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ÎN  NOUL  AN – SPRE  O  LUME  NOUĂ,
   CEA  A  PROGRESULUI  ŞI  ASCENSIUNII

Onorată comunitate universi-
tară! Stimaţi colegi! Dragi tineri 
studioşi!

Astăzi, când fulgii imaginari (dar 
poate şi reali?) vor încerca să se zben-
guiască haotic dincolo de infiniturile 
gândurilor noastre, veţi rămâne, tête-
à-tête, cu primii colindători, cu pri-
mii urători, făcând un bilanţ al celor 
trecute în istorie, Vă veţi convinge că 
anul 2014 nu a fost mai rău decât cei-

lalţi ani,  iar clipele demn trăite în anul curent pot pretinde să 
devină intrare demnă în Noul An.  

Stimaţi colegi! Universitatea de Stat din Moldova este 
Casa Noastră de toate zilele. Aici toate activităţile ne mar-
chează paşii de-a lungul anilor în direcţia mobilizării întru 
fortificarea şi realizarea tuturor obiectivelor, între ele unul 
prioritar fiind cel de păstrare a numelui ereditar de cel mai 
prestigios şi atractiv Centru de pregătire a cadrelor de în-
altă calificare, Centru care generează continuu noua istorie 
a sistemului educaţional ajustat la rigorile europene. Acest 
fapt asigură întregului învăţământ naţional un pas demn spre 
o lume nouă – cea a progresului, a ascensiunii, a desăvârşi-
rii, a perfecţiunii. Desigur, trebuie să subliniem că nu a fost 
niciodată uşor. Alma Mater a  parcurs în ultimii 7 ani o cale 
cu reale dificultăţi, care, fiind depăşite cu răbdare, inteligenţă 
şi înţelepciune, au făcut ca instituţia noastră să-şi regăsească 
traseul de evoluţie normală pe calea modernismului, spre o 
universitate competitivă şi recunoscută în acest sens. 

Un factor important întru soluţionarea unui  şir de pro-
bleme ce ţin de învăţământul superior, managementul uni-
versitar şi cercetare a fost şi rămâne dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare cu instituţiile internaţionale şi universităţile din 
întreaga lume, un astfel de cadru relativ omogen, cu ele-
mente comune şi o experienţă similară  fiind unul oportun 
când este vorba de progres. În acest context, ţin să amintesc 
despre Memorandumul de înţelegere privind constituirea 
Consorţiului Universităţilor din Moldova, România, Ucrai-
na, semnat de către rectorii a 6 universităţi, inclusiv Uni-
versitatea “Al. Ioan Cuza” ,  Iaşi (România); Universita-
tea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi (Ucraina); 
Universitatea de Arte “George Enescu”,  Iaşi (România); 
Universitatea  de Stat “Alecu Russo”,  Bălţi (Republica 
Moldova); Universitatea de Stat a Moldovei,  Chişinău 
(Republica Moldova);Universitatea “Ştefan cel Mare”, 
Suceava (România), Memorandum urmat de Acordul de 
Constituire a Consorţiului Universităţilor din Moldova, Ro-
mânia, Ucraina şi semnat de membrii fondatori la începutul 
lunii aprilie 2011. 

Astăzi constat cu mândrie că în perioada 19-21 iunie 
2014 Universitatea de Stat din Moldova şi-a deschis larg 
uşile pentru şedinţa extinsă a acestui consorţiu, în cadrul 
căreia au fost determinate scopurile, inclusiv: promovarea 
calităţii, creşterea eficienţei sistemului de învăţământ superi-
or şi al cercetării ştiinţifice universitare, sporirea vizibilităţii 
şi competitivităţii internaţionale, precum şi promovarea in-
tereselor comune ale universităţilor-partenere. Pentru reali-
zarea celor preconizate, membrii Consorţiului vor elabora şi 
vor coordona programe de cercetare şi de activitate didacti-
că, axându-se pe  promovarea dimensiunii europene. Drept 
urmare, au sosit primele aprecieri ale acestor activităţi din 
partea unor universităţi din Franţa, Germania, Marea Brita-
nie etc., etc., fapt  elocvent ce demonstrează  că mergem pe 
calea cea dreaptă şi corectă. 

Ne-am dorit şi ne-a reuşit, continuând în această direcţie, 
să instituim şi să urmăm vectorul culturii organizaţionale în 
care aspiraţiile înalte, valorile şi performanţele, atitudinea, 
iniţiativa şi implicarea, managementul participativ să fie în-
curajate, apreciate şi susţinute. Nu ne rămâne decât să re-
alizăm cele preconizate, inclusiv crearea unei infrastructuri 
performante, a condiţiilor de muncă şi de studii, acestea asi-
gurând continuitate în promovarea politicilor educaţionale şi 
diseminând încrederea că putem obţine ceea ce ne dorim. 
Întru realizarea tuturor celor preconizate, vă îndemn să res-
pectăm şi în continuare principiile fundamentale de la care 
nicicum şi nicicând nu ne putem abate, ele devenind sloga-
nurile noastre, ale USM:

În viaţa unei universităţi nu legile scrise pe hâr-1. 
tie, ci spiritul care conduce şi mecanismele care se aplică 
sunt determinante.

Cercetarea ştiinţifică este o sursă inepuizabilă pen-2. 
tru cunoaştere, iar performanţa şi valorificarea cercetă-
rii ştiinţifice devine o sursă inepuizabilă de finanţare.

Un manager este bun dacă îi face pe cei din jur să 3. 
creadă în El. Un manager este foarte bun dacă îi face pe 
cei din jur să creadă în Ei.

Aşadar, distinşi universitari! Să rămânem cu  speranţe 
mari într-un an care vine, dorindu-ne şi dorindu-vă în conti-
nuare  ani mulţi, fericiţi, plini de prosperitate, cu  noi iniţiati-
ve, poziţii active în societate, educaţie prin valori şi tradiţii 
pentru promovarea acestor valori şi tradiţii ale neamului  
în marea familie consolidată care a fost şi rămâne UNIVER-
SITATEA DE STAT DIN MOLDOVA! 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!
Rector USM, Gheorghe CIOCANU, 
doctor habilitat, profesor universitar

Lucru ştiut de toată lumea: Universitatea de Stat din 
Moldova şi-a câştigat un loc binemeritat pe arena 

internaţională, datorită realizărilor sale remarcabile nu nu-
mai în domeniul instructiv-didactic şi educaţional, dar, îna-
inte de toate, prin aplicarea multidimensională a potenţia-
lului ştiinţific, de cercetare şi de inovare în toate direcţiile 
de activitate.

Aceasta, probabil, ar fi una din explicaţiile că, pe par-
cursul anului academic universitar 2013-2014, instituţia 
noastră a fost vizitată de o serie de personalităţi remarcabi-
le din diferite ţări ale lumii, vizitele în cauză fiind reflectate 
succint pe paginile ziarului nostru.

În această ordine de idei, se impune şi prezenţa, în me-
diul nostru academic, a Ambasadorului Extraordinar şi Ple-
nipotenţial al Republicii Franceze în Republica Moldova. 
Precizăm că noul şef al Misiunii Franceze la Chişinău este 
Excelenţa Sa Pascal Vagogne, căruia i-au fost înmânate 
Scrisorile de Acreditare la începutul acestei toamne.

Cu acest prilej, înaltul demnitar a dorit să facă una din primele sale vizite la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, întâlnindu-se, fireşte, cu domnul rector Gheorghe Ciocanu, 

profesor universitar. Vizita a decurs într-o at-
mosferă caldă, de prietenie şi de respect reci-
proc.

În centrul discuţiei s-au aflat chestiunile 
privind cooperarea interuniversitară în cadrul 
Programului ERASMUS; mobilitatea studen-
ţilor, ţinându-se cont de faptul că  tot în acest 
an a fost semnat Acordul de Asociere cu Uniu-
nea Europeană, fiind anulat şi regimul de vize 
pentru cetăţenii R. Moldova, care, cu începere 
din luna aprilie 2014, pot circula liber în spa-
ţiul ţărilor de pe bătrânul nostru continent.

Astfel se consolidează relaţiile între state, 
dar şi cele interumane. În această ordine de 
idei, părţile au ajuns la o înţelegere reciprocă 
de colaborare şi mai strânsă, şi mai eficientă 
între Universitatea de Stat din Moldova  şi in-
stituţiile înrudite de profil din Franţa.

Să ne fie într-un ceas bun în anul 2015, care ne bate la uşă!
Mihai  MORĂRAŞ

În preajma apropiatelor 
sărbători de iarnă ne-a 

parvenit o ştire care ne-a bu-
curat pe toţi: prin Decretul 
Preşedintelui Republicii 
Moldova, domnul Nico-
lae Timofti, profesorului 
universitar Petru GA-
ŞIN i s-a conferit Ordi-
nul de Onoare.

Personalitatea celui 
decorat este bine cunos-
cută în lumea Fizicii Se-
miconductorilor, dom-
nul Petru GAŞIN fiind 
autor de manuale şi cercetător 
de notorietate  în domeniu. A 
publicat peste 350 de studii 
fundamentale şi articole de re-
zistenţă în cele mai prestigioase 

reviste din ţară şi străinătate.
A pregătit pentru Şcoala 

Naţională a fizicienilor opt doc-
tori în ştiinţe. De menţionat că 

domnul Petru GAŞIN, 
veteran al muncii peda-
gogice şi cadru didactic 
universitar cu mare 
autoritate, s-a aflat la 
cârma Facultăţii de Fi-
zică timp de 18 ani!

La mulţi ani şi toţi 
buni, onorate domnule 
Profesor!

Cu tot respectul şi 
recunoştinţa -

COLECTIVUL 
FACULTĂŢII  DE  FIZICĂ ŞI 

INGINERIE

Mare forfotă începe în ultima decadă a lunii 
decembrie. Oamenii intră în sărbătorile de 

iarnă… Toţi sunt în așteptarea vacanţei. Însă prea pu-
ţină lume, deși cu toţii pretindem că suntem creștini, 
așteaptă cu adevărat Nașterea Domnului. Mai mult 
se discută când serbăm Crăciunul decât cum ar trebui 
să ne pregătim și să trăim praznicul Întrupării Dom-
nului.

Am impresia că lumea de astăzi de-a dreptul ser-
bează un Crăciun care nici pe aproape nu-i legat de 
venirea Mântuitorului în lume. Adesea așteptăm zile 
de odihnă, bucate alese, oaspeţi, tot felul de daruri  și 
surprize, însă uităm de faptul că ar trebui să veghem 
și să-L așteptăm pe Hristos, care S-ar naște și în acest 
an în sufletele noastre.

Devenim tot mai laici și denaturăm mesajul divin, 
iar acest lucru îl observăm nu doar la sărbătorile de 
iarnă, ci mai la toate evenimentele cu caracter reli-
gios. Mi s-a întâmplat să fiu pe la multe ceremonii 
legate de încreștinarea copiilor. După botez e mare 
găteală, așa-zisa cumătrie. La un moment dat, lumea 
uită cu ce prilej s-a adunat, nu mai observă preotul, 
dacă l-a invitat, apoi uită și de noul încreștinat și, pur 
și simplu, se distrează.

Același lucru se întâmplă la Nașterea Domnului, 

prea puţini petrecând în smerită ru-
găciune și în prea puţine case mai 
arde candela asemenea stelelor din 
Betleemul de odinioară. În schimb, 
„arde” tot ce vrei: focuri de artificii, 
becușoare… În suflet, însă, adesea, 
e întuneric… pentru că Hristos nu 
se naște.

Ar trebui să ne pregătim altfel 
de Sf. Nicolae, de Nașterea Dom-
nului, de Sf. Vasile, de Bobotează 
și de orice altă sărbătoare. Să ne „gătim” sufletește, 
pentru că sărbătoarea bisericească aduce bucurii și 
împliniri lăuntrice. 

Tare mult aș vrea ca mai multă lume să „moară” 
în acest post pentru a (re)naște duhovnicește, căci un 
post adevărat ne ajută să omorâm poftele și să înviem 
virtuţile.

Zilnic ne rugăm la biserica din campusul univer-
sitar pentru ca profesorii, învățăceii și colaboratorii 
să fie cât mai curați, luminați, împăcați și cu mai mul-
tă dragoste creștinească!

Hristos se naște, slăviți-L!
Cu dragoste întru Hristos,

Preot Octavian MOŞIN

GÂNDURI  LA  NAŞTEREA  DOMNULUI
RECUNOŞTINŢĂ  PENTRU  

MERITE  DEOSEBITE

Cronica oficială

SE  CONSOLIDEAZĂ  SPAŢIUL  FRANCOFONIEI
Personalităţi de vază la USM

SĂ  NE  AXĂM  ŞI  SĂ  PROMOVĂM  DIMENSIUNEA  EUROPEANĂ

2015:
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Evenimentul în cauză a avut o semnificaţie deosebită pentru întreaga comunitate univer-
sitară, fiindcă mult apreciatul colectiv de cadre didactice şi tinerii studioşi ai Facultăţii 

de Arte Frumoase şi-au sărbătorit semicentenarul de la fondarea acestui Centru unic de cultură 
şi educaţie estetică şi artistică a studenţimii.

În mesajul său de felicitare, primul vorbitor, domnul decan al Facultăţii de Arte Frumoase 
Valentin Tomuleţ, profesor universitar, a menţionat faptul că Universitatea de Stat din Mol-
dova este unica instituţie de învăţământ superior din ţara noastră care dispune de un asemenea 
Centru cultural-spiritual în mediul universitar al ţării.

Vorbitorul a făcut un scurt istoric al facultăţii, menţionând faptul că de la fondarea ei şi până 
în anul 2013 aici şi-au făcut studiile circa 28 de mii de tineri înzestraţi cu diverse capacităţi 
artistice (inclusiv peste 2500 de băieţi şi fete, cu începere din anul 1993) când fosta facultate de 
profesii sociale (excesiv ideologizată) a fost transformată în Facultatea de Arte Frumoase, care 
la ora actuală se prezintă drept un Laborator singular de studiere şi promovare a tradiţiilor, obi-
ceiurilor, datinilor strămoşeşti şi nu numai.

Domnul decan Valentin Tomuleţ a precizat că la începutul anilor ‘90 facultatea a fost depo-
litizată, fiind lichidate aşa-numitele secţii „Arta de lectori” şi cea „a muncii de culturalizare”, 
acestea fiind reorganizate şi restructurate în subdiviziuni cu un pronunţat profil artistic de etno-
folclor, de muzeografie, de coregrafie (dans popular), de dans modern şi sportiv etc.

Într-o cheie festiv-solemnă şi-a ţinut succintul discurs de sărbătoare domnul rector 
Gheorghe Ciocanu:

 -Este o mare mândrie pentru noi că la Universitatea de Stat din Moldova există Arta. 
O Artă adevărată! Şi o fac pe parcursul anilor cei mai talentaţi, cei mai frumoşi, cei mai 
devotaţi tineri studioşi. Astăzi putem constata cu deosebită plăcere că pentru mulţi ab-
solvenţi ai Facultăţii de Arte Frumoase specialitatea însuşită aici a devenit profesia lor de 
bază. Iar când vorbim de necesitatea consolidării continue a bazei materiale a Facultăţii 
de Arte Frumoase, în nici un caz nu poate fi vorba de nişte cheltuieli financiare, ci despre 
investiţii în cultură, în educaţie, în instruire spirituală, care n-au preţ, adică în personali-
tatea integră a specialistului de mâine.

În continuare, în aplauzele furtunoase ale întregii asistenţe, domnul rector a înmânat mai 
multor cadre didactice şi conducătorilor colectivelor artistice studenţeşti importante premii bă-
neşti şi Diplome de Onoare.

A impresionat publicul spectator şi luarea de cuvânt a fostului absolvent al Facultăţii de Isto-
rie, domnul Gheorghe Postică, viceministru al Culturii. Domnia sa a remarcat rolul Facultăţii 
de Arte Frumoase şi al Casei de Cultură, USM, „în devenirea noastră ca oameni intelectuali, 
fiindcă cea mai mare realizare a omenirii rămâne a fi Cultura. Or, devenirea noastră, ca 
cetăţeni deplini ai societăţii i-o datorăm culturii. Cultura ne uneşte, ne face să fim mai 
buni, mai frumoşi, mai uniţi.”

Drept confirmare şi argument irecuzabil a celor menţionate mai sus a servit Spectacolul de 
sărbătoare propriu-zis, care, timp de peste două ore, a ţinut sala arhiplină a Casei de Cultură 
într-o adevărată stare de extaz şi încântare sufletească, sincronizată la cel mai înalt nivel de artă 
veritabilă, pe care au comentat-o înzestraţii moderatori-prezentatori Nadia Trofim, absolventă 
a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, şi Radu Anastas, student la Facultatea de Arte 
Frumoase.

Bineînţeles, despre formaţiunile care şi-au demonstrat în acea seară memorabilă talentul şi 
forţa lor artistică am putea vorbi în termeni superlativi, fiindcă merită acest lucru cu vârf şi înde-
sat, dar spaţiul de ziar nu ne permite s-o facem.

