
Dragi tineri studioşi ai 
Universităţii de Stat din 
Moldova!

Cu o deosebită plăcere 
vă transmit prin acest  me-
saj de felicitare atitudinea 
colegială şi emoţiile poziti-
ve din partea Administra-
ţiei şi a Senatului USM cu 
prilejul Zilei Studenţilor, 
dorindu-vă seninătate în 
sufletele dumneavoastră, 
pline de spiritul căutării şi 

al descoperirii, care vă va înălţa în timp şi vă va păstra 
pe parcursul întregii vieţi titlul onorabil: „Demn Absol-
vent al USM”.

 Stimaţi tineri colegi! Astăzi, când vorbum de un 
sistem educaţional bugetar, despre burse majorate, des-
pre condiţii normale de activitate şi instruire axată pe 
parteneriatul profesor-student, vorbim de facto despre 
o asigurare şi o promovare a învăţământului de cali-
tate, care a fost şi rămâne prioritate naţională, aşadar, 

şi prioritate a fiecărei instituţii în parte. În acest sens, 
conducerii Universitîţii de Stat din Moldova îi aparţin 
ideile – şi le materializează continuu –  când este vor-
ba de asigurarea stabilităţii  în evoluţie, în strategii, în 
educarea/instruirea calitativă a dumneavoastră, a ti-
nerei generaţii, considerând că atragerea, susţinerea, 
promovarea şi menţinerea tinerelor talente înseamnă 
stabilizarea clarităţii şi  cimentarea poziţiilor de frunte, 
inclusiv în  domeniile cercetării şi inovării, a dezvoltării 
economiei Republicii Moldova.

Distinşi modelatori ai propriului viitor!  Menţionez 
cu satisfacţie că, actualmente, când vorbim  despre o 
nouă istorie a sistemului educaţional ajustat la rigorile 
europene, fapt care asigură întregului învăţământ naţi-
onal un pas demn spre o lume nouă – cea a progresului, 
a ascensiunii, a desăvârşirii, a perfecţiunii – vorbim de 
fapt despre importanţa cultivării unei poziţii civice în 
societate, despre educarea personalităţilor multilate-
ral dezvoltate şi calificate, despre profesioniştii în do-
menii, despre viitorul ţării noastre, care astăzi sunteţi 
voi, tinerii la prezent, cu mari şi importante activităţi 
studenţeşti în evoluţia universitară, determinante pen-

tru mobilizarea şi încântarea sufletelor dornice de lumi-
nă şi luminare reciprocă într-o comunitate academică 
prestigioasă,  precum USM. Întotdeauna am fost şi voi 
fi adeptul unui parteneriat profesor-student bazat pe 
transparenţă, colegialitate, corectitudine, receptivitate 
în soluţionarea comună a tuturor problemelor ce ţin de 
managementul universitar. Fiţi siguri de faptul că sun-
teţi parte a conceptului  de transformare prin dezvoltare 
durabilă a Almei Mater, centrat pe forţa potenţialului 
intelectual, pe valorificarea excelenţei şi performanţei 
de cercetare şi inovare, iar antrenarea  în realizarea 
obiectivelor concrete şi realiste pentru accelerarea şi 
extinderea imaginii USM în societate şi pe arena inter-
naţională  vă aparţine. 

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, performan-
ţe, noi forţe creatoare în devenirea Dumneavoastră con-
tinuă, cu dorinţa, mereu prezentă, de a păstra timpul 
proaspăt prin prisma înţelepciunii acumulate. 

LA MULŢI ANI! 
 Rectorul Universităţii de Stat din Moldova 

Gheorghe CIOCANU, 
profesor universitar
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Fără îndoială că cele mai importante evenimente care 
au avut loc în ultima perioadă la Universitatea de Stat 

din Moldova sunt legate de cele două vizite ale domnului 
prim-ministru Iurie Leancă: prima, la Facultatea de Rela-
ţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (23 
octombrie), cea de a doua (11 
noiembrie) domia sa a avut-o 
cu studenţii şi cadrele noastre 
didactice la Casa de Cultură a 
Universităţii.

Înaltul oaspete a fost însoţit în 
ambele cazuri de domnul rector 
Gheorghe Ciocanu, care a vorbit 
despre priorităţile şi perspectivele 
de evaluare în continuare a învă-
ţământului superior în R. Moldo-
va, în ansamblu, şi cel al USM, în 
particular. Domnia sa a accentuat 
rolul deosebit pe care l-a jucat 
Guvernul R. Moldova în avansa-
rea societăţii noastre pe treptele 
integrării europene, despre rea-
lizările palpabile în toate dome-
niile, dar şi despre problemele 
ce stau în faţa învăţământului, în 
lumina noului Cod al Educaţiei, 
deja aprobat de Parlamentul R. 
Moldova.

