se apropie de o 
altă cometă, faimoasa cometă 1P/Halley, și să reali-
zeze prima imagine detaliată a nucleului văzut vre-
odată al unei comete. Succesul misiunii Giottodin 
1986 i-a încurajat pe cercetători să proiecteze o nouă 
misiune și mai îndrăzneață. 

Misiunea Rosetta a fost lansată la 2 martie 2004, 
având ca scop întâlnirea cu cometa 67P/Churyu-
mov-Gerasimenko în 2014, coborârea pe cometă a 
unui aparat și escortarea cometei în mișcarea ei or-
bitală în jurul Soarelui până după periheliu. Aparatul 
va cerceta structura nucleului și va testa fracțiunile 
izotopiceale cometei. 

Călătoria a fost una complexă, pentru că nava nu 
putea să ajungă direct la cometă. Ea a trebuit să facă 
o serie de manevre orbitale în jurul Soarelui spre a 
se apropia de trei ori de Pământ și o data de Marte 
(în februarie 2007) pentru a-și schimba de fiecare 

Universul aproape

Misiunea Rosetta

cu el. Apoi bei lichidul ăla de sete, din obişnuinţă 
sau din simplul motiv că nici un alt sentiment nu 
mai trezeşte vreo urmă de emoţie în tine; speranţa, 
compasiunea, prietenia, toate au acelaşi gust insipid 
al apei. Numai iubirea e amară şi e singura care te 
face să simţi că trăieşti, iar asta nu doar pentru că îţi 
simţi inima lovindu-te în piept cu putere. Iubirea nu 
e doar lumină, iubirea e şi  durere, chin.

Cine spune că n-a trăit aşa ceva e un prost, un 
laş care îşi reneagă trecutul.  Puţin 
îmi pasă de părerea celor care vor 
sări acum spunând că asta nu e iu-
bire, celor care iubesc doar pentru 
că sunt iubiţi, ca şi cum iubirea e 
un schimb la talcioc unde cântă-
reşti cu atenţie cât dai de la tine, 
ca să nu ieşi pe minus. Să iubeşti 
pe cineva fără să aştepţi nimic în 
schimb,  asta e iubire; să-i dai tot 
ce ai, iar când nu mai ai nimic să 

i te dai chiar pe tine însuţi, asta e iubire. Şi nu, nu 
e obsesie, pentru că, la un moment dat, când te va 
izbi realitatea în faţă şi vei fi la fel de consumat ca 
o ţigară care a ajuns la filtru, când orice sentiment 
ai încerca va avea gustul amar al iubirii şi vei trece 
apatic prin viaţă, atunci îţi vei da seama că nu mai 

ai nimic. Iar oamenii care nu mai au nimic sunt cei 
mai puternici pentru că pot să renască. Dacă au mai 
trecut şi prin Iad şi au ieşit vii de acolo, nu mai e 
nimic acum care să le stea în cale.

***
Cât despre cel iubit…n-am să înţeleg niciodată 

plăcerea lui de a-l nimici pe cel care-l iubeşte. Plă-
cerea de a-i transforma inima într-un joc de cărţi în 
care caută să găsească punctul cel mai vulnerabil. 
Şi aruncă săgeţi una după alta, în timp ce celălalt stă 
şi îşi acceptă soarta ca un Hristos răstignit pe cruce. 
Pentru că iubirea nu doar te ia de mână şi te mân-
gâie pe creştetul capului, ea te aruncă la pământ şi 
te calcă în picioare, îţi râde în faţă şi te îmbolnăveş-
te, te face să îţi tuşeşti şi ultima urmă de umanitate 
din tine şi îţi zdrobeşte fiecare părticică din cel care 
ai fost cândva. După ce întâlneşti iubirea, te uiţi în 
oglindă şi nu te mai recunoşti…ori eşti un om mai 
bun, ori ultimul om de pe pământ. Oricum ar fi, iu-
birea nu te lasă la fel. Şi de acum înainte nimic nu o 
să mai aibă vreodată acelaşi gust… Te întrebi, apoi, 
dacă vei mai putea iubi atât de mult. Poate că nu. 
Dar măcar n-o să mai fii martir din nou.

Daniela UNGUREANU,
anul III, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 

Comunicării

Cometa a fost observată de pe Pământ 
de 7 ori, ultima data în 2009. Imagi-

nile obținute în martie 2003 cu camera de la 
bordul telescopului spațial Hubble arată că nu-
cleul ei are dimensiunile de aproximativ 5x3 
km. În imaginile de înaltă rezoluție obținute 
de Rosetta, cometa apare ca o structură cu doi 
lobi. Nu se știe deocamdată dacă această struc-
tură s-a format prin unirea a două comete se-
parate în trecutul Sistemului solar sau aceasta 
este o singură cometă care s-a erodat asimetric 
cu timpul. 

Din observații rezultă că nucleul cometei 
face o rotație în aproximativ 12 ore. Dacă come-
ta se va comporta ca în 2003 și în 2009, jeturile 
principale de gaz urmează să devină vizibile cu 
o lună înainte de periheliu, adică la mijlocul lu-
nii iulie 2015. Temperatura medie a cometei 67P, 
măsurată cu ajutorul spectrometrului VIRTIS, 
s-a dovedit a fi de minus 70ºC, aceasta indicând 
că suprafața cometei este predominant întuneca-
tă și acoperită de praf. Ea are un nucleu solid 
destul de mic, cu densitatea mult mai mică decât 
a apei, deci pare a fi un corp poros. La fel ca alte 
comete, nucleul ei este mai negru ca cărbunele, 
indicând că are o crustă de material organic bo-
gat în carbon. Este foarte importantă studierea 
suprafeței cometei cu ajutorul sondei Philae care 
va ateriza pe ea, deoarece se cunoaște încă foarte 
puțin despre proprietățile suprafeței nucleului. 

Pe măsură ce cometa se apropie de Soare, 
gheața din nucleu sublimează și cometa începe 
să ejecteze cantități crescânde de praf. Aceasta 
duce la dezvoltarea în jurul nucleului solid a 
unui nor difuz de praf și gaz numit coma – și 
ulterior a unei cozi de praf îndreptate în direcție 
opusă Soarelui. La apariția din 2009, cometa nu 
era prea strălucitoare, având magnitudinea vizu-
ală de aproximativ 12m, chiar și la maximumul 
său de activitate la aproximativ o lună după tre-
cerea prin periheliu, ceea ce înseamnă că pentru 
a o observa de pe Pământ este nevoie de un te-
lescop puternic.

Spre deosebire de misiunile anterioare de 
scurtă durată, misiunea Rosetta oferă șansa de a 
studia și monitoriza transformările unei comete 
în decurs de peste un an, contribuind astfel la 
extinderea cunoștințelor despre formarea Siste-
mului solar și originea apei pe Pământ.

Ștefan  D. TIRON,
consilier la Ministerul Educaţiei

ZESTREA  SPIRITUALĂ  A  NEAMULUI  NOSTRU

CEALALTĂ  FAŢĂ  A  IUBIRII …

RENDEZ-VOUS  DUPĂ  10  ANI  DE  CĂLĂTORIE