În schimb, imaginile-foto, pe care le alăturăm, ne vorbesc de la sine, ele servindu-ne drept 
confirmare a adevărului că la Universitatea de Stat din Moldova Artele Frumoase se simt bine, 
fiindcă-s la ele acasă. Şi acestei Case ospitaliere le poartă de grijă, o primenesc şi o ţin mereu 
îngrijită cei cărora le suntem profund recunoscători pentru dăruirea lor deplină Lumii Frumosu-
lui, acea lume despre care marele creator al Comediei umane H. de Balzac spunea că ea, această 
lume a sublimului, nu încape într-o singură definiţie.

Le mulţumim pentru toate acestea promotorilor Frumosului şi Sublimului care, într-adevăr, 
ne fac mai frumoşi, mai generoşi, mai deschişi în gânduri, în fapte şi în simţirile noastre – 
domnului Valentin Tomuleţ, domnului Gheorghe Ciorchină, maeştrilor Maria Iliuţ, Nicolae 
Gribincea, Svetlana Veselovschi, Mihail Dudnic, Adriana Derevici, Leonid Serbin, Vla-
dimir Cobâsneanu, Iurie Tătaru, Maia Grosu-Gherman, Andrei Graur, Ion Proca, Ana 
Gheţu, Tatiana Maruseac, Anatol Popovici, Iurie Iovu.

Cuvinte de admiraţie merită şi foştii absolvenţi ai Facultăţii de Arte Frumoase, Larisa Ar-
seni, interpretă de muzică populară; Richy Ardezianu, cântăreţ de estradă; Vasile Gavriliţă 
–viorist - instrumentist în Orchestra „Folclor” a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, 
care, prin manifestarea lor inspirată pe scena Casei de Cultură, au întregit şi au înnobilat atmo-
sfera sufletistă din pragul frumoaselor noastre sărbători de iarnă.

 La mulţi ani!
Mihai MORĂRAŞ

Acest generic l-am reţinut din emoţionantul mesaj pe care rectorul Universităţii de 
Stat din Moldova, domnul Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, l-a rostit în seara 

zilei de 11 decembrie în faţa unui public entuziasmat, care abia a încăput în spaţioasa 
sală de spectacole a Casei noastre de Cultură.

FACULTATEA  DE  ARTE  FRUMOASE – 50!
„INVESTIND  ÎN  CULTURĂ,  INVESTIM  ÎN  IMAGINEA  USM  ŞI  A  ŢĂRII”

Admirabilii moderatori - prezentatori 
Nadia Trofim şi Radu Anastas.

Secvenţele-foto de la Spectacolul jubiliar au fost realizate de fotoreporterul USM, Marina CEBOTARI.

Foto: Iurie Iovu, lector la Facultatea de Arte Frumoase.

Campionii mondiali la dansul sportiv Irina 
Puică şi Sergiu Coropceanu.
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La 10 decembrie şi-a ţinut lucrările Conferinţa 
Sindicală Universitară  de dare de seamă şi ale-

geri. Au participat şi au ţinut discursuri rectorul USM, 
profesor universitar Gheorghe Ciocanu, vice preşedintele 
CNSM Petru Chiriac, prim vice preşedinte al Sindicatului 
Educaţiei şi Ştiinţei Ion Bulat ş.a. În discuţiile pe marginea 
raportului s-a accentuat faptul că în perioada de dare de sea-
mă (2009-2014) Comitetul Sindical, organizaţiile primare 
de la facultăţi şi subdiviziuni au avut drept obiectiv reali-
zarea prevederilor statutului sindicatului Educaţiei şi Şti-
inţei, a Convenţiei 
Colective, a Legii 
Sindicatelor, a 
Contractului colec-
tiv de muncă „Rec-
torat-Sindicate” 
pentru anii 2011-
2015, precum şi a 
altor acte norma-
tive şi documente 
ce reglementează 
activitatea comuni-
tăţii universitare în 
ansamblu.

În perioada de 
referinţă, prioritare pentru Comitetul Sindical au fost 
următoarele obiective:

Asigurarea transpunerii în practică a prevederilor •	
Contractului Colectiv de muncă pentru anii 2011-2015;

Apărarea drepturilor fundamentale ale membrilor •	
de sindicat: dreptul la muncă, la studii, la o salarizare 
decentă, la ocrotirea sănătăţii ş.a.

Pe aceste poziţii Comitetul Sindical a obţinut anumite 
rezultate pozitive, mai ales în domeniul realizării partene-
riatului social rectorat-sindicat privind salarizarea şi trata-
mentul sanatorial, soluţionarea problemei locative, orga-
nizarea diverselor manifestări cultural-sportive, acordarea 
ajutorului material angajaţilor USM, precum şi „celor mai 
trişti ca noi”. 

Ţinând cont de aceste priorităţi, Comitetul Sindical 
susţine şi realizează în permanenţă un parteneriat con-
structiv şi durabil cu rectoratul, parteneriat care preve-
de protecţia socială a angajaţilor: salarii decente, ameli-
orarea condiţiilor de trai, implicarea activă în procesul 
instructiv-educaţional. Datorită acestui parteneriat s-a 
reuşit ca, la sfârşitul anului academic, toate cadrele didac-

tice să beneficieze de un ajutor material de 2000 de lei, iar 
auxiliarii - de 1200 de lei. Datorită eforturilor rectoratului 
angajaţii USM beneficiază încă de un suport material de 
1300 de lei la Sfintele Sărbători de Paşti, şi de 1000 de lei la 
Crăciun şi Anul Nou.

În perioada de dare de seamă Comitetul Sindical a acor-
dat o anumită atenţie  şi problemelor privind organizarea 
muncii şi a odihnei în particular: tratamentului sanatorial 
din contul propriilor mijloace financiare. Problema constă 
în faptul că din luna mai 2009 noi primim de la Casa Naţi-

onală de Asigurări câte 10-15 bilete sanatoriale la un număr 
de 1816 membri de sindicat. Din acest considerent membri-
lor de sindicat  le revin doar câte 35-40 de bilete sanatoriale 
pe an, preţul lor fiind câte 2700-3400 de lei. Ţinând cont de 
aceste împrejurări, Comitetul Sindical va susţine  înru totul 
eforturile rectoratului în direcţia îmbunătăţirii continue a 
stării materiale a angajaţilor.

***
În Raportul prezentat şi în luările de cuvânt s-a menţi-

onat despre necesitatea conlucrării permanente şi eficiente 
a Comitetului Sindical cu administraţia USM şi în planul 
protecţiei muncii, mai ales în condiţii nocive. Au fost dez-
bătute şi problemele ce ţin de implicarea sindicatului 
universitar în procesul didactic şi de cercetare. Comite-
tul Sindical va crea un „Fond pentru Ştiinţă” – asigurat 
din bugetul sindicatelor.

Ţinând cont de faptul că o parte din veteranii USM 
au o pensie mică, Comitetul Sindical va crea şi un Fond 
special pentru aceştia. Starea de lucruri în domeniul dat ar 
putea fi ameliorată pe calea intensificării integrării sindi-
cale.  În acest sens, noi am încheiat acorduri de colaborare 

sindicală cu câteva universităţi: Universitatea din Iaşi „Al. 
Ioan Cuza”, cu cele din Kiev, din Minsk, din Moscova etc. 
Sperăm că pe această cale vom putea obţine şi posibilităţi 
suplimentare pentru organizarea odihnei şi  a tratamentului 
sanatorial al membrilor de sindicat.

Bugetul pentru anul 2015.  La acest capitol Sindica-
tul Educaţiei şi Ştiinţei, de comun acord cu Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor din Moldova, urmează să facă de-
mersurile respective pentru ca în anul 2015 să fie alocate 
mijloace financiare necesare pentru tratamentul sanatorial. 

Această stare de lu-
cruri trebuie adusă 
în conformitate cu 
cerinţele salariaţi-
lor.  

Conferinţa Sin-
dicală a lansat pro-
punerea ca, în mod 
prioritar, Confe-
deraţia Naţională 
a Sindicatelor din 
Moldova şi Con-
siliul General al 
Sindicatului Edu-
caţiei şi Ştiinţei să 

demareze acţiuni de redactare a Legislaţiei naţionale la 
capitolul „Drepturile şi obligaţiunile membrilor de sin-
dicat” – cu scopul ca sindicatele să dispună de dreptul la 
iniţiativă legislativă.

În această ordine de idei, Conferinţa sindicală va face 
demersurile respective pentru reformarea sistemului de 
pensionare şi de elaborare a unor criterii unice de calculare 
a pensiei  pentru toate categoriile de pensionare, inclusiv 
de contribuţia angajaţilor în fondul social în perioada post-
pensionară.

Concluzia finală a fost următoarea: eficienţa şi cali-
tatea activităţii sindicale depinde în mod nemijlocit de 
aportul concret al fiecărui membru de sindicat, al fiecă-
rui activist sindical. Sindicatul suntem noi toţi, de aceea 
trebuie să manifestăm responsabilitatea asumată şi să 
sporim rolul acestuia. Doar schimbându-ne atitudinea 
faţă de munca obştească, am putea obţine mai multe re-
alizări în toate domeniile de activitate.

Dumitru CĂLDARE,
preşedintele Comitetului Sindical al angajaţilor 

USM

LA  ORA  DE  BILANŢ

Anul, care peste câteva zile va ține de domeniul trecutului, a lăsat urme conturate 
adânc pe firmamentul faptelor durabile ale colectivităţii noastre universitare. 

Ele pot fi văzute cu ochiul neînarmat pretutindeni – şi pe exteriorul, şi pe interiorul 
campusurilor universitare, în special, în cel central.

Această atmosferă, cu adevărat 
însufleţitoare, au trăit-o pe parcursul 
anului 2014 toate colectivele celor 14 
facultăţi, fiind vorba, bineînţeles, şi de 
cea a Artelor Frumoase (a 14-a la nu-
măr) care  şi-a sărbătorit zilele trecute 
jubileul de 50 de ani de la fondare.

În acest context festivist, plin de en-
tusiasm şi optimism, a fost marcat încă 
un eveniment (l-am numi chiar unul is-
toric!). Este vorba de revenirea la Alma 
Mater dragă a celor care au pus teme-
lia uneia din cele mai vechi şi prestigi-
oase facultăţi a Univestităţii de Stat din 
Moldova – Facultatea de Drept.

Câteva amănunte la acest subiect ni 
le-a oferit, la rugămintea redacţiei zi-
arului „Universitatea”, domnul decan 
Sergiu BĂIEŞU, doctor, conferenţiar 
universitar: 

- Pe 12 decembrie curent, la faculta-
tea noastră, s-a produs un eveniment de 
o profundă semnificaţie uman-sufletistă. 
Ne-a onorat cu prezenţa lor un grup din 
foştii absolvenţi, aceştia reprezentând 
prima promoţie a Facultăţii de Drept 
(1964), care ne-au bucurat prin optimis-
mul lor debordant, prin energia şi des-
chiderea sufletească, aceste calităţi de 
nepreţuit transmiţându-ni-se şi nouă.

Emoţiile pozitive, glumele spirituale, luminoasele amintiri din îndepărtata tinereţe 
studenţească a Domniilor lor izvorau ca din Cornul Abundenţei. Bineînţeles că dragii 
noştri veterani au dorit să vadă cum arată în prezent Universitaea noastră, vizitând holu-
rile renovate, sălile de studii reamenajate, laboratoarele şi centrele ştiinţifice de cercetare, 
înzestrate cu cel mai performant utilaj, muzeul universitar, care în curând va trece într-un 
local nou, mult mai spaţios şi mai amenajat, Biblioteca Centrală Universitară.

În final colegii veterani au avut o întâlnire neregizată de nimeni, una caldă, sin-
ceră şi prietenească cu domnul rector Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, în 
sala impozantă a Senatului, reînnoită şi ea din temelii, aspectul căruia i-a lăsat pro-
fund impresionaţi. Veteranii învăţământului universitar, adică cei care, de fapt, au pus 

temelia sistemului judiciar în 
Republica Moldova – domnii 
Trofim Carpov, Stepan Cu-
ruci, Alexandru Cojuhari, 
Aculina Eremia, Vladimir 
Lavric şi Elena Pugaciova – 
ne-au mulţumit din toată inima 
pentru această întâlnire de ne-
uitat, pe care le-am organizat-o 
cu prilejul, poate, al celui mai 
important eveniment din viaţa 
Domniilor lor.

Aici este locul să reamin-
tim că din prima promoţie de 
specialişti în Drept, care a avut 
loc acum cinci decenii şi care 
număra 24 de absolvenţi, şi-au 
continuat activitatea didactică 
şi de educaţie a tinerelor ge-
neraţii de jurişti domnii Ale-
xandru Televca, Constantin  
Florea, Alexandru Cojuhari, 
Vladimir Lavric şi Trofim 
Carpov.

Menţionăm cu deosebită 
mândrie că până în ziua de azi 
la Catedra universitară se mai 

află profesorii noştri stimaţi 
Vladimir Lavric şi Alexandru 
Cojuhari, iar funcţia de decan al 

Facultăţii de Drept au deţinut-o la vremea lor domnii Victor Volcinschi (1977-1980) şi 
Trofim Carpov (1980-1985).

La mulţi ani, scumpii noştri dascăli-îndrumători şi călăuzitori de fapte nobile, 
care ne însoţesc şi pe noi pe acest infinit traseu al vieţii.

Sergiu BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept, doctor, conferenţiar universitar

ACEST  INFINIT  TRASEU  AL  VIEŢII...

În această imagine îi vedeţi pe câţiva din prima promoţie a Facultăţii de Drept (1964). (De la stânga 
spre dreapta): Victor Volcinschi, Alexandru Cojuhari, Vladimir Lavric, Aculina Eremia, Elena 
Pugaciova şi Trofim Carpov. Ultimul din dreapta – domnul Sergiu Băieşi, decanul facultăţii.

(CONFERINŢA SINDICALĂ UNIVERSITARĂ: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE)

Fondul nostru de aur
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La 1 decembrie 2014 Facultatea de Științe Economice 
(FȘE) a Universității de Stat din Moldova (USM), în 

calitate de Coordonator Regional pentru Republica Moldo-
va (fr. chef de file) a conturat un an de studii și cercetări în 
cadrul Proiectului TEMPUS LMPH «Licence Masters pro-
fessionnels en management des activités hôtelières pour 
le développement de l’industrie touristique en Géorgie, 
Azerbaïdjan et Moldavie», finanțat cu susținerea Comisiei 
Europene și are o durată de desfășurare de 36 de luni, inclusiv 
01.12.2013-30.11.2016. Proiectul numără 33 de instituții par-
tenere, inclusiv din Republica Moldova, Georgia și Azerbaid-
jan (în calitate de țări beneficiare), precum şi din  Portugalia, 
Franța, Spania, Bulgaria, România, Grecia, Italia. 

Din luna martie 2014, reprezentanții Facultății de Științe 
Economice implementează cu succes activitățile preconizate 
în proiect. Facultatea noastră, împreună cu ceilalți parteneri 
asociați, inclusiv Ministerul Educației al Republicii Moldova, 
Agenția Turismului Republicii Moldova, Universitatea Co-
operatist Comercială a Moldovei, Universitatea Perspectiva, 
Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Republica Moldo-
va, Hotelul Leogrand, Comitetul Sindical al Studenților din 
cadrul Universității de Stat din Moldova, ține să promoveze 
ideea că proiectul LMPH va contribui substanțial la conso-
lidarea posibilităților de formare profesională în domeniul 
serviciilor hoteliere, domeniu adiacent industriei turistice a 
Republicii Moldova. De menționat că, printre rezultatele de 
bază, în scopul optimizării managementului activității hoteli-
ere în Republica Moldova, se prevede renovarea planului de 
învățământ la ciclul I licență - Specialitatea Turism și crearea 
a două Programe de studii la ciclul II masterat în domeniul 
Serviciilor Hoteliere. 

În acest context, până în prezent, sub ghidarea doamnei 
Coordonator Regional de proiect, dr. hab. prof. univ. Ga-
lina Ulian, decan al FȘE, s-au desfășurat cu succes urmă-
toarele activități planificate conform cronogramei de lucru a 
proiectului: 

În perioada 07-11 aprilie 2014, în cadrul Școlii Hoteliere 
din Thonon-Les-Bains, Franța, a avut loc Prima Reuniune a 
Grupului de Pilotaj Interregional pe proiectul LMPH. Această 
misiune a permis a definitiva și a valida Ghidul metodologic 
de lucru, elaborat pentru toată durata proiectului. La reuniune 
au fost prezenți reprezentanții tuturor instituțiilor partenere.

Ulterior, pe 04-07 mai și 19-21 mai 2014, la Facultatea de 
Științe Economice a USM s-au realizat reuniunile Primului 
Grup de Pilotaj Regional cu participarea tuturor partenerilor 
asociați din Republica Moldova. Aceste ședințe au fost mo-
derate de către coordonatorul general de proiect, Domnul 
Jean-Noel Pachoud, reprezentant al GIPFIPAG din ca-
drul Academiei din Grenoble, Franța, și de către expertul 
UE, Domnul dr. Joaquim Majó, prodecan al Facultății de 

Turism a Universității din Girona, Spania, și au avut drept 
scop: prezentarea detaliată a proiectului și redactarea unui plan 
de lucru pentru toți partenerii regionali.