În luările sale de cuvânt premierul a mulţumit conducerii 
Universităţii de Stat din Moldova pentru oportunitatea ce i 
s-a oferit de a se întreţine într-un dialog interactiv dinamic, 
constructiv şi eficient cu tineretul nostru studios şi cu cadrele 
didactice.

Domnia sa a făcut un succint bilanţ al activităţii echipei 

guvernamentale în perioada aflării în fruntea Guvernului, 
menţionând că scopul pe care şi l-a propus tânărul nostru 
stat de a se apropia cât mai repede de valorile general uma-
ne, de progresul social, cel economic şi cultural, pe care-l 
generează şi îl promovează consecvent comunitatea ţărilor 

europene, are sorţi reali 
de izbândă.

Iar faptele ne stau 
la suprafaţă: semnarea, 

parafarea, apoi şi ratificarea de către Parlamentul Euro-
pean a Acordului de Asociere a R. Moldova cu Uniunea 
Europeană; abolirea regimului de vize, în rezultatul căruia 
cetăţenii pot călători liber în spaţiul european; facilitarea 
şi darea de undă verde mărfurilor noastre pe imensa piaţă 
europeană; lansarea şi aplicarea unor proiecte extrem de 
importante de către partenerii europeni în susţinerea pe 

toate căile a cursului pe care şi l-a propus Guvernul nos-
tru etc. Toate acestea contribuie la consolidarea poziţiilor 
ţării noastre şi afirmarea ei pe arena europeană şi interna-
ţională ca un stat funcţional.

În acest sens, domnul prim-ministru a menţionat că este 
foarte dificil să guver-
nezi o ţară mică cu 
probleme mari. Vorbi-
torul a atins tangenţial 
reforma sistemului 
educaţional, fenome-
nul migraţiei, proble-
ma angajării absol-
venţilor instituţiilor de 
învăţământ superior în 
câmpul muncii.

Răspunzând la mai 
multe întrebări refe-
ritoare la problemele 
din sistemul justiţiei, 
domnul prim-ministru 

a accentuat faptul că  
acest sistem trebuie să 

se bazeze pe supremaţia legii, prioritară rămânând reforma 
justiţiei în R. Moldova. Dar aceste schimbări, în primul rând, 
de ordin instituţional cer efort , cer consolidarea forţelor să-
nătoase ale societăţii.

Prin urmare, a conchis înaltul oaspete, mersul nostru 
înainte pe calea integrării ţării în spaţiul valorilor europene, 
depinde chiar de noi înşine.  Iar un examen serios, poate ho-
tărâtor, va trebui să-l susţinem duminica viitoare, adică pe 
30 noiembrie 2014, când se va decide destinul nostru euro-
pean.

Mihai  MORĂRAŞ

Centrul de Informații Universitare anunță con-
cursul Burse de Merit – 2014 pentru cei mai buni 

studenți ai tarii, organizat sub egida Consiliului Rectorilor 
din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar 
al BC Moldova Agroindbank SA Şi al Companiei Orange 
Moldova.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a 
câte 12000 MDL, după cum urmează:  până la 35 de 
burse – pentru studenții de la ultimul an de studii (ciclul 
licență);  până la 15 burse – pentru studenții masteranzi 
de la primul an de studii (ciclul masterat).

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:
La concurs pot participa studenți, cetățeni şi rezidenți ai 

RM, cu vârsta limită de 30 de ani, de la ultimul an de studii (cu 
frecvență la zi, ciclul licență – anul absolvirii 2015), inclusiv 
studenții – masteranzi de la primul an de studii (cu frecvență 
la zi, care și-au continuat studiile de masterat imediat după 
absolvirea ciclului licență), de la toate specialitățile, care îşi 
fac studiile la una din instituțiile de învățământ universitar 
din RM, având media notelor pentru toți anii de studii nu 
mai mica de 9 – domeniile științelor social-umaniste, 8,5 – 
domeniile științelor exacte, tehnice si medico-biologice şi 8 
– în cazul studenților cu dizabilități şi/sau orfani.

Participanții la concurs vor prezenta într-un plic transpa-
rent (folie), formularul de înscriere la program (formularul 
poate fi ridicat de la sediul Centrului de Informații Univer-
sitare, inclusiv următoarele documente:

• Curriculum Vitae – se prezintă în format european sau 
american;

• Certificat sau adeverință – care confirmă înmatricu-
larea in ultimul an de studii (cu frecvența la zi, cu referința 
la studenții) si, în primul an de studii (cu frecvență la zi, cu 
referintă la studenții masteranzi);

• Certificat academic – se prezintă de către studenții de 
la ultimul an de studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare 
semestru şi a mediei generale pentru întreaga perioada de 
studii. Certificatul trebuie să fie vizat cu semnătura decanului 
şi ştampila facultăţii;

• Diploma de licență – se prezintă de către studenții 
masteranzi în original şi copie xerox de pe aceasta. În cazul 
în care nu este posibil a prezenta originalul diplomei, se pre-
zintă copia autentificată notarial;

• O scrisoare de recomandare din partea unui cadru di-
dactic, care cunoaste activitatea studentului. Scrisoarea tre-
buie să fie semnată de profesor şi ştampilată la serviciul per-
sonal / decanat / catedra facultății din cadrul universității;

• Dovezi ale activității curriculare (punct obligato-
riu) – diplome/certificate/altele ce țin de domeniul de studii 
şi, care confirmă participarea la conferinţe, seminare ştiinti-
fice, concursuri, olimpiade studenţeşti etc. 

• Dovezi ale activităţii extracurriculare (opţional) – 
diplome/certificate/altele ce ţin de activitatea studentului în 
afara programului de studii (ex.: desfăşurarea activităţii de 
voluntariat). Se prezinta în original şi copii xerox de pe aces-
tea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi;

• Copie xerox a buletinului de identitate a candidatu-
lui, inclusiv a fişei de însoţire;

• Declarație de veridicitate (face parte din formularul 
de aplicare);

• Studenţii cu dizabilităţi şi/sau orfani vor anexa actele 
doveditoare, eliberate de către instanţele împuternicite.

Notă! Originalele Diplomei de Licenţă şi ale celor de per-
formanţă se restituie candidatului imediat dupa verificare.

Dosarele complete vor fi depuse la sediul Centrului de 
Informații Universitare din str. Pușkin 16, tel: (022) 221167, 
221172 până la 17 decembrie 2014, ora 17:00.

Mai multe detalii: www.eac.md, http://usm.
md/?p=9550&lang=ro

DePARtAMeNtUL  CeRCetARe  ŞI  INOVARe

Premierul Iurie Leancă, împreună cu domnul rector Gheorghe 
Ciocanu, în mijlocul studenţilor şi cadrelor didactice de la 

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.

Întâlnirea domnului Iurie Leancă cu reprezentanţii comunităţii 
universitare la Casa de Cultură, USM.

UNIVER  ITATEA
MODERATORII  PROPRIULUI  VIITOR

DESTINUL  NOSTRU  ESTE  CEL  EUROPEAN

BURSE  DE  MERIT – 2014

Mesaj de felicitare

Evenimentul anului 2014
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Pe data de 17 noiembrie 2014, la Univer-
sitaea de Stat din Moldova s-a aflat într-o 

vizită de lucru doamna Maia Sandu, ministrul 
Educaţiei. Întâlnirea cu prorectorii, decanii, şefii 
de catedre şi responsabilii de domeniul didactic şi 
instructiv-educativ a avut loc în Sala Senatului.

Prezentând-o pe doamna ministru audienţei, 
domnul rector Gheorghe Ciocanu i-a mulţumit 
înaltului demnitar de stat pentru posibilitatea de a 
ne vizita instituţia, accentuând faptul că Universi-
tatea de Stat din Moldova îşi ţine ferm cursul spre 
modernizarea învăţământului superior şi integrarea 
neabătută în sistemul educaţional european şi im-
plementează consecvent reformele, accentul fiind 
pus pe calitatea procesului de instruire şi cel al cer-
cetării şi inovării pe toate dimensiunile.

În discursul prezentat, 
doamna ministru a făcut o 
recapitulare succintă a acti-
vităţii domeniului pe care-l 
gestionează, a scos în evi-
denţă problemele cu care se 
confruntă la ora actuală în-
văţământul preuniversitar şi 
cel universitar din Republica 
Moldova, punând accentul pe 
calitatea şi profesionalismul 
corpului didactic şi profeso-
ral.