Pe parcursul aceleiași perioade (mai-iunie 2014), conform 
cerințelor prestabilite, a fost înregistrat proiectul LMPH la 
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, fiind validat, de către 
Consiliul Rectorilor celor trei Universități partenere, în funcție 
de evaluator extern regional al proiectului Domnul dr. Ser-
ghei Calughin, reprezentant al sectorului hotelier din țară.

La începutul noului an de studii, în perioada 15-20 sep-
tembrie, implementarea proiectului a continuat cu următoarea 
activitate prevăzută, care presupunea redactarea și validarea de 
către Coordonatorul regional de proiect (USM) a unui Plan de 

Acțiune Strategic (pentru Moldova) pe activități, care să opti-
mizeze coordonarea proiectului, inclusiv susținerea derulării 
activităților și, respectiv, obținerea rezultatelor planificate în 
proiect. Această misiune a fost asistată și coordonată de către 
Doamna Magali Dugas, coordonator general de proiect, re-
prezentanta GIPFIPAG, Academia din Grenoble, Franța.

Perioada imediat următoare, 26 septembrie-03 octombrie 
2014, a fost marcată de o altă activitate: realizarea unei vizite 
de strategice studiu în Spania, la Universitatea din Girona, de 
prevăzută cu participarea tuturor partenerilor asociați din Re-
publica Moldova. Activitatea respectivă a permis grupului de 
lucru din țara noastră (format din 12 reprezentanți ai instituțiilor 
participante în proiect) să-i contacteze pe  omologii lor din 
Spania,  astfel încât să observe și să cunoască funcționarea 
programelor de studii ale Facultății de Turism a Universității 
din Girona, împreună cu cele 4 Școli Asociate (private) în do-
meniul Serviciilor Hoteliere; a organizațiilor profesionale din 

Hotelărie; a structurilor hoteliere; a instituțiilor administrative 
de resort. La fel, în cadrul acestei misiuni s-au lansat primele 
piste de cooperare inter-universitară și, în particular, utilizând 
programul Erasmus plus. 

În următoarea perioada, 12–17 octombrie 2014, la Fa-
cultatea noastră a avut loc formarea a 30 de analiști de pro-
fesii și lansarea „Anchetelor de identificare a specializărilor 
vizate și a necesităților de formare în domeniul managemen-
tului activităților hoteliere”. În scopul susținerii desfășurării 
activității menționate, s-a aflat în a doua misiune de lucru re-
prezentantul universității-referente pentru țara noastră, domnul 
expert dr. Joaquim Majó, Universitatea din Girona, Spania. 

Ședințele desfășurate au permis celor 30 de analiști de 
profesii: să cunoască mai bine conținutul proiectului LMPH, 
sa aibă o viziune mai clară asupra activităților ulterioare și a 
rezultatului planificat; să poată gestiona lucrul asupra anchetei 
pe profesiile-țintă, să identifice persoane calificate în domeniu 
și surse necesare pentru o cercetare documentară a segmentu-
lui dat. Drept rezultat, grupul de lucru a elaborat o anchetă care 
avea drept scop identificarea funcțiilor/specializărilor necesare 
pieței industriei hoteliere, precum și determinarea cunoștințelor 
și competențelor adiacente. Ancheta dată a fost distribuită pen-
tru completare la 500 de specialiști-reprezentanți ai sectorului 
hotelier din țară. 

Activitatea desfășurată a constituit o componentă a grupu-
lui de activități preconizate pentru obținerea rezultatului fixat în 
proiect: elaborarea a 2 fişe de post şi crearea a 2 programe de 
master în domeniul Serviciilor Hoteliere. Prin urmare, datele 
obținute în urma analizei răspunsurilor din cele 447 de anche-
te recepționate au stat la baza derulării următoarei activități, 
desfășurate recent în cadrul Facultății, pe 02-05 decembrie 
2014, și monitorizată de către Doamna Magali Dugas, coordo-
nator general de proiect. În cadrul reuniunilor, pentru speciali-
zările identificate prin intermediul anchetelor, grupul de lucru, 
sub coordonarea Doamnei Magali Dugas, a elaborat 2 fișe de 
post și a identificat necesitățile de formare pentru aceste speci-
alizări.

În cadrul Facultății de Științe Economice, după cum s-a 
menționat, va fi renovat planul de studii la specialitatea Tu-
rism, ciclul I licență, și va fi creat un nou program de master în 
Hotelărie și Turism. Suplimentar, pentru profesorii și studenții 
facultății urmează să fie creat un „Centru de Excelență” în do-
meniul serviciilor hoteliere, care va fi dotat cu o bogată bază 
de date în domeniul de specialitate și utilat cu tehnologii mo-
derne, inclusiv cu un set de programe la calculator de simulare 
a tehnicilor și operațiunilor hoteliere. 

Lucia CASTRAVEŢ,
doctor, conferenţiar universitar, prodecanul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice, coordonator tehnic al Proiectului 
LMPH

ÎN  OBIECTIV – FACULTATEA  DE  ŞTIINŢE  ECONOMICE

UN  AN  DE  ACTIVITĂȚI  ÎN  CADRUL  PROIECTULUI  TEMPUS LMPH
(BILANŢ  LA  FINE  DE  AN)

În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2014  Catedra 
”Finanțe și Bănci” şi conducerea Facultăţii, cu supor-

tul Administrației USM, au organizat Conferința Științifică 
Internațională „Politici și mecanisme de inovare și dezvol-
tare a proceselor economico-financiare și sociale în plan 
național și internațional”. 

Ședința sesiunii plenare a fost deschisă  de prorectorul 
pentru Activitatea Ştiinţifică,  prof.univ., dr. hab., Floren-
tin Paladi. Domnia sa a menționat importanța deosebită a 
Conferinței Științifice Internaționale într-o instituție superioa-
ră de învățământ, cu implicarea cadrelor didactice, a cercetă-
torilor științifici și a specialiștilor din domeniu din țară și de 
peste hotare.

Cu un cuvât de salut s-a adresat  
participanților Conferinței decanul 
Facultății Științe Economice, dna Gali-
na Ulian, dr.hab., prof.univ.. 

Asistenţa a fost salutată şi de dl 
Tudor Bajura, dr.hab., prof.univ., vice-
directorul Institutului Național de Cer-
cetări Economice, dna Aurica Doina, 
membru al Consiliului de administrație 
al Consiliului Național al Pieței Finan-
ciare, și de dna Olga Ștefaniuc,dr.,conf.
univ., şef Catedra Finanțe și Bănci.

În lucrările sesiunii plenare au par-
ticipat peste 120 de cadre didactice, 
cercetători, specialiști în domeniu, doctoranzi, masteranzi și 
studenți, inclusiv invitați din Georgia, Rusia şi România. 

În cadrul desfășurării Conferinței, au fost inițiate cinci 
ședințe pe secțiuni. 

Prima secțiune, ”Impactul strategiilor financiar-bancare 
asupra inovării şi dezvoltării proceselor economico-sociale”, 
cu tema ”Sarcinile politicii concurențiale în contextul mana-
gementului strategic a băncii comerciale”  a fost prezentată de 
dna Olga Ștefaniuc, în cadrul căreia s-a analizat conceptul de 
concurenţă bancară. 

Următorul raport l-a ţinut  dl Stanislav Percic, doctorand 
la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Subiectul 
abordat de autori vizează analiza sincronicității ciclurilor de 
creditare în Uniunea Europeană prin abordarea empirică, drept 
condiţie de  implementare a eficienţei politicilor economi-
ce comune, ca precondiție pentru integrarea economică mai 
aprofundată.  În cadrul acestei secțiuni au mai luat cuvântul dl 
Ruslan Mihalachi,dr., lector univ., cu tema ” Criza financiară 
– etapă în dezvoltarea ciclică a economiei ”, dna Daniela Bum-
bac, doctorand, lector universitar, cu tema ”Mezaninul finan-
ciar – noua tehnică alternativă pentru finanțarea afacerilor”, 
dl Andrei Mulic, dr., lector univ., cu tema ”Использование 
теории хаоса в риск-менеджменте”.

Moderatorul secțiunei II, ”Politiques et mécanismes 

d`innovation pour le développement des Petites et Moyen-
nes Entreprises (PME) des Pays d’Europe Centrale et Ori-
entale (PECO)” (francofonă), dna Lucia Castraveț, dr., conf.
univ., a  prezentat rezultatele cercetării științifice la tema ”Les 
moyens de financement pour les PME europeennes”. Conco-
mitent s-a pus accentul pe cercetările dnei Natalia Percinschi, 
dr. în economie  (Institutul Național de Cercetări Economice), 
cu abordarea aspectelor dezvoltării inovative în Republica 
Moldova, problemele și  căile de soluționare a acestora. La 
secțiunea francofonă au mai luat cuvântul dna Iulia Caprian, 
dr., conf.univ, cu tema ”L’essence et la nécessitéd’assurer 
l’indépendance des organismes de contrôle” 

Secțiunea III, 
”Aspecte teoretice si 
practice în domeniul 
contabilității, audi-
tului și sistemelor 
informaționale în con-
textul reglementărilor 
actuale” s-a desfășurat 
în cadrul Catedrei ”Con-
tabilitate și informatică 

economică”, fiind deschisă de dna 
Cristina Dolghi, dr., conf.univ., care 
a prezentat abordarea auditului per-
formanţei şi practica acestuia în Re-
publica Moldova. Rezultatele cerce-
tărilor ştiinţifice  au fost prezentate 
de către dna Galina Luşmanschi, dr., 
conf.univ. (în domeniul contabilită-
ţii costurilor de producţie conform 
noilor SNC); dna Valentina Panuş, 
dr., lector superior (în domeniul cal-
culaţiei costului – aspecte contabile şi fiscale); dna Victoria 
Lisnic, drd., lector superior – evaluarea portofoliului de credite 
şi contabilitatea acestora în băncile comerciale; Dna Elena Pe-
treanu, lector superior (determinarea pragului de semnificaţie 
în contextul aplicării standardelor internaţionale de audit). Dna 
Valentina Tîrşu, drd., lector superior, s-a referit la problemele 
şi competenţele tinerilor specialişti din comeniul TI privind 
cerinţele pieţei forţei de muncă. Dna Lilia Lavrenciuc, lector 
univ. magistru, şi Dna Natalia Gavrilaş, lector univ. magistru, 
au analizat rezultatele implementării tehnologiilor informaţio-
nale moderne în sistemul financiar-contabil. 

Ședința Secțiunii IV,”Oportunităţi de promovare a vec-
torului economic”, a fost organizată în cadrul Catedrei ”Eco-

nomie, marketing și turism”, fiind deschisă de dl  Alexandru 
Onofrei. Dânsul a prezentat lucrarea ”Stare, problemele și 
perspectivele de dezvoltare a industriei vinului în UTA Gă-
găuzia”. Dna Maria Hămuraru, dr., conf.univ. a pregătit un 
studiu referitor la determinarea vectorului dezvoltării suste-
nabile în Republica Moldova, în care s-au specificat valen-
ţele interacţiunii sistemice a progresului ştiinţei şi evoluţiei 
economiei. În cadrul secțiunii au mai luat cuvântul – dl Pe-
tru Roșca, dr.hab., prof.univ., cu subiectul ”Migrația forței de 
muncă în Republica Moldova și parteneriatul de mobilitate 
încheiat de aceasta cu Uniunea Europeană”, dna Lina Teleu-
că, dr., lector superior, cu tema ”Rolul organizațiilor financiare 
internaționale în desfășurarea reformelor economice din Re-
publica Moldova”ș.a. 

Secțiunea V – ”Managementul proceselor inovaţionale în 
contextul asigurării avantajelor concurenţiale şi creşterii eco-
nomice”,  a fost organizată în cadrul Catedrei ”Administrarea 
afacerilor”, cu moderatorii: dl Marian Jalencu, dr., conf.univ. 
și dna Maia Postica, dr., conf.univ. 

La lucrările Secțiunii a V-a au participat trei profesori 
și cercetători științifici de la Universitatea de Stat din Tbili-
si “Ivane Javakhishvili”. Participanții le-au oferit, în primul 

rând, oaspeților din Georgia 
posibilitatea de a-şi prezenta 
comunicările: Larisa Korga-
nishili, dr., prof. univ., a ve-
nit  cu tema “Managementul 
dezvoltării inovaționale a 
Georgiei”, Babulia Mghebris-
hvili, dr. în economie, a dez-
voltat subiectul “Инновации 
и формирование имиджа 
розничного торгового пред-
приятия”, iar dl Devi Shonia, 
dr. în economie, s-a referit la 
subiectul  “Branding of inno-
vative economy and country 
image on the basis of value”.

Numărul total al autorilor și coautorilor, incluși în progra-
mul conferinței, a ajuns la 129 de persoane, cu 108 articole la 
activ. Geografia participanților Conferinței este foarte variată, 
incluzând următoarele orașe: Chișinău, Tbilisi, Suhumi, Vir-
ginia (SUA), Iași, Constanța, Sorbona (Franța), inclusiv 27 de 
instituții și organizații. 

La final dorim să mulțumim tuturor participanților la 
acest eveniment, orientat spre cercetarea și dezvoltarea 
activității științifice, şi în special membrilor comitetului 
organizatoric: Caprian Iulea, Mulic Andrei, Mihalachi Rus-
lan, Lachi Cristina, Grosu Diana, Gheorghiţa Eugenia, La-
bliuc Sveatoslav. 

     CATEDRA „FINANȚE ȘI BĂNCI”

ÎN  VIZORUL  SPECIALIŞTILOR – PROCESELE  ECONOMICO-FINANCIARE



UNIVERSITATEA 523 decembrie 2014, nr.5 (161)

 pag. 6

Cotidianul studențesc

Ca să trec de la peda-
gogie la jurnalism 

cred că am avut nevoie de 
o foarte bună motivaţie. 
Nu pot spune că pedagogia 
n-a fost pentru mine, dar 
şi jurnalismul m-a ademe-
nit binişor. Are el ceva ce 
atrage, dar nu pe oricine. 

În primul rând, trebuie să te supui creaţiei 
şi neapărat să mergi la braţ cu condeiul. 
Mai trebuie să  fii gata şi pentru tot felul de 
„peripeţii jurnalistice”.

În viziunea mea,  jurnaliști erau inițial 
persoanele care apăreau pe ecrane, vorbeau la 
radio, aratau  frumos la televizor și neapărat 
țineau un microfon în mână. Cel mai mare in-
teres a fost să aflu dacă lumea din spatele ecra-
nului e la fel precum o vedem noi. Știam că 
jurnaliștii au ceva care îi deosebesc de restul 
indivizilor. Acum, când fac parte din lumea 
lor, pot spune ce anume îi scot în evidență.  
Începând cu domnul prodecan și terminând 
cu oricare student, toți suntem tineri, ener-
gici, ambițioși și plini de viață.  Suntem cum-
va altfel, mai receptivi, mai îndrăzneți, mai 
prietenoși și poate chiar  mai fericiți. Avem 
spirit de inițiativă, suntem săritori la nevoie, 
toleranți, altruiști şi sigur că nu ne lipseşte se-
mincioara ceea de creator. Pot spune că sun-
tem cei mai norocoși. Aici ne-am regăsit, am 
legat prietenii și ne-am înfrățit. Și apoi când 
spunem că ne facem studiile la această facul-
tate, o făceam cu toată mândria pe care o poa-
te avea un student. 

Să nu vă fie de mirare, dacă atunci, când 
treceți pe holul nostru,  vedeți studenți cu ca-
mera de filmat care-și ochesc „prada” pentru 
nu știu ce material sau pe cineva care îți în-
tinde reportofonul și te roagă din suflet să-i 
răspunzi la câteva  întrebări. E ceva firesc. Și 
apoi, lumea asta a noastră mai este decorată 
cu multe, multe ziare și posturi de televiziune, 

buletine informative, emisiuni radio, pe care 
trebuie să le urmărim neapărat. Căci, de înda-
tă ce vii dimineața la universitate, trebuie să 
dezbați cu colegii toate temele și informațiile 
mediatizate peste noapte. Nu mai vorbesc 
despre evenimentele societății la care suntem 
părtași și la care alergăm cu limba afară. Asta 
e plăcerea noastră, asta ne menține tineri și 
în formă.

După cum menționa Doamna Stepanov, 
decanul facultății, noi suntem cei care trebuie 
să „holbăm” ochii pe toți pereții universității 
și nu cumva să mergem cu capul pe jos.  Fiind 
abia la începutul drumului, noi, bobocii, mai 
mergem uneori și pe alături, pășim prea grabiți 
sau în general facem ocoluri, ceea ce nu este 
specific și în favoarea unui jurnalist. De aceea 
îi avem în preajmă pe cei care sunt gata me-
reu să ne sară în ajutor: prodecanul Dumitru 
Țurcanu, decanul Georgeta Stepanov și tu-
torele Laura Tugarev. De asemenea, suntem 
recunoscători celor care ne luminează și ne 
îndrumă pe această cale – profesorilor cărora 
le-am permis să se infiltreze în gașca noastră 
studențească şi să facă parte din ea. 