-Am pornit reformele în 
învăţământ pentru a vedea 
cine face calitate și cine face 
mao puțină calitate. Iar 
priorităţile noastre rezultă 
din concepţiile renovatoare 
ce se conţin în Codul educa-
ţiei, aprobat de curând de Parlament, a specificat în debutul întâlnirii în cauză doamna 
ministru.

Pe parcurs, domnia sa a atins un şir de probleme de importanţă majoră, precum ar fi fi-
nanţarea învăţământului, promovarea parteneriatelor publice private; relaţiile angajator-an-
gajaţi; evaluarea cadrelor din sistemul de învăţământ; funcţionarea Asociaţiilor părinteşti şi 
dificultăţile de ordin financiar cu care se confruntă instituţiile de învăţământ preuniversitar 
şi directorii-manageri ai acestora.

A urmat un dialog interactiv în care s-au 
implicat decanii Andrei Perjan, Georgeta 
Stepanov, Mihai Leşanu, Ludmila Zbanţ, 
profesorii universitari Cheorghe Chibac, 
Ion Guţu, Ana Bondarenco, Veaceslav 
Purcic, prodecanul Facultăţii de Biologie şi 
Pedologie, ecaterina Zasmenco, directorul 
Bibliotecii Centrale USM.

În final, doamna ministru Maia Sandu a 
mulţumit celor antrenaţi într-o discuţie utilă şi 
obiectivă şi a dat o apreciere înaltă colectivului 
profesoral-didactic al Universităţii de Stat din 
Chişinău, calităţii muncii profesorale a cadrelor 
noastre didactice şi celei de cercetare şi inova-
re, remarcând implicarea onorabilă a instituţiei 
noastre în procesele de reformare a învăţămân-

tului şi realizările vizibile obţinute pe acest făgaş.
Nu ne putem opri la o jumătate de cale, nu putem opera cu jumătăţi de măsură. 
Calitatea reformelor în învăţământul preuniversitar şi cel universitar rămâne o prioritate 

şi în perioada imediat următoare şi în cea de o perspectivă mai îndelungată.
Acesta a fost mesajul doamnei ministru Maia Sandu în prag de alegeri în Parlamentul 

Republicii Moldova, care vor avea loc pe 30 noiembrie, 2014.

Mihai MORĂRAș

Actualitatea la zi

Performanțele învăţământului modern

În dialog cu doamna ministru al Educaţiei Maia Sandu: 

Recent, în incinta Fa-
cultăţii de Istorie şi 

Filosofie a Universităţii de 
Stat din Moldova, a avut loc 
Conferinţa ştiinţifică naţi-
onală cu genericul Şcoală, 
educaţie, cercetare – de la 
restricţionări ideologice la 
valori democratice europe-
ne, evenimentul fiind realizat 
în cadrul direcţiei strategice 
18.06 „Patrimoniul naţio-
nal şi dezvoltarea societă-
ţii”, înscris în Registrul de 
stat al proiectelor din sfera 
ştiinţei şi inovării cu cifrul 
18.220.19.N prin Hotărârea 
Consiliului Suprem nr. 98 din 
19 mai 2014. 

La conferinţă au participat savanţi de la Universităţile din Republica 
Moldova, de la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
de la Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, doc-
toranzi şi cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar, stu-
denţi de la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM.

Mesaje de salut au adresat participanţilor domnul Gheorghe Ciocanu, 
profesor, rectorul Universităţii de Stat din Moldova; Igor Şarov, vicemi-
nistrul Culturii; Florentin Paladi, prorector pentru Activitatea Ştiinţifică; 
Ion Gumenâi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie; Iurie Lari, prorec-
tor pentru activitatea ştiinţifică, Academia „Ştefan cel Mare”; Gheorghe 
Neagu, prorector pentru activitatea didactică, Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi; Ludmila tihonov, Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova; Oleg Bercu, Universitatea de Stat din Cahul „B.P. Hașdeu”; 
Angela Lisnic, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Au fost prezentate patru comunicări în plen, după care Conferinţa şi-a continuat activi-
tatea în cadrul a două ateliere de comunicări: Istoria învăţământului, ştiinţei, instituţiilor 
de învăţământ. Depolitizarea şi deideologizarea procesului educaţional şi de cercetare 
şi Învăţământ şi educaţie în sistemul universitar şi preuniversitar – probleme, realizări, 
perspective europene.

La sesiunea plenară şi în cadrul atelierelor au fost prezentate peste 43 de 
comunicări ştiinţifice. Raportorii au atins diverse şi importante probleme ale is-
toriei învăţământului din Basarabia ţaristă, din perioada interbelică, precum şi 
ale istoriei Universităţii de Stat din Moldova: (învăţământul din RSSM în peri-
oada regimului totalitar comunist, profesorii şi studenţii USM în anii mişcării de 
renaştere naţională din Republica Moldova; aspecte ale activităţii didactice în 
sistemul universitar şi preuniversitar.) 

În final, conferinţa a formulat mai multe concluzii şi recomandări: 
Importanţa conferinţei rezidă în comunicarea eficientă, diseminarea bunelor prac-

tici în învăţământul istoric din instituţiile superioare de învăţământ din Republica 
Moldova; s-a realizat o comunicare şi “apropiere” dintre profesorul universitar şi 
cel preuniversitar privind tratarea istoriei ca disciplină şcolară şi istoria academică; 
a fost scoasă în relief necesitatea procesului de formare continuă a învăţământului 
pe parcursul vieţii şi în formarea competenţelor; s-a subliniat importanţa deosebită a 
atragerii studenţilor şi masteranzilor la cercetarea ştiinţifică; s-a accentuat necesitatea 
dezbaterilor şi a unor studii asupra reformelor din sistemul educaţional al Republi-

cii Moldova şi impactului 
asupra societăţii; liberta-
tea opţiunilor ştiinţifice 
şi politice pentru cadrele 
didactice din sistemul de 
cercetare şi învăţământ 
universitar şi preuniversi-
tar; neamestecul politicului 
în procesul de cercetare şi 
predare a Istoriei Români-
lor şi Universale; conştien-
tizarea faptului că predarea 
Istoriei Românilor nu în-
seamnă o acţiune împotri-
va Statului independent şi 
suveran Republica Moldo-
va; respectarea cu stricteţe 

a Ordinului Ministrului Învăţământului al Republicii Moldova conform căruia disciplina istorie 
se numeşte Istoria Românilor şi Universală. 

 Ion eReMIA,
director al Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie

profesor universitar, director de proiect

CURSUL  NeABĂtUt  AL  ReFORMeLOR

 COMPONENTELE  AVANSĂRII –  ŞCOALĂ,  EDUCAŢIE,  CERCETARE
(DE LA  RESTRICŢIONĂRI  IDEOLOGICE  LA  VALORI  DEMOCRATICE  EUROPENE)

Imaginile din această pagină au fost realizate de fotoreporterul USM Marina Cebotari

Profesorul universitar Ion Guţu
Profesorul universitar Ana Bondarenco
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Cu prilejul aniversării a 55-a de la fondarea Facultăţii 
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova a avut 

loc  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Legea insolvabili-
tăţii – de la teorie la practică, organizată de Reprezentanţa 
Băncii Mondiale în Republica Moldova, Universitatea de Stat 
din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Justiţiei şi Curtea 
Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova.

Mesaje de felicitare 
au adresat dl Florentin 
Paladi, prorectorul pen-
tru Activitatea Ştiinţifi-
că, dl Oleg efrim, mi-
nistrul Justiţiei, dl Mihai 
Poalelungi, preşedintele 
Curţii Supreme de Jus-
tiţie, dl Vasile Vulpe, 
şeful Direcţiei Juridice 
a Ministerului Economi-
ei, dl Nicolae Bostan, 
secretarul Asociaţiei Li-
chidatorilor şi Adminis-
tratorilor din Republica 
Moldova, dna tamara 
Casian, preşedintele Asociaţiei Practicienilor în Insolvenţă 
din Republica Moldova.

Am avut ocazia să-i avem în calitate de participanţi şi in-
vitaţi străini pe Fernando Dancausa, reprezentant al Băncii 
Mondiale, specialist în dezvoltarea sectorului privat, pe  dl 
Gheorghe  Piperea, profesor Universitaea  de Vest, Timi-
şoara, pe dl Sergiu Golub, doctor în drept, lector universi-
tar, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca. De asemenea, 
au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor 
naţionale – Nicolae  Clima, Iurie Bejenaru, Iulia Oprea,  

Sveatoslav Moldovan, judecători la Curtea Supremă de Jus-
tiţie, Nicolae Craiu, Domnica Manoli, eugeniu Clim, Bo-
ris Bîrca, Nina Vascan, Maria Moraru, Ana Panov, jude-
cători la Curtea de Apel Chişinău, Vlad Cîrlan, reprezentant 
al Ministerului Justiţiei.