Și dacă tot suntem în apropierea săr-
bătorilor de iarnă, vreau să felicit călduros 
întregul colectiv de profesori. Fie ca sărbă-
torile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciu-
nului prin speranță, spiritul Crăciunului 
prin pace și emoția Crăciunului prin dra-
goste. Iar atunci când o să vă aflați în sânul 
entuziasmului de Revelion, toți clopoțeii 
de pe brad să vă cânte colindul magic și să 
aducă cu el încrederea, puterea și  speranța 
de care aveți nevoie. Deschideți inimile și 
primiți un strop din binecuvântarea care 
se revarsă peste lume în aceste nopți! 

Sărbători luminate și Crăciun feeric!!
Tatiana BARBULAT, 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, absolventă a Colegiului 

Pedagogic din Orhei

Osho, în unul dintre 
citatele sale, spu-

nea: ”Atunci când te naşti, 
nu eşti un copac, ci o să-
mânţă. Trebuie să creşti, 
trebuie să ajungi la o înflo-
rire, iar această înflorire va 
fi mulţumirea ta, împlini-
rea ta. Această înflorire nu 

are nimic de-a face nici cu puterea, nici 
cu banii, nici cu politica. Nu are legatură 
decât cu tine, cu evoluția ta personală”.

Spre acea «evolutie personală’’ tinde 
fiecare student care a decis să descopere  
«arta de a fi psiholog», căci doar prin cu-
noaşterea de sine poţi pretinde că înţelegi 
un procent minim lumea ce te înconjoară 
în complexitatea proceselor şi fenomene-
lor sale.

Dacă ar fi să vorbim despre etimologia 
cuvântului «psihologie», termenul Psiho-
logie vine din greacă, «psyche’’şi însemna 
suflet, logos însemna teorie (Grecia Anti-
că), deci  este vorba de teoria sufletului. 
Prin oricare prismă o să privim această 
specialitate, ramâne a fi unică şi extrem de 
interesantă. Dacă privim prin prisma religi-
ei, atunci noi învăţam «teoriile sufletului» 
care, poate, încearcă să împace realitatea 
(lumea înconjurătoare) cu misticul (sufle-
tul), care tinde spre mântuire şi evoluţie 
sprituală; dacă privim prin prisma ştiinţei, 
psihologia poate să ofere diferite explicaţii 
unor fenomene care sunt captivante şi pro-
duc diferite controverse în lumea ştiinţifi-
că; în final, dacă privim prin prisma unui 
simplu om care încearca să-şi continuie 
existenţa de zi cu zi, atunci noi, viitorii 
specialişti, putem să-i explicăm anumite 
nuanţe care stăteau în umbră şi păreau atât 
de nesemnificative, dar care dau o tonalita-
te destul de puternică îm plinirii, înţelegerii  
de sine şi cu o societate în ansamblu.

Psihologia înseamnă tot ceea ce în-
seamnă om, înseamnă chiar mai mult 
decât om. Precum mentiona şi psiholo-
gul german Herman Ebbinghaus, drama 
psihologiei constă în aceea că «are trecut 
lung, dar istorie scurtă». 

Şi totuşi, de ce am ales eu această fa-
cultate?  E mult prea simplu de raspuns. 
Eu tind spre o dezvoltare personală, apoi 
urmează dezvoltarea în alte domenii. Am 
venit la această facultate nu pentru că am 
fost impusă de părinţi sau că nu am avut 
alte oportunităţi. 

Am ales această facultate, deoarece am 
avut libertatea alegerii a ceea ce cu adevă-
rat ma fascinează, imi provoacă imaginaţia 
la  o confruntare de idei, opinii, concluzii. 
Intuiam încă în primii ani de liceu  că o 
să merg la această facultate. Sunt încân-
tată  de faptul că societatea noastra începe 
să conştientizeze că în viaţă e important 
să-ţi găseşti calea proprie, să ştii a separa 
lucrurile, adică să ştii a trăi în armonie, în 
primul rând, cu tine însuţi.

Sper că atunci când o să absolv această 
facultate voi avea  posibilitatea să ajut cu 
adevărat oamenii  în rezolvarea diferitor 
probleme de care ne ciocnim mai în fie-
care zi.

O persoană apropiata sufletului meu 
îmi repeta mereu : «Psihologia este o artă 
pe care o înveţi toată viaţa şi nu-ţi ajunge 
timp pentru a pătrunde în toate dimensiu-
nile ei nelimitate. Totuşi ai impresia că nu 
cunoşti nici macar 10%’’, eu abia aștept să  
«cheltui’’ o viaţă pentru a întelege, a expli-
ca, a ajuta, a consilia si a descoperi tainele 
firii umane.

Doiniţa ŢURCAN, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe 

ale Educaţiei,  absolventă a Liceului 
Teoretic „Horodişte”, Călăraşi 

Să începem de la ceea ce 
este FIZICA.

Pot spune cu încredere că 
fizica este totul. Totul, fiindcă 
reprezintă viaţa. De unde con-
cluzionez că fizica reprezintă şi 
viaţa mea. 

Copilul, când se naşte, primul 
lucru pe care îl vede este lumina 
zilei, şi aici constatăm dispersia 
luminii. Odată ce creşte, copilul 

se dă în leagăn,  ceea ce în fizică înseamnă pen-
dulul mathematic.

Apoi, devenind elev, la recreaţie, acelaşi copil 
aruncă avioane de hârtie, fenomenul numindu-se 
aerodinamica.  Alt fenomen este internetul. Şi 
aici, dragii mei, luăm cunoştinţă de undele elec-
tromagnetice.  Elevul, lucru firesc, creşte, este 
admis la universitate, se îndrăgosteşte de o dom-
nişoară. Aceasta-i  forţa de atracţie universală.  
Drept consecinţă, se naşte copilul. Şi iarăşi po-
vestea începe de la capăt.  Adică, întreaga noastră 
viaţă este un ciclu, un ciclu  fizic.

Iar dacă viaţa reprezintă fizica,  atunci de ce 
alegerea mea n-ar fi motivaţia ce m-a făcut să 
vin la Facultatea de FIZICĂ ŞI INGINERIE? 
Un alt motiv este acela că, de mic copil, aveam  

curiozitatea de a afla cum funcţionează toate 
electrocasnicele şi utilajele din jurul meu, cum 
circulă automobilele, cum apare  imaginea pe 
ecran, cum se fabrică  artificiile. Am încercat 
singur să le  aflu rostul, dar nu-mi ajungeau ar-
gumente.

De aceea mi-am pus scopul  să vin la faculta-
te pentru a le afla dezlegarea. Un alt motiv care 
m-a adus aici a fost dorinţa de a-mi clădi viitorul. 
După absolvirea facultăţii îmi doresc să devin un 
specialist   în ştiinţe  exacte, pentru a mă angaja 
fie  ca profesor, fie ca inginer,  acasă sau peste 
hotare.

... De mic  eram atras de miracolul cerului  în-
stelat. Acesta ar fi  un alt motiv care m-a  ademe-
nit la facultatea noastră. Bineînţeles că sfaturile 
părinţilor şi ale profesorilor de fizică, de aseme-
nea, pentru mine au un stimulent determinant. În 
aceste 3,5 luni de studiu la universitate am reuşit 
să aflu multe lucruri importante, să mă implic în  
diferite cercetari,  să cunosc  mulţi colegi capabili 
şi dornici de a îmbrăţişa această miraculoasă  pro-
fesie de FIZICIAN.

Dumitru RUSNAC,
Facultatea de Fizică şi Inginerie,

absolvent al Colegiului Pedagogic « Vasile 
Lupu « din Orhei

DIN  LUMEA  POVEŞTILOR  ÎN 
CEA  REALĂ

Facultatea de azi este profesia de mâine. De ce am ve-
nit la facultate? Voi încerca să aduc câteva argumente. 

Profesorul (și nu numai cel de limbă și literatură română) este 
cel care ne ajută să urcăm treptele învățăturii, să devenim oa-
meni cu suflet mare; este cel care își dedică timpul pentru noi; 
este persoana care știe să-și ascundă tristețea pentru bucuria 
altora.

Cu ajutorul profesorului trecem din lumea poveștilor 
în lumea faptelor reale și a lucrurilor concrete, începem să 
cunoaștem lumea în care trăim. Anume profesorul se implică 
în transformarea noastră din spectatori în actori. În acest fel 

devenim cetățeni care vom participa activ la viața socială a țării noastre.
Astfel, profesorul ne încurajează să ne implicăm în chestiuni legate de viața 

de zi cu zi și să luăm decizii responsabile. În același timp, profesorul ne ajută 
să ne găsim echilibrul, locul corect în societate în conformitate cu misiunea și 
cu abilitățile noastre proprii. 

Aici, la facultate, am posibilitatea să-mi îmbogățesc cunoștințele, să obțin 
o cultură generală destul de vastă, să experimentez, să mă descurc cu propriile 
forțe. Aici, sper, să pun bazele unei viitoare cariere de succes, iar marele avantaj 
este că pot studia și o limbă străină. 

În prag de sărbători vă doresc, scumpi prieteni, multă sănătate, împliniri 
și fericire. Aceste sărbători să vă îmbogățească sufletul cu raze de lumină si 
bucurie. La mulți ani !!!

Alina BUDAIANU,
Facultatea de Litere,

absolventă a Liceului Teoretic “Mihail Sadoveanu” din Călăraşi

După absolvirea Colegiu-
lui (specialitatea Conta-

bilitate), eram ferm convinsă că 
Facultatea de Științe Economice 
din cadrul Uiversitații de Stat din 
Moldova este alegerea corectă, 
deoarece aici activează cei mai 
buni profesori, înarmați cu un  
arsenal bogat de cunoaștințe și 
abilități  în domeniul ştiinţelor 

economice, căreia i-am şi dat prioritate.
Cu alte cuvinte, am fost mereu tentată să acti-

vez anume pe acest făgaş. Încă pe băncile colegiu-
lui doream  să pătrund cât mai adâne în tainele Te-
oriei Economice, pentru ca să devin un economist 
bun, capabil să combată fenomenele negative ce 
provoacă sărăcia, şomajul, defaultul. Consider că 
Facultatea de Științe Economice este una dintre 
puţinele facultăți  unde se regăsesc specialitățile 
care, indiferent de progresul tehnico-ştiinţific, de 
modernizarea continuă, rămân necesare pentru 
orice ramură a economiei. 

 Sunt convinsă că  noi, viitorii absolvenţi ai 
acestei facultăți, vom fi capabili să  rezolvăm toa-
te problemele de ordin contabil, fiscal, de control, 

audit şi analiză, să coordonăm procesele de conta-
bilizare, finanţare, creditare,  de prognozare a  ac-
tivităţilor economico-financiare privind bugetarea 
şi determinarea perspectivei de dezvoltare efici-
entă a unităţilor de diferit ordin şi a  economiei 
naţionale în ansamblu.

Iar oportunităţile de angajare a unui viitor spe-
cialist sunt majore: contabil  în cadrul întreprinde-
rilor şi firmelor cu diverse forme de proprietate (de 
stat, privată sau mixtă) ; statist ; economist-analist 
în departamentele economice ale agenţiilor; con-
sultant în cadrul departamentelor, subdiviziunilor 
şi asociaţiilor de profil ; consultant pe probleme 
contabile, economice în întreprinderile private şi 
organizaţiile non-guvernamentale ; marketolog ;  
manager ; asistent de cercetare în domeniul eco-
nomic , al analizei economice, al auditului etc

Prin urmare, ne aşteaptă un câmp enorm de 
extins în care, fiecare dintre noi, viitorii econo-
mişti, vom avea ce alege pentru a ne aplica pe de-
plin cunoştinţele acumulate la facultate.

Olesea PLOTNICU, 
Facultatea Ştiinţe Economice, 

absolventă  a Colegiului 
de Informatică, Chișinău

CHIMIA – ESENŢA TUTUROR LUCRURILOR
Îmi place chimia de foarte mult timp, mai exact, de 

când am început acest curs, în clasa a 7-a. Mereu mi-
am pus Întrebări peste întrebări şi întotdeauna am vrut să 
aflu ce suntem noi, în esenţă, din ce materie suntem “con-
struiti” şi iată că, treptat, am găsit, bineînţeles parţial, aces-
te răspunsuri, care m-au făcut să-mi pun alte întrebari. Asta 
şi este chimia, esenţa tuturor lucrurilor, de fapt. 

Având pasiunea pentru chimie, am început să studiez 
mai aprofundat acest obiect împreună cu profesoara mea, 
doamna Maria Munteanu,  care m-a ajutat de fiecare dată, 

m-a îndrumat şi m-a pregătit să particip la olimpiade raionale şi republica-
ne, acumulând, astfel, cunoştinţe noi şi adâncindu-mă şi mai mult în dome-
niu. Cred că acesta este motivul pentru care am ales să-mi continui studiile 
la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie şi Tehnologie 
Chimică, Specialitatea Tehnologie Chimică. 

Îmi doresc foarte mult să devin un bun specialist. Consider că anume 
cunoştinţele şi entuziasmul meu mă vor ajuta să ajung unde îmi doresc, 
mai ales că,  intrând la facultate, am întâlnit profesori care mă ajută să  
ating  noi performanţe, adică să-mi realizez viitorul aşa precum mi-l do-
resc, alături de colegii mei de generaţie şi de ideal.

Natalia BORDEI, 
Facultatea de Chimie

și Tehnologie Chimică, absolventă a Liceului Teoretic  Mingir, Hânceşti

UN  CÂMP  DE  AFIRMARE

COMPONENTELE  UNEI  PROFESII  MIRACULOASE

SUNTEM  JURNALIŞTI  ŞI  NE  DEOSEBIM DE  CEILALŢI ŞTIINŢA CE STUDIAZĂ « TEORIA SUFLETULUI »

Ce noroc să fii student!
Acest titlu, niţel parafrazat din celebrul şlagăr patriotic al cant-autorului Victor Socaciu, vine să comunice, să contureze, într-un fel, mesajul pe care ni l-au transmis în pragul feericelor 

noastre sărbători de iarnă aceşti admirabili tineri şi tinere din anul I de la toate facultăţile, cei, care din 1 septembrie 2014, sunt parte componentă a  frumoasei noastre familii universitar.
Să le fie într-un ceas bun! LA MULŢI ANI!
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Ce noroc să fii student!

Când viaţa te răstigneşte uşor la 
o intersectare de drumuri, calea 

înapoi nu mai este posibilă. În acel mo-
ment percepi că ceea ce hotărăşti acum 
este decisiv, că nimeni şi nimic nu va pu-

tea decide pentru tine şi doar tu eşti cel care trebuie 
sa-şi îmbrăţişeze viaţa şi să treacă de acea răscruce. 

Trecând recent printr-o astfel de perioadă, nelimita-
tă a fost perplexitatea mea când am înţeles că tinerii se 
împotmolesc în mâlul unei decizii şi nu mai pot înainta. 
Atunci părinţii, familia, rudele discută şi ajung la con-
cluzii aberante cu referire la un viitor care nici măcar 
nu este al lor. Adolescenţii, mulţumiţi că nu au trebuit 
să se chinuie prea mult, lasă mâinile în jos, merg la fa-
cultatea pe care le-o aleg părinţii, ulterior se angajează 
la un serviciu care nu le place şi viaţa trece monotonă 
pe lângă ei, ghidaţi, iarăşi, de deciziile celor apropiaţi. 
Aceşti oameni trăiesc într-un pustiu, dar, cum afirmă 
Octavian Paler, nu există pustiu, ci incapacitatea de a 
umple golul în care trăim. Anume de aceea consider eu 
că fracţiunea de timp în care trebuie să îţi alegi viitoarea 
profesie, domeniul în care vrei să activezi este cea mai 
importantă din întreaga viaţă. Numele meu este Alina, 
sunt studenta în anul I la Facultatea de Drept a Uni-
versitaţii de Stat din Republica Moldova, şi afirm cu 
certitudine, după jumătate de an de studiu, că deci-
zia mea, luată absolut independent, este una corectă 
şi izvorîtă din suflet.

Apropiaţii mei întotdeauna au afirmat că sunt un co-
pil deosebit şi că sunt menită unor realizări pe înalte şi 
majore portative spirituale. Eu însă nu am fost niciodată 
o optimistă prea robustă, ci, din contra, am fost foarte 
vulnerabilă. Aş putea zice că, o perioadă, Călcâiul lui 
Ahile s-a extins pe trei sferturi din suprafata trupului şi 
totuşi mereu am reuşit să menţin capul sus, am reuşit 
să rămân o învingătoare. Am ales Dreptul în momentul 
în care am priceput că există atâta nedreptate pe lumea 
asta, încât cineva însetat de dreptate va avea întotdeauna 
ceva de făcut.

Facultatea pe care am ales-o cu siguranţă mi-a 

schimbat viaţa în câteva luni. În pofida faptului că nu 
m-am îndoit niciun moment de capacităţile mele sau de 
alegerea pe care am facut-o, prima lună, acel septem-
brie a fost o încercare pentru mine. Oameni noi, locuri 
nebătătorite încă de fiinţa mea şi obiecte de studiu 
absolut necunoscute m-au îngrijorat puţin, dar toto-
dată mi-au conferit o stare de entuziasm îmbinat cu 
avânt. O adevărată binecuvântare pentru mine au 
fost profesorii, care s-au aratat binevoitori de la în-
ceput şi care m-au susţinut pe parcursul acestor luni. 
Sper din tot sufletul că am ajuns la înălţimea aştep-
tărilor lor şi prin intermediul acestor rânduri ţin să 
le mulţumesc pentru aportul lor iniţial în viaţa mea 
de studenţie. 

Am ales să rămân acasă, cu toate că am avut nenu-
mărate şanse să plec peste hotare. Nu, nu mă consider 
o eroină din cauza asta, doar că am conştientizat mereu 
ca nimic nu este mai frumos decât acel “acasă” rostit 
în fiecare zi. Noţiunea de “om” nu o întâlnim decât în 
tratatele de filosofie care se mulţumesc cu abstracţiuni. 
În realitate, există mai multe feluri de oameni. Există 
călăul, există victima, există martorul indiferent care nu 
aude sau pleacă pentru că nu îi mai place spectacolul. Eu 
am ales să fiu unul dintre mulţimea de elemente care 
urmează să înfăptuiască dreptatea, pentru a ridica 
ţara care m-a crescut şi m-a format ca personalitate 
la un nou nivel, pe o nouă treaptă.

Pentru a-mi închega gândurile, sunt fericită să afirm 
că aspiraţiile mele devin uşor realitate şi că decizia pe 
care am luat-o nu m-a dezamagit câtuşi de puţin. În 
această ordine de idei, vreau să le urez succes colegilor 
mei la examenele care sunt foarte aproape deja şi, toto-
dată, să le doresc profesorilor, studenţilor şi lumii întregi 
ca sărbătorile de iarna să le umple sufletele şi casele de 
căldură. Le  mai doresc multă speranţă tuturora, pentru  
ca aspiraţiile şi visele lor să devină realitate.

                                   Alina GAJA, 
Facultatea de Drept, 

absolventă a Liceului Teoretic „Ion Creangă”, 
Chişinău 

Opţiunea pentru 
specialităţile so-

ciale o am de mică, când 
visam să am biroul meu, 
înconjurată de acte. Dacă 
prietenele mele în copilă-

rie erau doctoriţe, vânzătoare, cântăreţe..., 
eu mereu improvizam biroul meu.

Şi pentru că nu am vrut să dau la o 
facultate doar de dragul de a o face, am 
început să mă concentrez asupra a ceea ce 
îmi plăcea să fac, gândindu-mă la abilită-
ţile mele ce mă caracterizează. Îmi plăcea 
să comunic şi să scriu, mă delectam cu 
lectura, eram mult prea curioasă, chiar 
îmi puneam întrebări legate de societa-
te. Eram curioasă să aflu mult mai mul-
te despre oameni, cum trăiesc şi cum îşi 
organizează viaţa. În acest fel am ajuns 
să optez pentru Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială, pentru Specialitatea 
Sociologie. Am ales o facultate al cărui 
nume îl rostesc cu mândrie de fiecare 
dată. 

De ce Sociologie? Pentru că a studia 
sociologie înseamnă să porneşti pe dru-
mul iniţierii, în căutarea sensului socie-
tăţii, la destinaţie găsind răspunsurile şi 
resimţind, în final, o împlinire personală. 
Sociologia înseamnă, mai întâi de toate, 
înţelegerea comportamentului nostru în 
societate, ne oferă oportunităţi de a ne 
forma ca personalităţi, de a afla ce schim-
bă comportamentul oamenilor, cum se 
formează şi funcţionează o societate!

În cadrul facultăţii se pregătesc şi 
asistenţi sociali, necesari în soluţionarea 
problemelor pe care le implică societatea 
contemporană. Este de admirat cum sunt 
abordate problemele comunităţii de către 

asistenţii sociali. Printr-un ansamblu de 
metode, asistenţa socială oferă  sprijin  
direct acelor persoane şi grupuri care, 
din anumite motive, nu dispun de veni-
turi,  de resurse economice şi bunuri su-
ficiente, de îngrijire medicală, de suport 
fizic sau moral etc. Profesia de asistent 
social înseamnă mult mai mult decât ceea 
ce cred majoritatea oamenilor. 

După un semestru de studiu, am în-
ţeles că Sociologia şi Asistenţa Socială  
sunt strâns legate între ele, sunt un întreg. 
Principala sarcina a ambelor  este să sta-
bilească unde şi sub ce formă se găseşte 
societatea. Aceste două profesii sunt ex-
trem de solicitante, pline de dinamism; 
ele  aduc noi provocări în fiecare zi. Tot-
odată, implică şi o doză mare de respon-
sabilitate.

Fiind studentă la Facultatea de Soci-
ologie şi Asistenţă Socială, mi-am schim-
bat modul de înţelegere şi viziunea asupra 
lucrurilor din jurul meu, dar şi relaţiile pe 
care le am cu ceilalţi. Din acest motiv 
îndemn pe toţi cei care absolvesc liceul 
sau care nu se pot decide ce specialitate 
să aleagă să opteze pentru una dintre spe-
cialităţile Facultăţii de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială a USM, căci nu vor regreta 
niciodată. Urmarea cursurilor universita-
re la una dintre aceste două specialităţi re-
prezintă un deschizător de drumuri şi ne 
oferă posibilitatea de a căpăta  cunoştinţe 
vaste, având verticalitate şi capacitatea de 
a decide! 

Nadejda TÎRSÎNĂ,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă  

Socială, absolventă a Colegiului 
Pedagogic  „A. Mateevici”, 

Chişinău

Am ales  Facultatea de Ma-
tematică și Informatică, 

deoarece consider că aici voi avea  
posibilitatea de a mă implica în  
domeniul preferat la un nivel înalt, 
corespunzător pentru a  obține o 
bază solidă în  cariera profesională 

ce ţine de domeniul matematicii și  informaticii 
în cea mai performantă și de elită instituție  de 
învăţământ superior din Republica Moldova,  cu 
pedagogi bine pregătiţi, care îmi oferă chiar din 
primele zile de studii oportunități de a mă dezvol-
ta ca personalitate, fapt ce mă va ajuta  să obțin  
pe viitor un post bun de lucru.

Facultatea  oferă  multe locuri cu finanțare bu-
getară, burse pentru cei care depun efort și obțin 
succese frumoase la învăţătură. La dispoziţia noas-
tră au fost puse săli multimedia foarte confortabile 
și bine amenajate, cu tehnică modernă, laboratoare 
şi centre de cercetare. 

Noi, cei din anul I, deja am aflat că absolvenţii 
facultăţii  din diferite promoţii îşi desfăşoară cu suc-
ces activităţile lor practice în cele mai diverse dome-
nii: în şcoala preuniversitară şi în cea universitară; în 
cele mai prestigioase centre ştiinţifice şi de cercetare; 
în bănci; firme private etc. Iar noi, viitorii absolvenţi 
ai facultăţii, avem posibilităţi reale să ne consolidăm 
cunoştinţele, atât cele teoretice, cât şi cele practice 
în baza cursurilor de matematică teoretică, de mate-
matică aplicată şi informatică în temeiul cursurilor 
opţionale şi al ciclurilor de studii aprofundate.

Pe lângă toate acestea, facultatea menţine cele 
mai strânse colaborări ştiinţifice cu alte centre 
universitare de cercetare şi inovare din Republi-
ca Moldova şi departe de hotarele ei: România, 
Rusia, Ucraina, Polonia, Austria, Germania, SUA 
ş.a.

Dar universitatea ne mai oferă și multe alte  po-
sibilităţi, inclusiv cele de a căpăta experența nece-
sară şi  în domeniul administrativ (avem în vedere 
organul recent creat - Autoguvernarea Studențească 
a Universităţii de Stat din Moldova,  din care fac 
parte și eu) . Astfel, noi dorim cu toată ardoarea să 
promovăm imaginea  instituţiei noastre  pe toate di-
recţiile, să fim un sprijin de nădejde  şi un exemplu 
pentru fiecare student.  

Sunt pe deplin împăcat cu faptul că am ales  
Facultatea de Matematică și Informatică, unde se 
promovează la cel mai înalt nivel ştiinţa de carte, 
cercetarea şi inovarea  în concordanţă cu exigenţele 
unei societăţi bazate pe cunoaştere şi performanţe.

Şi întrucât ne aflăm în preajma sărbători-
lor de iarnă, vă urez, dragi profesori şi colegi de 
grupă, de curs şi de facultate, multe realizări fru-
moase, bucurii şi împliniri de la oamenii dragi. Să 
aveţi parte de lumina nesecată din suflet pentru 
ca ea să vă însoţească numai la fapte bune în anul 
care ne bate la uşă. La Mulți Ani!

Anderei MĂRGINEANU,
Facultatea de Matematică și Informatică, 

absolvent al Liceului Teoretic 
„Mihai Viteazul”, Chişinău

La etapă actua-
lă există puține 

aspecte ale vieții noas-
tre care nu sunt in-
terconectate la un ni-
vel internațional. În 

condițiile globalizării, dezvoltării tehnolo-
giilor informaționale, progresului tehnico-
științific, a devenit practic imposibil de 
separat activitatea statelor și a cetățenilor 
acestora de comunitatea internațională. 

În măsura în care economia și securitatea 
depind absolut de raportul dintre state, acum, 
mai mult ca niciodată, se face resimțită nece-
sitatea statelor de a spori eforturile întreprinse 
în vederea stabilirii relațiilor de bună vecină-
tate și cooperare între diverși actori politici, 
instituții etc. Republica Moldova, fiind un 
stat mic și în curs de dezvoltare, trebuie 
să se manifeste cât mai activ și mai pozi-
tiv pe arena internațională. Numai în acest 
mod își poate menține integritatea și poate 
porni pe un drum sigur spre dezvoltare și 
progres. Îmi doresc să fac parte din acest 
proces și să-mi aduc obolul la dezvoltarea 
statului nostru. Din acest motiv am ales să-
mi fac studiile la FRIȘPA (prima facultate de 
politologie din Republica Moldova), speciali-
tatea Relații Internaționale.  

Nu voi nega că, pe lângă acest scop, 

respectiva specialitate m-a atras și prin mo-
bilitatea și interactivitatea pe care ne-o pro-
mite după absolvirea facultăţii. Relațiile 
internaționale sunt un domeniu potrivit pen-
tru cei care își doresc să fie în permanentă 
mișcare, să interacționeze cu personalități și 
culturi diverse, să exercite un impact consi-
derabil asupra evoluției statului lor (sau cel 
puțin asupra unor aspecte ale acestuia), dar 
care, în același timp, reușesc să învingă frica 
unui potențial eșec în realizarea carierei lor  
sau teama de a acționa și de a lua decizii sub 
presiune.

O întrebare frecventă prin care societatea 
încearcă să identifice liderii și oamenii de suc-
ces de mâine este: „Unde te vezi în urmă-
torii 5/10 ani?”. Personal, nu aș putea numi 
anumite limite temporal-spațiale bine deter-
minate, dar am siguranța că studiile pe care le 
fac la moment și experiența pe care încerc să 
mi-o creez prin activitățile în care mă implic 
îmi vor permite să mă realizez în domeniul 
râvnit, fie nu ca diplomat sau ambasador, dar 
cu siguranță ca o persoană ale cărei activități 
profesionale vor fi productive și necesare.

Cristina VORONEANU, 
Facultatea de Relații Internaționale,  

Ştiinţe Politice şi Administrative, 
absolventă a Liceului Teoretic  

„Mihai Viteazul”, Chişinău

Pentru elevii care abia au 
absolvit liceul sau colegiul 

este aproape o provocare tot ce ține 
de universitate. Iar dezideratele pe 
care le au și principiile care le ghi-
dează amplexiunea de acțiuni “de 
student” ar trebui să difere, deși, 

în plan faptic, totul parcă rămâne similar. Colegii 
noi, sălile diferite de cele cu care te-ai obișnuit par 
să-ți influențeze noile demersuri. Şi  totuși încă nu 
te simți student. Cine este studentul și de ce anume 
la facultate ar trebui să-ţi pară “ceva nou”? Totul 
pornește de la atitudine, de la criteriul responsabi-
litate, maturitate, perseverență, aceștia fiind catali-
zatorii ce îți vor metamorfoza ulterior modul de a 
percepe ce este, în fond, universitatea. 

Deși experiența studenției nu este una nouă 
pentru mine, fiind la a doua facultate, responsa-
bilitatea și tenacitatea nu-și pierd din substanță, 
ci se amplifică odată cu vârsta. Interogația ce ră-
mâne incomprehensibilă pentru colegii mei este 
“nu te plictisești să tot înveți?” Nu ! Am absolvit 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
specializarea Relații Internaționale și Studii Eu-
ropene, înțelegând că este necesară cunoașterea 
avansată a cât mai multe limbi străine, pentru ca 
filiera științelor politice care mă interesează cu 
adevărat să-mi fie din ce în ce mai accesibilă. 

Din acest motiv am ales Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine din cadrul Universității de 
Stat din Moldova, deoarece a extrapola studiul 
geografiei politice a sistemului internațional și 
mozaicului socio-cultural al statelor, știind cel 
puțin trei – patru limbi străine, lecturând origina-
lul cărților cărora, adineaori, le cautai traducerea 
măcar în limba engleză, este mai mult decât cap-
tivant. A fi student nu înseamnă doar seminarii 
și cursuri, sesiuni și note, dar și o schimbare 
intrinsecă, din care rezumă o ecuație a efortu-
lui și a așteptărilor. 

Indubitabil, munca pe care o depui pe parcur-
sul anilor de studiu va face simțită eficiența ul-
terior. La facultate ai libertatea să înveți ce îți 
place, alegi ce studiezi și nu o faci pentru note, 
ci pentru a deveni un specialist versat, care are 
propria opinie și poate formula o critică fun-
damentată și pentru care, de altfel, este nece-
sar să te informezi și să muncești tu însuți.

„A învăța să înveți” este target-ul pe care 
trebuie să și-l propună fiecare student, deoare-
ce gradul de conștientizare a ceea ce trebuie să 
cunoști este direct proporțional cu succesul. 

Maria COVALCIUC,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 

absolventă a Universităţii 
„Alexandu Ioan Cuza” din Iaşi

Ne-am adunat  aici din 
toate colțurile Mol-

dove noastre. Deși e o țară 
mică, avem oameni frumoși la 
chip  și  buni la suflet. Astfel 
de oameni ne-au intâmpinat și 
pe noi, boboceii din anul întâi. 
Ne-au întâmpinat cu inima 

caldă și sufletul deschis și bunii profesori şi pe-
dagogi  ai Universității de Stat din Moldova.                                                              

Venind de pe băncile scolii, am intrat pe 
uşa unei lumi cu totul și cu totul necunoscută 
pentru noi, dar totodată plină de mister. Zi de zi 
avem posibilitatea să descoperim  multe lucruri 
noi și interesante, fapt de care suntem atraşi de 
facultatea noastră. Eu mă numesc Elena și sunt 
studenta anului I în cadrul Facultăţii de Biolo-
gie și Pedologie. Am venit aici, deoarece aceas-
tă facultate îmi este cea mai aproape sufletului 
meu. Sunt din inima Moldovei, înconjurată 
de păduri foarte frumoase, de ciripitul păsări-
lor și forfota animăluțelor ce îți incântă inima. 
Am ales Specialitatea Geografie. Prin cuvintul 
Geografie se subântelege însăși natura. Ea este 
cea care ne înconjoară pretutindeni, ne oferă un 
sprijin în viața de zi cu zi. Încă din copilărie  am 
fost atrasă de frumusețea naturii, ea este atât de 
simplă, dar în acelaşi timp atât de compusă.

Natura ne pictează viaţa, zi de zi,  ne dăru-
ieşte peisaje de o infinită frumusețe, de care ră-
mâi uimit de fiecare dată. Niciodată nu vei ve-
dea în aceeași zi aceleași imagini, fapt de care 
suntem foarte surprinși. Prin propria experiență 
de studentă a acestei facultați, pot spune că e 
una dintre cele mai interesante şi care îți dă po-
sibilitatea de a afla de fiecare dată lucruri noi 
despre lumea ce ne inconjoară, despre farmecul 
şi magia  spaţiului nostru vital. Aici, în primele 
luni, am început să mă afirm ca personalitate, 
am descoperit oameni noi, cu o pregătire temei-
nică, fapt ce  mă  motivează și  mă încurajează 
să finalizez cu bine facultatea.

Aflându-ne în pragul sărbătorilor de iarnă, 
aș vrea sa-mi felicit părinții  (ei sunt cei care 
mereu mi-au fost aproape), profesorii din liceu 
și să le spun un mulţumesc deosebit, colegilor 
de grupă, cărora le urez multe succese şi un 
viitor plin de descoperiri frumoase şi, desigur, 
cele mai frumoase gânduri sunt pentru profeso-
rii noştri. Fie ca magia Anului Nou să le aducă 
multe realizări şi bucurii! 

Elena DARII,
Facultatea de Biologie şi Pedologie,

absolventă a Liceului Teoretic 
„D. Cantemir” din satul Văsieni, Ialoveni

LA  LOCUL  POTRIVIT

PE  DRUMUL  INIŢIERIIÎNTRE  ASPIRAŢII  ŞI  REALITATE

A  ÎNVĂŢA  SĂ  ÎNVEŢI... NATURA  NE  PICTEAZĂ  VIAŢA

DE  CE  FRIŞPA?  DE  CE  RI? 
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Preţuirea vieţii nu o face traiul bun, nici ştiinţa omenească, ci valoarea pe care omul   şi-o dă sieşi, lumii şi existenţei.