Facultatea de Drept a fost reprezentată de cadrele didacti-

ce de la Catedra Dreptul Antreprenoriatului: Nicolae Roşca, 
dr.în drept, conf. univ., Victor Volcinschi, dr. în drept, prof. 
univ., Marcel Lungu, doctorand, lector univ., Artur tar-
lapan, doctorand, lector univ., Olga tretiacov, doctorand, 
lector univ., Victoria Hîncu, doctorand, lector univ.,; de la 
Catedra Drept Procesual Civil – elena Belei, dr. în drept, 
conf.univ., Alexandru Munteanu dr. în drept, conf. univ., 
Gheorghe Macovei, doctorand, lector univ.; de la Catedra 
Drept Civil – Sergiu Băieşu, decanul facultăţii, dr. în drept, 
prof. univ., Cheorghe Chibac, dr. în drept, prof. univ..

Conferinţa s-a desfăşurat în trei sesiuni, în cadrul cărora 
au fost prezentate comunicări cu privire la aplicarea în prac-
tică a Legii insolvabilităţii nr. 149/2012, fiind scos în evi-
denţă un şir de probleme cu care se confruntă practicienii 
în cadrul intentării procesului de insolvabilitate, a procedurii 
falimentului şi a procedurii de restructurare a întreprinderii 

insolvabile a atribu-
ţiilor şi răspunderea 
administratorului  in-
solvabilităţii ş.a.

Discuţiile s-au do-
vedit a fi productive, 
cu dezbateri dintre ad-
ministratori ai insol-
vabilităţii, judecători 
şi cadre didactice. Au 
fost aduse exemple 
ale unor practici apli-
cabile în alte sisteme 
de drept, iar invitaţii 
din România şi-au  
împărtăşit experienţa 
în domeniul insolva-
bilităţii.

Iniţiativa Facultăţii de Drept şi în special a Catedrei de 
Drept al Antreprenoriatului de a organiza o asemenea acţiune 
de amploare a fost salutată de toţi participanţii. Legea insol-
vabilităţii fiind voluminoasă, nu a fost suficient timp pentru a 
supune analizei toate întrebările care au apărut pe parcursul 
aplicării şi studierii acestui act normativ. De aceea s-a conve-
nit ca aspectele neelucidate până la capăt să constituie tema 
unei alte conferinţe ştiinţifice.

Victoria  HÎNCU,
doctorand, lector universitar, USM

BILANŢUL  UNEI  ÎNTRUNIRI  A  JURIŞTILOR
LeGeA  INSOLVABILItĂŢII – De  LA  teORIe  LA  PRACtICĂ

Dezbateri publice ale Planului-pilot de Acţiuni Regi-
onale (RAPs) pentru promovarea managementului 

educațional eficient al educaţiei – „Învăţarea pe Tot Parcursul 
Vieţii” în cadrul Proiectului MANAGE.EDU:Efficient Edu-
cation Management Network for LLL in the Black Sea Ba-
sin (Project: 2.3.1.73963.333 – MIS 
ETC 2674) au fost organizate recent la 
Universitatea de Stat din Moldova. La 
lucrările Workshop-ului au participat ca-
dre didactice din universități și instituții 
preuniversitare. Discuția a început cu 
prezentarea de către  subsemnata (coor-
donator al proiectului) a obiectivelor și 
rezultatelor obținute în cadrul proiectu-
lui MANAGE.EDU pe parcursul acestui 
an. S-a vorbit despre importanţa rețelei 
MANAGE.EDU  care urmăreşte scopul 
cooperării și transferul transnațional 
de bune practici pentru managementul 
educațional într-un mediu multicultu-
ral,  astfel fiind consolidate sisteme de 
educație și formare profesională în Ba-
zinul Mării Negre și promovarea dezvoltării regionale de Li-
felong Learning (LLL).  Diseminarea rezultatelor mai are loc 
și prin intermediul site-ului) http://www.manage-edu.net. 