Cu ocazia împlinirii unei vârste frumoase, aș 
vrea, înainte de toate, să-i doresc domnului pro-

fesor Vasile Țapoc ani cât mai buni în continuare, multe 
bucurii în familie, la catedră și în activitatea de cercetare 
filosofică. 

L-am admirat întotdeauna pentru echilibrul și cum-
pătarea domniei sale în gândire, pentru generozi-
tatea de care a dat dovadă în multe situații, pentru 
maniera elegantă și aleasă în care își exprimă opi-
niile filosofice sau de alt fel. Rămâne un om de 
cultură ce merită oricând respectul și admirația 
noastră, dar mai ales un om sensibil la situația 
celorlalți și a întregii comunități în care trăiește. 

A fost pentru mine o reală plăcere să-l aud 
vorbind, la ultima noastra întâlnire, chiar în cate-
dra de filosofie din universitatea dumneavoastră, 
despre o anumită corespondență între vârstele 
vieții omului și stadiile moral-culturale la care 
omul poate avea acces. Vorbea cu un anumit calm 
și seninătate, cu acea siguranță proprie omului 
care a meditat mult asupra unor chestiuni și cu 
limpezimea ideii deplin asumate. Îi doresc să fie 

în continuare un reper moral și cultural în comunitatea 
de viață din care face parte, să aibă aceeași inspirație în 
ceea ce spune și același bun echilibru în ceea ce face.

Ștefan AFLOROAEI, 
profesor, doctor, 

 Universitatea „ Al. I. Cuza„  Iasi

O gândire nu se definește numai prin conținut, prin teme, prin ceea ce-i formea-
ză substanța, ea se definește și prin stilul său. Există o calitate proprie fiecărei 

gândiri importante ce o face deosebită, prin care se poate recunoaște. Or, 
a descoperi stilul înseamnă a înțelege gândirea. Ce caracterizează stilul 
gândirii Domnului profesor Vasile Țapoc? E vorba de o gândire filosofi-
că, mai ales prin viziune și prin capacitatea de a comunica.

Platon spunea că filosoful este cel ce vede ideile, iar ideile nu sunt ușor 
de văzut, contrar a ceea ce se crede. A le vedea înseamnă a vedea sfârșitul 
unui demers paradoxal, deconstrucția pseudoevidențelor. Și toate acestea nu 
sunt făcute din plăcere, ci pentru a înlătura ceea ce orbește. Este ocupația 
constantă a dlui profesor Vasile Țapoc, un filosof cu voce particulară, profund 
modernă.

Despre domnul Vasile Țapoc se poate spune că trăsătura care-l caracteri-
zează cel mai mult este Empatia. Dar nu în sens antropologic, ci metafizic. 
Descoperind un nou autor, domnia sa devine un înflăcărat susținător al acestu-
ia, propovăduindu-i conceptele, făcând ca ele să fie „văzute” și de ceilalți, în 
special de studenți, la a căror formare filosofică  s-a dedicat cu mare ardoare. 
Astfel, în anii 90 ai sec. XX, a pus umărul, alături de domnul profesor Pavel 
Vizir și alți colegi la formarea studenților specialităților Filosofie, Sociologie, 
Psihologie – o premieră la acea vreme pentru învățământul superior din Re-
publica Moldova.

În activitatea de promovare a științei și învățământului filosofic se înscriu 
în biografia domnului profesor mai mul-
te etape importante, inclusiv valorificarea 
potențialului intelectual al colegilor de breas-
lă din România prin organizarea în anii 90 ai 
sec. XX a mai multe evenimente culturale, 
omagiatul fiind  atunci Prorector pentru acti-
vitatea științifică și creație la Institutul de Stat 
al Artelor din Chișinău.

Cordialitatea și admirația cu care își găz-
duia colegii de la Iași și de la alte centre uni-
versitare din România a pus temelia unor pri-
etenii trainice dintre intelectualii acestor două 
maluri ale Prutului. Această prietenie s-a sol-
dat cu deschiderea Filialei chișinăuiene a 
Fundației internaționale pentru Știință și Cul-
tură „Ștefan Lupașcu”, cu invitarea în calitate 
de înalți experți ai Consiliilor de susținere a 
tezelor de doctor și doctor habilitat a domni-
lor profesori Ștefan Afloroaei, Petru Ioan, 
Nicolae Râmbu, Nicu Gavriluță, Petre Du-
mitrescu ş.a. Tot în această prioadă s-au des-
făşurat remarcabilele conferințe susținute de Domniile lor în mediul universitar, gazdă fiind 
Catedra de Filosofie a USM, pe care  domnul Profesor Vasile Țapoc o conducea.

Fiind un înzestrat cugetător, abordând mai multe teme filosofice în ultimii ani, profe-
sorul nostru a canalizat energia spre consolidarea domeniului Filosofiei și metodologiei 
științei. Savantul merge profund pe linia celor mai actuale căutări ale filosofiei. Rămâne să-i 
dorim perseverență în promovarea acestei direcții filosofice, redându-i un loc și un rol bine 
meritat în concepția învățământului superior din Republica Moldova, bazat pe educație, 
inovare, cercetare. Altfel, eforturile actuale în consolidarea cercetării în spațiul universitar, 
fără cunoașterea filosofiei fundamentale, nu vor fi pe măsura așteptărilor. 

Cu prilejul frumoasei aniversări, noi, colegii, studenții, masteranzii și doctoranzii, îl 
felicităm călduros, dorindu-i sănătate, realizări și mari succese!

Eudochia SAHARNEANU,
 doctor habilitat, profesor universitar, 

șef  Departament Filosofie și Antropologie

Profesorul Vasile Ţapoc, doctor habilitat în filosofie, ajuns la  cei 75 de ani de viaţă 
– o vârstă a împlinirilor, este un om deosebit. Îl caracterizează o energie tinerească, 

un interes viu şi sincer pentru un vast spectru al problematicii filosofice şi nu numai, fapt 
demonstrat de diversitatea temelor abordate de Domnia sa în lucrările ştiinţi-
fice, articolele, luările de cuvânt la conferinţe şi simpozioane, mese rotunde 
naţionale şi internaţionale.  

Filosofia e calificată de Profesorul V.Ţapoc ca acel „remediu benefic”, 
acea „măduvă a spiritualităţii”, care poate împiedica formarea unor specia-
lişti unilaterali şi poate contribui eficient la formarea specialiştilor cu capa-
cităţi de sinteză, de generalizare şi de prognozare a tendinţelor de dezvoltare 
atât a domeniului său, cât şi a altor domenii importante, a societăţii în ansam-
blu, de a observa degradarea în societatea contemporană lor şi de a propune 
soluţii viabile de redresare.

E cunoscut faptul că profesorul tinde să se  reproducă în discipolii  săi, să 
le pună la dispoziţie toate cunoştinţele, convingerile şi idealurile sale. Profe-
sorul Vasile Ţapoc are numeroşi discipoli: studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
printre care-i şi subsemnata,  considerându-ne cu adevărat norocoşi că am 
avut şi avem un asemenea mentor, un asemenea îndrumător.

În lucrările sale despre rolul formativ al filosofiei, dl V.Ţapoc îndeosebi 
menţionează capacitatea filosofiei de a spori  spiritul critic al personalităţii. 
Anume acest spirit critic în evaluarea lucrărilor filosofilor, a diferitor orien-
tări şi şcoli filosofice, dar şi în autoevaluare îl educă Profesorul V.Ţapoc în 
discipolii săi, cultivându-le onestitatea, obiectivitatea, capacitatea de a evita 
dogmatismul, fanatismul, amoralitatea, indiferenţa.

Crezul Domniei sale de o viaţă poate fi exprimat prin maxima fi-
losofilor greci: cea mai  mare fericire şi virtute este cunoaşterea, sunt 
cunoştinţele, iar cea mai mare nefericire şi viciu este ignoranţa. În acest 
sens putem afirma cu certitudine că Profesorul Vasile Ţapoc este  un om 
pe deplin fericit. Posedă vaste cunoştinţe în diferite domenii, în special în 
Filosofie, dar şi în Istorie, Filologie, Politică, Artă ş.a. E un adevărat erudit 
şi, totodată, un pedagog iscusit, care îşi împarte cu plăcere şi mare dorinţă 
şi interes cunoştinţele discipolilor săi, la prelegeri, seminare, consultaţii, în 
discuţii particulare,  aducându-le chiar şi multe surse din  biblioteca perso-
nală.

Un loc aparte în activitatea  Profesorului V.Ţapoc îl ocupă organizarea 
conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi coordonarea apariţiei 
materialelor despre acestea. În mare măsură, anume datorită eforturilor pe 
care le depune Domnia sa, a autorităţii şi a respectului de care se bucură în 
comunitatea ştiinţifică de la noi şi de peste hotare, la aceste conferinţe iau 
parte multe personalităţi notorii. Astfel, la conferinţele organizate de Ca-
tedra de Filosofie (actualmente Departamentul de Filosofie şi Antropolo-
gie) au participat: Şt. Afloroaei, P. Ioan, P. Dumitrescu, N. Râmbu, T.D. 
Stănciulescu, N. Gavriluţă, E. Puha, P. Bejan. A. Boboc şi alţi cunoscuţi 
filosofi din România. La rândul său, Profesorul V.Ţapoc participă la  con-
ferinţe şi simpozioane ştiinţifice din România, Rusia şi din alte ţări.

  Meditând asupra raportului Filosofie-Ştiinţă, Ştiinţă-Filosofie, problemă de interes ma-
jor pe întreg parcursul dezvoltării culturii umane, Profesorul V.Ţapoc menţionează rolul 
decisiv al ştiinţei în constituirea civilizaţiei umane, numind ştiinţa „una din cele mai mari 
cuceriri ale umanităţii”. Totodată, Domnul Profesor accentuează că doar ştiinţa în sine nu 
este suficientă pentru a găsi răspunsuri la  toate „întrebările vieţii” omului. Pentru aceasta, pe 
lângă ştiinţă, sunt necesare filosofia, arta, morala, religia, întreaga cultură universală şi naţi-
onală. Doar în aşa  mod se va produce o veritabilă renaştere culturală, afirmă încrezător Dl 
V.Ţapoc. Şi Domnia sa, savantul şi profesorul Vasile Ţapoc, prin întreaga viaţă şi activitate, 
contribuie prodigios ca această renaştere culturală să se producă în sufletul şi cugetul fiecărui 
discipol, coleg, interlocutor al său. 

La mulţi ani, stimate şi drag Profesor Vasile Ţapoc!
Svetlana COANDĂ,

 doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar

Prin a numelui incantaţie,  ca 
mai toţi dintre noi,  profesorul  

Vasile  Ţapoc este un neabătut ispăşi-
tor.  Inclusiv prin formaţie,  domnia 
sa ne apare ca un fervent iubitor,  iar 
prin vocaţie se dovedeşte a fi un re-
marcabil şi un înspirat formator. 

Spunem despre cărturarul în 
atenţie că este un  ispăşitor,  întrucât 
el are de urmat un canon:  acela de 
nu a nu ţine doar pentru sine roadele 
întinselor sale lecturi  ori pe cele ale 
propriei cugetări.  

Mai este sărbătoritul de astăzi 
un statornic şi un împătimit  iubitor,  
atât al  logosului,  cât şi-al  înţelep-
ciunii,  dublat însă de un iscusit pro-
motor al exprimării persuasive,  cu 
miez şi folosind cuvinte cât mai bine 
potrivite.  

Domnul  Vasile  Ţapoc este prin 
vocaţie un harismatic şi un perseverent 
formator,  pentru că ştie ca nimeni altul 
cum poţi să ajungi la corzile emoţiei şi 
cum poţi să răsădeşti în mintea audi-
enţilor inclusiv resortul îndoielii,  fără 
de care nu reuşeşti să ajungi la convin-
geri proprii şi nici nu poţi să încerci un 
parcurs distinct al ideilor iscodite ori al 
celor puse în discuţie.  

Palmaresul implicării domnului  Va-
sile  Ţapoc  în profesiunea de dascăl,  
pe intervalul de aproape un jubileu,  se 
ilustrează prin generaţii succesive de 
artişti şi prin cohorte de profesori ce-au 
înţeles,  la vremea studenţiei,  de la ma-
gistrul lor întru filosofie sau întru istoria 
filosofiei,  că nu doar arta ţine de trăire şi 
de sentiment,  după cum nu 
doar prin meşteşugite desfă-
şurări conceptual-doctrinare 
se ajunge la atitudini pozitive 
şi la ataşament pentru valori.

Se mai concretizează 
aportul profesorului univer-
sitar ajuns,  deja,  la vârsta 
patriarhilor în multiple şi 
în consistente publicaţii de 
specialitate,  respectiv în 
zecile şi zecile de disertaţii 
coordonate prin programe-
le de licenţă şi prin cele de 
doctorat,  de primă  ori de a 
doua instanţă.  

Nu în ultimul rînd, contează  însă  
numărul impresionant de întâlniri cu 
confraţii întru specialitate,  de o parte şi 
de alta a  Prutului,  reuniuni pentru care 
domnia sa s-a pus chezaş ca iniţiator,  
ca organizator,  iar în acelaşi timp ca o 

gazdă plină de solicitudine şi extrem de 
primitoare !

Ce-ar mai fi de spus  –  într-un gest 
succint de călduroasă şi binemeritată 
omagiere  –  dacă nu urarea simplă de 
a continua pe toate căile pomenite,  cu 
aceeaşi energie,  cu aceeaşi competen-
ţă şi cu aceeaşi dăruire.  Motiv pentru 

care îi spunem şi noi:  La  mulţi  ani,  
iubite  prieten  şi  distins  coleg ! 

Prof.  em.  Petru IOAN,
preşedinte executiv al  Fundaţiei   

Internaţionale  
„Ştefan  Lupaşcu”, Iași

Omagieri

PROFESORUL  VASILE  ŢAPOC – 75
Mircea ELIADE

UN  FILOSOF 
CU  O  VOCE  PROFUND  MODERNĂ

FILOSOFIA – CREZUL SĂU DE O VIAŢĂ

CU  PRIETENIE  ŞI  
COLEGIALITATE

UN  GÂND  DE  PESTE  PRUT

Profesorul  universitar  Vasile Ţapoc, ţinând discursul la 
Conferinţa “Actualitatea gândirii de tip energetist” 
(Iaşi, Universitatea „Al.I.Cuza” 23-24mai  2008)
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La 26 noiembrie 2014, în incinta Fa-
cultăţii Biologie şi Pedologie, a fost 

organizată o Masă Rotundă cu tema “Eme-
rald Network in the Republic of Moldo-
va – progress and challenges”. Programul 
Internaţional Reţeaua Emerald este o reţea 
ecologică ce are drept scop conservarea flo-
rei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale 
ale acestora din Europa, lansată în anul 1998 
de către Consiliul Europei ca parte a activi-

tăţii sale în cadrul 
Convenţiei pri-
vind conservarea 
vieţii sălbatice şi 
habitatelor natu-
rale din Europa 
– Convenţia de la 
Berna (1979).

Facultatea de 
Biologie şi Pedo-
logie a Universită-
ţii de Stat din Mol-
dova este la a doua 
organizare a unui 
asemenea seminar 
de instruire a generaţiei tinere. Acesta din 
urmă a fost organizat în colaborare cu Mi-
nisterul Mediului (doamna Veronica Josu, 
şef-adjunct direcţie Resurse naturale şi 
Biodiversitate) şi Oficiul Biodiversitate (dl 
Ion Coţofană, expert în biodiversitate). 

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul De-
partamentului Biologie şi Ecologie cu par-
ticiparea activă a cadrelor didactice (doctor, 
conferenţiar universitar Angela Lozan; doc-
tor, conferenţiar universitar  Mihai Leşanu; 
doctor, conferenţiar universitar Ana Bîrsan; 
doctor, conferenţiar universitar Veaceslav 
Purcic ; doctor, conferenţiar universitar Ele-
na Silitrari ş.a.), dar şi a studenţilor anilor 

II şi III, specialităţile Biologie, Biologie 
moleculară şi Ecologie. În comunicările 
prezentate (V.Josu, M.Leşanu, A.Lozan, 
I.Coţofană, V.Ajder) s-a menţionat că flora 
şi fauna sălbatică reprezintă un patrimoniu 
natural de mare valoare, care trebuie ocrotit, 
conservat şi transmis generaţiilor viitoare.

 Studenţii  noştri biologi, participanţi la 
Masa Rotundă, au abordat rolul determinant 
ce le revine  în conservarea biodiversităţii 

prin participarea la acti-
vităţi curriculare şi extra-
curriculare.  Este vorba, 
înainte de toarte, de rolul 
deosebit în acumularea  
datelor şi documentarea 
habitatelor naturale în pe-
rioada investigaţiilor pe 
teren în diferite regiuni 
ale Republicii Moldova.  
Anterior  tinerii noştri 
studioşi au participat la 
un concurs organizat de 
dl Vitalie Ajder, expert 
Emerald.