Planul de Acțiuni Regionale (RAPs) pentru promovarea 
managementului educațional eficient al educaţiei pentru În-
văţarea pe Tot Parcursul Vieţii a fost propus spre examinare 
de către V. Nicic, consultant ME, expert în proiect. RAPs-

urile oferite reflectă priorităţile de politici publice pe termen 
mediu, preluate din documentele de politici publice care au 
fost aprobate la nivel naţional şi sectorial. Acestea se reflectă  
la implementarea prevederilor de integrare a învăţământului 
în spaţiul european, extinderea şi diversificarea sistemului de 

instruire al adulţilor. Ca document de bază a servit Strategia 
naţională „Moldova 2020”, care are drept prioritate sectorul 
educaţional, vizând „Racordarea sistemului educaţional la 
cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivi-
tăţii forţei de muncă şi al majorării ratei de ocupare în econo-
mie”. Viziunea strategică „Educația 2020” în direcţiile stra-
tegice, acţiunile  prioritare şi rezultatele scontate  presupun și 

sporirea accesului şi a gradului de participare în educaţia şi 
formarea profesională pe parcursul întregii vieți.

La discuții au participat e. Muraru, dr.conf., USM; A. 
Roșca, USM; M. Paiu, dr.conf.; A. Lisnic, dr.conf UPSC; 
e.Țap, UPSC; L. Rotaru, dr.conf., ANACIP; N. Ţurcan, 

dr.hab.; conf., USM; V. Olaru, dr., LT 
„L.Blaga”; V. Stratan, dr. conf. UPSC; 
V. Pila, LT Prometeu-Prim; M. Calchei, 
USM; A. Cotruţa, USM ; L. Oleinic, 
dr.conf., Universitatea Perspectiva-INT etc. 
Managementul educațional este unul parti-
cipativ și e bine ca toţi membrii comunităţii 
să fie consultaţi în ceea ce ţine de direcţia şi 
politicile de dezvoltare, de luare a decizii-
lor  privind schimbările majore în educație. 
Astfel, titlurile puse în discuție și  propune-
rile făcute au trezit un interes viu al publi-
cului prezent și vor ajuta echipa proiectului 
să finalizeze Planul de acțiuni regionale 
(RAPs) pentru promovarea managementu-
lui educațional eficient al educaţiei Învăţa-
rea pe tot Parcursul Vieţii. 

În aşa fel vor fi susţinute  eforturile Uniunii Europene în 
asigurarea unui cadru comun de repere și standarde în dome-
niul respectiv.

Maria BÂRCĂ,
şef adjunct, Secţia Formare Continuă,

doctor, conferenţiar universitar, 
coordonator de proiect

RePeRe  ŞI  StANDARDe  ÎN  DOMeNIUL  eDUCAŢIeI
(Workshop local în cadrul proiectului MANAGE.EDU)

Scopul acestei manifestări a fost promovarea schimbului de 
studenți între instituțiile –partenere și informarea studenților 

și tinerilor cercetători despre posibilitățile de sejur academic în 
străinătate. 25 de universități din lume, inclusiv  Universitatea de 
Stat din Moldova, au fost invitate să-și expună materialele în Pavi-
lionul expozițional amenajat în incinta UniMail a UniGe. Studenții 
care beneficiază de mobilități academice în acest an au devenit, 
pentru o zi, moderatori ai expoziției și au prezentat universitățile 
de origine în fața unui public interesat să afle mai multe despre 
schimbul academic internațional. Ei au informat tinerii din străină-
tate despre universitățile din care vin, despre cursurile ținute în ele, 
despre campusurile universitare și despre viața culturală din fiecare 
țară-participantă.

Panoul expozițional al USM a fost prezentat în acest an de Ma-
riana Ambrosii, una dintre câștigătoarele bursei Universității 
din Geneva, oferite în cadrul Programului de schimb academic 
universitar UniGe- USM (2014-2015). Mariana Ambrosii este masterandă la Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine a USM (Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică 

Aplicată)  și studiază acum la Facultatea de Traducere și Interpre-
tare a Universității din Geneva. 

Iulia Miaun, absolventă a Departamentului de Linvistică 
Romanică și Comunicare Interculturală a Facultății de Limbi 
și Literaturi Străine, a fost prezentă la expoziție, împărtășind co-
legilor experiența de mediere a expoziției din anul trecut. În acest 
an, Iulia Miaun este studentă la Departamentul de Lingvistică al 
Universității din Geneva și va deveni, la sfârșitul anului, titulară a 
certificatului pre-doctoral în lingvistică. 

Menționăm  faptul că Universitatea din Geneva a oferit, pe par-
cursul a nouă ani, burse și subsidii pentru 15 studenți și doctoranzi 
de la USM. Existența acordului de colaborare cu această instituție 
oferă deci posibilități de a implementa programe de schimb acade-
mic, precum și de a organiza manifestări științifice comune.