Participanţii la masa 

rotundă au accentuat necesitatea fortificării 
activităţilor de protecţie a florei şi faunei săl-
batice şi a habitatelor naturale ale acestora  
cu implicarea directă a instituțiilor guverna-
mentale, dar şi a fiecărui cetăţean în parte. 
Nimeni nu trebuie să rămână indiferent faţă 
de problemele de mediu.  Fiindcă de fieca-
re cetăţean al acestei ţări şi de societatea în 
ansamblu depinde dacă vom putea păstra şi 
transmite generaţiilor viitoare acest patrimo-
niu natural.

Mihai LEŞANU,
doctor, conferenţiar universitar, 
decanul Facultăţii de Biologie şi 

Pedologie

SĂ  OCROTIM  CA  LUMINA  OCHILOR
MEDIUL  NOSTRU  AMBIANT!

(MASĂ  ROTUNDĂ  CU  TEMA  „CONSERVAREA  FLOREI  ŞI  FAUNEI 
SPONTANE  ŞI  A  HABITATELOR  ÎN  MEDIUL  NATURAL  DIN  MOLDOVA”)

Cotidianul facultăților

La 5 decembrie 2014, în cadrul Uni-
versităţii de Stat din Moldova, a 

avut loc Conferința Științifică Studențească 
cu genericul “Aspecte juridice de protecție 
a mediului ca o provocare în respectarea 
Drepturilor Omului în sec. XXI”. 

Acest eveniment ştiinţific a fost orga-
nizat de Facultatea 
de Drept (Catedrele 
Dreptul Muncii şi 
Drept Internaţio-
nal şi Drept al Re-
laţiilor Economice 
Externe) a Univer-
sităţii de Stat din 
Republica Moldo-
va, în parteneriat cu 
Asociaţia Obşteas-
că EcoContact şi 
Asociația Studenților 
Facultăților de Drept 
din Republica Moldo-
va ELSA  Moldova.

Scopul conferinţei ştiinţifice a constat în 
implicarea activă a studenților/masteranzilor 
Facultății de Drept  în cercetarea Dreptului 
internațional prin prisma reglementărilor din 
domeniul protecției mediului și interacțiunii  
acestuia cu drepturile fundamentale ale omu-
lui.

Lucrările conferinţei s-au derulat în 
patru ateliere, după cum urmează:

Atelierul I: 	 Noi tendințe ale Dreptului 
internațional public în  domeniul protecției 
mediului;

Atelierul II:	  Accesul la informație 
despre mediu;

Atelierul III:	  Participarea publicului 
în luarea deciziilor în materie de mediu;

Atelierul IV:	  Accesul la justiție în 
materie de mediu. 

Lucrările prezentate în cadrul  acestui im-
portant eveniment ştiinţific au acoperit abor-
dări intersectoriale esenţiale: reglementarea 
internaţională; integrarea europeană; practi-
ca naţională; aspecte comparative.

Bilanţul rezultatelor Conferinţei le-au fă-
cut  membrii juriului, instituit pentru fiecare 

atelier, în final, trei cele mai bune lucrări 
fiind menţionate cu premii PRO NOI  în va-
loare de 1000 de lei fiecare.

 Precizăm următorul detaliu: Conferința 
Științifică Studențească cu generi-
cul  de mai sus a fost organizată în cadrul 
Proiectului„Generaţia de tineri jurişti activi 
în domeniul Convenţiei Aarhus”, finanţat de 
Centrul Regional de Mediu pentru Europa 
Centrală şi de Est (REC CEE)  şi  implemen-
tat de AO EcoContact.

Iordanca-Rodica IORDANOV,
doctor în drept, conferenţiar universitar,

Catedra Dreptul Muncii
Valentin ROŞCA,

 doctor în drept, lector universitar,
Catedra Dreptul Internaţional

Meridianul ştiinţei

PROTECŢIA  MEDIULUI  ŞI  DREPTURILE  OMULUI

În data de 12 noiembrie, la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, 

a fost organizat Colocviul “Succesul 
Tău începe cu USM”, dedicat Decadei 
Tineretului.  

În cadrul evenimentului a fost lan-
sat un produs nou, cu denumirea de Job 
Club,  care are menirea de a familiariza 
studenţii USM cu domeniile profesiona-
le şi cu lărgirea orizontului de integrare 
în câmpul muncii. Fiecare facultate a 
invitat câte un absolvent USM, care s-a 
format în cadrul aceleiaşi facultăţi, pen-
tru motivarea studenţilor prin exemplul 
propriu. 

Persoanele de succes, foşti absol-
venţi, şi-au împărtăşit experienţa par-
cursului profesional cu studenţii, care 
doresc să-şi formeze o carieră în domeniul selectat. La fel, au venit şi cu  unele sugestii 
referitoare la proiectarea unui traseu profesional reuşit. 

În acelaş timp, pe holurile universităţii studenţii au avut posibilitatea  să consulte un con-
silier în carieră pentru identificarea intereselor profesionale, dar şi care ar fi activităţile adiţi-
onale, cele universitare, pentru realizarea lor profesională. 

***
O altă activitate, în cadrul aceluiaşi eveniment, a fost desfăşurarea Concursului facultă-

ţilor sub genericul “Convinge-mă că ai făcut alegerea potrivită”, unde fiecare facultate a 

evidenţiat importanţa domeniului său în socie-
tate. Studenţii au reflectat acest detaliu printr-un 
desen, mascotă, dar şi printr-un discurs oratoric. 
(Le prezentăm alăturat) 

În urma evaluării, conform criteriilor (origi-
nalitate; creativitate; relevanţă cu domeniul fa-
cultăţii) juriul a desmnat  trei cîştigători:

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Co-
municării - locul III (punctaj - 4,08)

 Facultatea de Fizică şi Inginerie - locul II  
(4,1)

 Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Şti-
inţe Politice şi Administrative - locul I  (4,55).

Şi celelalte facultăţi  au dat dovadă de res-
ponsabilitate şi interes prin participarea activă şi 
implicarea studenţilor în activitate, ceea ce nu ar 
trebui să demotiveze pentru viitoarele activităţi. 

Job Club-ul  are menirea de a organiza întru-
niri lunare cu invitarea specialiştilor din domeniile profesionale, care ar cuprinde aria speci-
alităţilor USM.

Evenimentul a fost organizat  de către Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa 
Muncii cu implicarea facultăţilor şi are menirea de a deveni o tradiţie pentru USM.

Aida COTRUŢA, 
manager de programe

Iulia NICORICI, 
consilier în carieră

TRADIŢIE  NOUĂ  LA  USM
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Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Miercuri, 19 noiembrie, în cadrul Serilor duhovnicești de la Biserica Universității 
de Stat din Moldova, a avut loc o nouă întâlnire cu îndrăgitul preot-misionar Petru 

(Pruteanu), care în prezent își duce ascultarea în Portugalia.
Mai bine de un deceniu, părintele ieromonah cercetează diverse aspecte liturgice și în-

cearcă să pună în lumină semnificația Tainelor și a 
Liturgiilor Bisericii, care uneori sunt oficiate cu multe 
lacune și nereguli. Părintele este autorul a zeci de stu-
dii, consultând teologi și izvoare din diverse perioade 
ale istoriei creștinismului, după care face concluziile 
de rigoare.

În același timp, este un preot-misionar, foarte ac-
tiv, care comunică prin rețele de socializare, în special 
cu tinerii, pe calea întrebărilor.

La USM părintele ieromonah a venit cu o temă 
destul de actuală: „Locul şi rostul spovedaniei şi îm-
părtăşaniei în viaţa creştinului”, adunând peste 100 
de persoane, în special studenți.

Părintele a început discursul cu importanța parti-
cipării creștinului la Sf. Liturghie, care nu ar trebui 
să fie ruptă de Sf. Împărtășanie. S-a referit la diver-
sele practici privind administrarea Împărtășaniei, la 
semnificația acesteia și la pregătirea pentru primirea 
Trupului și Sângelui Mântuitorului. Teologul ple-
dează pentru revi-
gorarea vechilor și, 
respectiv, corectelor 
practici privind per-
manenta împărtășire 
a credincioșilor ce 
nu au impedimente 
canonice. Apoi s-a 
referit la Spovedanie, 
la formele acesteia în 
trecut și astăzi, și la 
conținutul ei. A ra-
portat Spovedania la 
Post și Împărtășanie.

Au urmat discuții 
și răspunsuri la în-
trebări, astfel încât 
întâlnirea a durat mai 
bine de trei ore.

Părintele a mulțumit celor care l-au găzduit, precum și celor care au poposit la Seara du-
hovnicească, urându-le tuturor un post binecuvântat!

***
În seara zilei de 10 decembrie, Biserica „Întâmpinarea Domnului” a găzduit o frumoasă 

întâlnire duhovnicească cu Protosinghelul Nicodim Petre – neobosit slujitor al Bisericii Orto-
doxe, care a făcut misiune inclusiv pe pământurile Africii, şi un teolog de o veritabilă formare 
academică.

După participarea la Acatistul Sfântului Duh, săvârşit tradiţional în fiecare miercuri, nu-
meroşii tineri adunaţi în incinta sfântului lăcaş au avut posibilitatea să se convingă singuri 
de erudiţia părintelui Nicodim, exprimată prin cuvântul spiritual blând, capabil să atingă cele 
mai sensibile coarde ale sufletului.

În predică, Sfinţia Sa a vorbit despre virtuţile creştine exprimate în viaţa de zi cu zi, dând 
exemple despre cum ar trebui să aplice creştinul din ziua de azi învăţăturile Sfintei Scripturi, 
dar a pus accentul şi pe ignoranţa care de multe ori ne împiedică să fim aproape de Dumne-
zeu.

În continuare, a avut loc o discuţie vie între invi-
tat şi enoriaşi, pe parcursul căreia invitatul a răspuns 
la întrebările stringente – ale tinerilor, legate de via-
ţa duhovnicească.

La final, cu prilejul aniversării a doi ani de la 
lansarea portalului www.ortodox.md, care pe par-
cursul acestei perioade a reuşit să acumuleze un 
număr impresionant de vizitatori şi să devină un 
adevărat for de discuţii spirituale, datorită diversi-
tăţii temelor abordate, precum şi competenţei cola-
boratorilor săi,  Protosinghelul Nicodim Petre a în-
mânat celor mai activi tineri autori diplome de merit 
pentru munca şi entuziasmul lor, depuse pe acest 
site, iar toţi cei prezenţi au primit câte un calendar 
ortodox pentru anul 2015, Vrednici ostenitori ai Bi-
sericii (detalii despre calendar pe ortodox.md)

Parohul Bisericii „Întâmpinarea Domnului”, 
Prot. Mitr. Octavian Moşin, i-a mulţumit distinsului 
invitat, din numele tuturor, pentru bunăvoinţa de a 

se afla în această zi 
în mijlocul credin-
cioşilor de aici, pen-
tru cuvântul spus în 
numele Domnului 
cu măiestrie şi zel şi 
pentru împărtăşirea 
experienţelor du-
hovniceşti ale Sfin-
ţiei Sale cu tinerii 
din Chişinău.

La rândul Său, 
părintele Nicodim 
a mulţumit pentru 
invitaţie şi pentru 
primirea călduroa-
să, urând tuturor 
celor prezenţi să fie 

credincioşi şi râvnitori, dând ascultare lui Hristos, fiecare după chemarea sa.
Este de menționat faptul că, la invitaţia Universităţii de Stat din Moldova şi a Asociaţiei 

Studenţilor Creştini Ortodocşi, timp de două zile, s-a aflat la Chişinău părintele protosinghel 
Nicodim Petre de la Arhiepiscopia Iaşilor, un îndrăgit părinte şi un deosebit misionar, care a 
susţinut câteva prelegeri pentru studenţii de la Litere şi de la Istorie.

Părintele le-a vorbit despre basmele româneşti în înţeles spiritual, precum şi despre marti-
riul Sfinţilor Brâncoveni, a dialogat cu tinerii şi a încercat să le răspundă la întrebări. 

Responsabil de pagină,
Protoiereu, doctor în Teologie

Octavian MOŞIN

PRIMIM  CÂT  DĂRUIM
Prezenţa lui Dumne-

zeu înseamnă prezen-
ţa îndurării, iubirii, prezenţa 
îmbrăţişării Sale. Noi suntem 
cauza pentru care nu suntem 
îmbrăţişaţi de Dumnezeu, nu 
primim dragostea Sa şi ast-
fel rămânem lipsiţi sufleteşte 
şi suferim. Şi toate acestea 
– pentru că nu avem legătură 
sufletească cu Dumnezeu.

Dumnezeu este lumină; 
dacă noi simţim întuneric, 
înseamnă că nu avem în noi 
lumină dumnezeiască. Dacă 
simţim povara conştiinţei, 
este pentru că nu ne-am îm-
păcat cu Dumnezeu. Fiecare 
om va avea de înfruntat gre-
utatea morţii. Însă cu cât de-
vine omul mai duhovnicesc, 
cu atât mai puţin va gusta din 
chinurile ieşirii sufletului. Va 
trebui să ne găsim în rugăciu-
ne, pocăinţă şi trezvie. Să fim 

cu luare-aminte la gândurile, 
cuvintele, simţurile şi faptele 
noastre. Să răbdăm ispitele şi 
să-i iertăm din inimă pe cei ce 
ne învinuiesc.

Orice înfăptuim pentru 
aproapele nostru ni se va în-
toarce de către Dumnezeu. 
Iertăm – vom fi iertaţi, iubim – 
vom fi iubiţi, facem milostenie 
– vom fi miluiţi. Nu îl judecăm 
pe semenul nostru – nu ne va 
judeca nici Dumnezeu pe noi. 
Toate se vor face în mod egal. 
Orice dăruim – aceasta vom 
primi.

Când cunoaştem calea de 
mântuire, este uşoară mântui-
rea… Este imposibil ca omul 
care iubeşte şi iartă să rătă-
cească drumul mântuirii. Să 
fim atenţi să nu pierdem mân-
tuirea sufletului nostru, căci 
nimic nu valorează mai mult 
decât un suflet nemuritor.

SĂ  PRIMIM  LUMINA  DUMNEZEIASCĂ…
M-a impresionat textul, unde era descris cum un vestit pictor bise-

ricesc, pe când zugrăvea o scenă în biserică, şi-a prins o lanternă 
de scufie pentru ca să nu cadă umbra sa pe pictură.

Probabil, exact aşa ar trebui să pro cedăm cu toţii în viaţa noastră du-
hovnicească. Să nu aruncăm umbră prin toate îndeletnicirile zilnice asu-
pra lucrurilor care le facem sau ar trebui să le înfăptuim pentru Hristos.

În orice lucru, la fiecare pas, adesea căutăm recompensă, profit sau 
măcar un cuvânt bun. Ne place când cineva ne ridică în slăvi, când ne 
mângâie pe cap şi ne spune cât de bravo suntem, cât de corecţi, cât de 
frumoşi şi înţelepţi.

S-ar părea că este un fenomen absolut firesc. Dar să ne străduim a face 
cât mai multe lucruri fără a etala, fără a evidenţia „eu”- l nostru, fără a 
arăta că graţie nouă s-a înfăptuim o anumită lucrare, realizare, eveniment 
istoric etc.

Toate câte le facem să fie în numele Domnului, care realmente se im-
plică în orice mişcare umană. Astfel, să permitem dumnezeirii să lumi-
neze întreaga noastră viaţă, să ne descopere cele neştiute şi neexplorate 
şi prin aceasta să pătrundem tot mai mult în realitatea spaţiului şi lucrării 
divine pe pământ.

Desigur, avem şi meritele noastre, truda pe care o depunem, dar care 
ar trebui să rămână în lumina lui Hristos.

Nu cumva cele bune, câte le facem, să le ştergem prin orgoliu, îngâm-
fare, prea mare încredere în puterile proprii şi alte păcate deloc uşoare, de care trebuie să ne ferim.

Corectitudinea este bună în viaţă şi-i recomandată, dar nu se numără printre darurile Duhului Sfânt. Să lucrăm virtu-
tea şi viaţa noastră va fi plină de binecuvântare şi lumină de Sus.

SERI  DUHOVNICEŞTI  LA  BISERICA  USM
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În perioada preelectorală cuvântul de ordine a 
fost  CAMPÁNIE, activitate în care s-au im-

plicat cu zel politicienii şi candidaţii. În timpul dis-
cursurilor şi dezbaterilor, unii dintre ei, şi nu chiar 
puţini, s-au împiedicat anume la acest cuvânt-cheie, 

confundându-l de multe ori cu  COMPANÍE şi cu COMPÁNIE, 
am auzit chiar şi exprimări de tipul „în această campanie vom 
merge prin sate”. Respectivele cuvinte, foarte asemănătoare ca 
pronunţie, sunt paronime şi, pentru a le utiliza corect, trebuie 
cunoscut bine sensul fiecăruia.

Cel mai des în perioada alegerilor a fost utilizat termenul 
CAMPÁNIE. E bine de ştiut că primul sens al acestuia se referă 
la activitatea militară şi este: totalitatea operaţiunilor strategice 
armate, pe câmpul de luptă, într-o anumită perioadă de timp. 
Există şi locuţiunea adjectivală de campanie, de exemplu, se spu-

ne pat de campanie (cate se strânge pentru a fi transportat mai 
uşor) sau spital militar de campanie.

Cea de-a doua semnificaţie a lui CAMPÁNIE este cea mult 
vehiculată în timpul alegerilor şi anume: acţiune organizată 
după un anumit plan, în vederea realizării unor obiective po-
litice, sociale etc., într-o anumită perioadă de timp. De aseme-
nea, cuvântul se referă şi la timpul cât durează această acţiune, 
iar ca sintagme devenite deja stabile avem  campanie electorală, 
campanie agricolă, campanie de presă. Se mai vorbeşte despre 
campanie de susţinere, campanie de promovare, campanie de 
colectare a ajutoarelor/fondurilor, dar şi despre campanie de 
denigrare/de defăimare.

Cât despre COMPANÍE, trebuie avut în vedere că şi acest 
cuvânt are mai multe sensuri. Primul se referă la întreprinderi 
şi societăţi comerciale sau industriale cu statut propriu, de 

exemplu, sunt bine cunoscute denumirile de tipul Compania Te-
leradio-Moldova, Compania de asigurări, Compania de trans-
port ş.a.

Pe de altă parte, COMPANÍA reprezintă un grup de per-
soane unite prin relaţii de prietenie sau o reuniune de persoa-
ne care îşi petrec timpul liber împreună. Cu acest sens cuvântul 
apare în enunţuri ca el preferă să se distreze în compania priete-
nilor, am călătorit într-o companie foarte plăcută etc.

Există şi substantivul COMPÁNIE, ce este legat tot de arma-
tă şi înseamnă: subunitate militară mai mare decât plutonul şi 
mai mică decât batalionul, dar acest cuvânt are o frecvență mai 
restrânsă şi este mai puţin utilizat în comunicarea curentă.

Irina CONDREA,  
profesor universitar, Departamentul de Limbă Română, 

Lingvistică Generală şi Limbi Clasice

 Vorbirea corectăCOMPANIA  ÎN  CAMPANIE

Este  greu, dacă nu chiar im-
posibil de presupus când 

(în primele stadii ale istoriei lumii) 
oamenii s-au comparat între ei şi au organizat 
probe de măiestrie. Putem admite că primele 
„întreceri” vizau capacităţile fizice, dovedite în 
lupta cu natura, pentru ca apoi ele  să  privească 
compararea individuală. 

Noţiunea de performanţă are ca notă distinc-
tivă rezultatul deosebit, remarcabil, obţinut de 
om într-o probă, încercare sau întrecere. Sportul, 
ca activitate de întrecere, a impus termenul şi în 
alte domenii, în tehnică şi chiar în activităţi soci-
ale, trecând din sfera motricităţii în acea a inte-
lectului sau artei. De altfel, şi Jocurile Olimpice 
antice cuprindeau concursuri de literatură şi artă. 

În limbajul obişnuit, poate şi sub influenţa 
preocupărilor diferitelor ştiinţe de obiectivizare 
a datelor, termenul performanţă este folosit şi în 
sens de rezultat măsurat al unei prestaţii, activi-
tăţi, aptitudini etc. Oricum, performanţa sportivă 
este, de cele mai multe ori, privită ca ispravă deo-
sebită a unui individ sau echipe, având astfel şi o 
valoare socială. Termenii „sport de performanţă” 
şi „de înaltă performanţă” sunt folosiţi în sensul 
evaluării sociale a rezultatelor, întrucât şi la nive-
lul „amatorilor” se obţin performanţe, raportate 
evident la tipologia participanţilor, gradul de an-
gajare în pregătire, genul de competiţie ş.a.m.d.

Rolul factorilor sociali este foarte însemnat 
în pregătirea, obţinerea şi menţinerea performan-
ţei. Performanţa devine un „model cultural” când 
dobândeşte adeziunea publicului. Publicul şi im-
plicit opinia publică exprimă aşteptări din partea 
sportivului şi apreciază ceea ce consideră că este 
valoros şi semnificativ, „sancţionându-i premial” 
pe cei care-i satisfac exigenţele.

Am insistat pe această derogare pentru 
maximă claritate asupra performanţelor 
sportive ale studenţilor şi cadrelor didactice 
ale USM, realizate pe parcursul anului 2014. 
Şirul consistent de performanţe ale anului în 
curs a demarat cu evoluţii excelente ale uni-
versitarilor noştri la Campionatele Naţionale 
ale Cadrelor Didactice Universitare, care s-au  
desfăşurat pe parcursul lunilor ianuarie şi fe-
bruarie.

Echipele USM la baschet, tenisul de masă, 
şah şi jocul de dame şi-au adjudecat locurile I şi 
titlulrile de Campioane, iar echipa de volei s-a si-
tuat pe treapta a III-a a podiumului de premiere, 
devansând considerabil echipele Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţa-
nu” (un loc I, un loc de II şi un loc de III), pe cea 

a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
(un loc de I şi un loc de  II), a  Academiei Minis-
terului Afacerilor Interne (un loc de I) şi pe cea a 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 
– un loc de II şi trei locuri de III (vezi ziarul „Uni-
versitatea” nr.154 din 17.04.2014). Competiţiile 
s-au desfăşurat la şapte probe de sport: baschet, 
badminton, tenis de masă, şah, joc de dame, volei 
şi minifotbal.

Aceste performanţe confirmă odată în plus 
următoarele: cadrele didactice ale USM, prin ati-
tudinea şi exemplul personal, demonstrea-
ză tineretului studios că educaţia fizică şi 
sportivă are drept finalităţi corespunzătoa-
rele acţiuni formative: 

să sensibilizeze generaţiile  tinere 	
la aspiraţiile spre progres ale naţiunii şi so-
cietăţii noastre şi să pregătească tineretul 
pentru a veni în întâmpinarea programelor 
de satisfacere a nevoilor generale de civili-
zaţie urbană şi rurală; 

să faciliteze transmiterea şi însu-	
şirea deprinderilor şi obişnuinţelor funda-
mentale de viaţă, astfel încât munca să fie 
mai eficientă şi oamenii mai puţin obosiţi; 

să asigure tinerilor şi adulţilor sufi-	
ciente  activităţi motrice care să le permită dez-
voltarea armonioasă a organismului şi în care, 
totodată, subiecţii să poată găsi satisfacţii, să 
orienteze necesităţile de joc, spre acele tipuri de 
activităţi, care pot funcţiona şi ca jocuri libere; 

să asigure oamenilor accesul neîngrădit la 	
realizarea componentelor fizice ce definesc noţi-
unea de viaţă armonioasă; 

să promoveze ideea potrivit căreia omul 	
educat este pregătit şi fizic, fizicul fiind unul din 
aspectele esenţiale ale existenţei fiinţei libere, iar 
relaţiile dintre fizic, intelectual şi moral se întă-
resc prin intermediul activităţilor de educaţie fi-
zică şi sportivă; 

să sesizeze caracterul nociv al compor-	
tamentelor antisociale, ajutându-i pe tineri şi 
pe părinţii acestora să înţeleagă natura reală a 
conduitei, atitudinilor şi faptelor antisociale (de 
exemplu delincvenţa juvenilă); 

să privească activităţile sportive ca o ba-	
lanţă continuă ce aspiră echilibrul solicitărilor 
la nivelul sistemului mervos central şi corelarea 
intereselor mentale cu modelele culturale şi cele 
fizice (postură, mers etc.), realizând transferuri 
eficiente prin respectarea principiului învăţării 
optime şi al progresului în coduita acţională a 
tinerilor şi altele.    

Ştiinţa educaţiei fizice şi sportive, indife-

rent de forma ei structural-finalistă, teoretică 
sau practică, nu-şi poate desfăşura strategiile 
fără o imagine cât de cât clară asupra proble-
maticii obiectivelor, pe care întocmai o pro-
movează cadrele didactice de la Universitatea 
de Stat din Moldova, prin propriul exemplu şi 
finalităţile nominalizate anterior.

Acest început de bun augur al profesorilor 
noştri, în debutul anului 2014, a fost preluat de 
către studenţii USM, care au însuşit cu prisosinţă 
că activitatea sportivă de performanţă stimulează 

şi înnobilează fiinţa 
umană, fiind o şcoală 
veritabilă de modelare 
a caracterelor.

În luna aprilie Ser-
giu CECHIR, student 
al Facultăţii de Biologie 
şi Pedologie, Maestru  
Internaţional al Sportului, cucereşte o medalie de 
argint şi două de bronz la Campionatul Europei 
la haltere, în limita categoriei de 69 kg (vezi zia-
rul „Universitatea”, nr.155 din 27.05.2014).

O evoluţie reuşită au avut echipele noastre 
şi în Campionatele Naţionale la baschet şi volei. 
Echipa de baschet (bărbaţi) a devenit campioa-
nă naţională (pentru a treia oară consecutiv), iar 
cea feminină a intrat în posesia Cupei Republicii 
Moldova, adjudecându-şi şi medaliile de Vice-
campioane Naţionale. Echipa de volei (feminin) 
a cucerit Cupa Republicii Moldova şi medaliile 
de argint ale Campionatului Naţional, iar echipa 
de volei (masculin) a devenit Vicecampioană a 
Republicii Moldova, ediţia 2013-2014, vârsta 
medie a echipei fiind de 20 de ani şi nouă luni 
(echipa-campioană din Tiraspol avea vârsta me-
die de circa 28,5 ani, fiind echipă profesionistă).

Ne-au bucurat în acest an şi echipele noas-
tre la tenisul de masă, jocul de dame, atletism, 

fotbal, triatlon-forţă, orientare sportivă, care au 
devenit Campioane şi Vicecampioane Naţionale 
Universitare.

Iar recent s-au impus şi judocanii noştri atât 
la competiţiile naţionale, precum şi la cele inter-
naţionale, avându-l ca lider pe Valeriu DUMI-
NICĂ, maestru internaţional, campion european 
şi deţinător al Cupei Mondiale. În luna octom-
brie băieţii noştri au cucerit trei medalii de aur: 
Veaceslav PLĂMĂDEALĂ (Drept), Gheor-
ghe COŞLEŢ (Biologie şi Pedologie) şi Eugen 
VREME (Ştiinţe Economice), o medalie de ar-
gint prin Alexandru DARII, una de bronz a lui 
Dorin GOŢONOAGĂ (ambii de la Facultatea 
de Drept), la Campionatele Naţionale Universita-
re, demonstrând odată în plus că judoul la USM 
are performanţe notorii, dacă ne reamintim  rea-
lizările lui Sergiu TOMA – vicecampion euro-
pean, medaliat cu bronz la Universiada Mondială 
şi Campionatul Intercontinental etc. Evoluţiile 
reuşite au conţinut şi la Campionatul României, 
unde Valeriu DUMINICĂ a devenit campion, 
iar Veaceslav PLĂMĂDEALĂ şi Dorin GOŢO-
NOAGĂ s-au învrednicit de medaliile de bronz. 
Trebuie să reamintim că o medalie de bronz a 
obţinut şi V. DUMINICĂ la Turneul Internaţio-
nal din seria Grand-pri, care a avut loc în oraşul 
Samsun din Turcia.

S-au  manifestat în acest an şi atleţii Andri-
an MARDARE şi Mihaela TACU, ambii ma-
eştri ai sportului, studenţi la Facultatea de Drept, 
care au avut o evoluţie de excepţie la Campiona-
tele mondiale din or. Eugene, Statul Oregon din 
Statele Unite ale Americii, şi Cupa Europei din 
capitala Georgiei, oraşul Tbilisi. Cu rezultatul de 
74 m 46 cm la aruncarea suliţei, Andrian, în pre-
mieră pentru atletismul autohton la această pro-
bă, s-a ridicat pe treapta a treia a podiumului de 
premiere, cucerind medalia de bronz, iar Mihaela 
a stabilit un nou record naţional la seniori – 54 m 
37 cm  la aceeaşi probă, clasându-se printre cele 
mai bune opt atlete ale lumii. La Cupa Europei, 
şi Andrian, şi Mihaela au reuşit să-şi învingă toţi 
adversarii, dând dovadă de mult echilibru emo-
ţional, spirit de disciplină, tenacitate, maturitate 
afectivă, rezistenţă psihică, combativitate şi mul-
te altele.

Vă mulţumim tuturor pentru această condui-
tă participativă şi nobilă.
„LA MULŢI ANI  şi  CRĂCIUN FERICIT”!

Boris BOGUŞ,                             
şef Catedra Cultură Fizică şi Sport 

„V. Plângău”,  profesor universitar, Antrenor 
Emerit al R. Moldova

Sportul universitarCALEIDOSCOPul   PERFORMANŢELOR 

Anotimpurile sunt perioade de timp într-un an 
marcate prin condiții specifice de vreme, tem-

peratură și durată a zilei. Majoritatea calendarelor din 
lume divizează anul în 4 anotimpuri: primăvara, vara, 
toamna și iarna. 

Datele când aceste anotimpuri încep și se termină pot să difere 
în diferite regiuni de pe Pământ. De exemplu, în Australia și Noua 
Zeelandă 1 septembrie se consideră începutul primăverii. În emi-
sfera nordică însă primăvara începe la 1 martie. Deci anotimpuri-
le în emisfera nordică sunt opuse anotimpurilor din 
emisfera sudică a Pământului. În continuare, ne vom 
referi la emisfera nordică.

Există anotimpuri meteorologice și anotimpuri 
astronomice. Meteorologii împart anul în cele 4 ano-
timpuri bine cunoscute: primăvara, de la 1 martie 
până la 31 mai; vara – de la 1 iunie până la 31 au-
gust ș.a.m.d. Astronomii folosesc datele echinocțiilor 
și solstițiilor pentru a marca începutul și sfârșitul anotimpurilor 
numite astronomice. Există 4 anotimpuri astronomice cu aceleași 
denumiri ca și cele meteorologice, însă cu alte date de început și 
sfârșit: primăvara, de la echinocțiul din martie (21), numit vernal 
în emisfera nordică, până la solstițiul din iunie (22); vara, de la 
solstițiul din iunie (22) până la echinocțiul din septembrie (23), nu-
mit autumnal; toamna, de la echinocțiul din septembrie (23) până 
la solstițiul din decembrie (22); iarna, de la solstițiul din decembrie 

(22) până la echinocțiul din martie (21). 
Anotimpurile există pentru că axa de rotație a Pământului este 

înclinată cu 66o34′ față de planul orbitei sale. Astfel, în jurul datei 
de 22 iunie, la solstițiul din iunie, emisfera nordică este înclinată 
spre Soare și aici începe vara astronomică. La aceeași dată, emi-
sfera sudică este înclinată în direcție opusă față de Soare și acolo 
începe iarna. 

În jurul datei de 22 decembrie, la solstițiul din decembrie, dim-
potrivă, axa terestră în emisfera nordică este înclinată în direcție 

opusă față de Soare și la această dată începe iarna astrono-
mică, iar în emisfera sudică începe vara. 

Echinocțiile și solstițiile, la rândul lor, au loc datorită 
mișcării orbitale a Pământului în jurul Soarelui. Echinocțiul 
din 21 martie are loc atunci când Soarele văzut de pe Pă-
mânt intersectează ecuatorul ceresc (un cerc imaginar pe 
cer reprezentând proiecția ecuatorului terestru), trecând în 
emisfera nordică cerească. În această zi, la ecuatorul Pă-

mântului Soarele este văzut la amiază în Zenit și deci obiectele nu 
lasă umbră. 

Solstițiul din 22 decembrie marchează începutul iernii, în emi-
sfera nordică a Pământului și al verii, în emisfera sudică, respectiv el 
este numit solstițiul de iarnă în emisfera nordică și solstițiul de vară 
în emisfera sudică. În această zi, la amiază, Soarele este văzut în 
Zenit, însă nu din localitățile de la ecuator, ci de mai la sud de acesta, 
de pe așa-numitul Tropic al Capricornului, la latitudinea de 23o26′ 
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cu domnul decan Sergiu Băieşu şi cu întreaga lui 
familie profunda durere, pricinuită de trecerea la 
cele veşnice a tatălui colegului nostru Grigore.

Odihnească-se în pace şi Dumnezeu să-l aibă 
în Dreapta Sa.

sud. Noi ne aflăm la nord de Tropicul Racului și aici la solstițiul 
de iarnă, la amiază, Soarele este la distanța maximă de ecuato-
rul ceresc și cel mai aproape de orizont. La Chișinău, Soarele 
urcă doar până la aproximativ 20 de grade mai sus de orizont 
(în comparație cu 66o în iunie, la solstițiul de vară). Din această 
cauză ziua este cea mai scurtă, iar noaptea cea mai lungă. În 
același timp, dincolo de cercul polar este zi polară în Antarctica 
(Soarele se rotește paralel cu orizontul, fără a apune) și noapte 
polară în Arctica unde Soarele nu răsare, fiind sub orizont.

După ziua solstițiului de iarnă, 22 decembrie, Soarele se 
apropie zi de zi de ecuatorul ceresc, urcând la amiază tot mai 
sus pe cer, apropiindu-ne de primăvară ... Acesta ar fi și motivul 
pentru care solstițiul de iarnă este sărbătorit în emisfera nordică 
de mai multe popoare. 

Andrian   Mardare – 
adjudecându-şi bronzul 

mondial.

Ștefan D. TIRON,
 fizician, consilier Ministerul Educaţiei
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Doi prieteni şi o singură 
pasiune – judoul: Valeriu 

Duminică, maestru 
internaţional al sportului 

(la stânga) şi Dorin 
Goţonoagă, maestru al 

sportului.    