Oxana CAPAŢÎNA,
doctor, conferenţiar universitar

 Responsabilă de Programul de schimb academic între UniGe și USM  
(din partea MD)  

BENEFICIILE  MOBILITĂŢII  ACADEMICE
(Universitatea de Stat din Moldova a participat la Ziua de Informare despre Mobilități și Schimb Academic Internațional, organizată de Universitatea din Geneva (Elveția))
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Anul acesta sărbătoarea tinerilor studi-
oşi ai Universităţii de Stat din Moldova s-a 
desfăşurat într-o atmosferă de entuziasm 
demn de toată admiraţia. Vorba e că în 
aceste activităţi s-au inclus toate facultă-
ţile şi, în primul rând, colectivele artistice 
studenţeşti, care activează în cadrul Casei 
de Cultură, USM.

Astfel, Decada Tineretului a fost programa-
tă sub genericul „Succesul tău începe cu 

USM”, care a inclus un program vast de activităţi, 
prilejuite de sărbătoarea noastră propriu-zisă.

Fiecare facultate a lansat Concursul „Convin-
ge-mă că ai făcut alegerea potrivită”, cu invitarea 
personalităţi-
lor din diverse 
domenii, res-
ponsabili de 
ONG-uri, re-
prezentanţi ai 
Ambasadelor 
străine acre-
ditate la Chi-
şinău, oameni 
de cultură şi 
artă, cadre di-
dactice.

Dar punc-
tul culminant 
al acestor ma-
nifestări de 
amploare s-a 
produs în seara zilei de 13 noiembrie la Casa de Cultură a universităţii, unde a fost lan-
sată Serata Interuniversitară „Constelaţia Dansului şi a Muzicii, 2014” care în acest 
an a ajuns la cea de a treia ediţie.

Acest impresionant spectacol a fost organizat cu forţele Universităţii de Stat din 

Moldova, în colaborare cu Pretura Buiucani 
a capitalei.  Ca oaspeţi de onoare le-am avut pe 
doamnele Otilia Dandara, prorector pentru Activi-
tatea Didactică, şi elena Iepure, şefa Secţiei Edu-
caţie, Tineret şi Sport a Preturii Buiucani.

Menţionăm că la sărbătoarea de Ziua Studenţilor 
şi Tineretului ne-au onorat cu prezenţa lor colecti-
vele artistice de la ASEM; Universitatea Agrară de 
Stat; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă”; Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. 

Toate aceste colective au evoluat cu mare suc-
ces pe scena Casei noastre de Cultură.

Şi-au demonstrat măiestria în faţa publicului ne-
încăpător în sală şi promotorii de frumos de la Liceul 
Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, de la Liceul 
Teoretic „Liviu Deleanu” şi de la Liceul Teoretic 

„M. Kogălni-
ceanu”.

 De aseme-
nea au comple-
tat în modul cel 
mai fericit Pro-
gramul nostru 
artistic de săr-
bătoare apreci-
atele interprete 
–profesioniste 
Aura, Maria-
na Mihăilă şi 
Doiniţa Gher-
man.

În final, cei 
mai activi parti-
cipanţi s-au ales 

cu Diplome de participare şi Cupe comemorative.
Anatol POPOVICI,

lector universitar la Facultatea de Arte Frumoase,
coregraf principal al Ansamblului de Dans  Sportiv elite-Dence

CONSTEL AŢI A  CELOR  CU  H AR

Pe data de 10-
11 noiembrie, 

2014, cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Şti-
inţei pentru Pace şi 
Dezvoltare, în incinta 
Universităţii de Stat 
din Moldova, a fost 
organizată Conferinţa 
ştiinţifică naţională, cu 
participare internaţiona-
lă „Integrare prin Cer-
cetare si Inova-
re”. Evenimentul  care 
a durat două zile,  având 
drept scop consolidarea 
relațiilor științifice la 
nivel interuniversitar - 
regional și  a conținut un program compus din  
patru secțiuni: Ştiinţe ale Naturii şi exacte; 
Ştiinţe Umanistice; Ştiinţe Sociale; Ştiinţe 
Juridice şi economice.

 Au fost supuse unor dezbateri profunde 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice; promovarea 
noilor tendinţe în dezvoltarea sistemului de 
cercetare şi inovare; consolidarea capacităţi-
lor ştiinţifice  privind participarea în activită-
ţile de cercetare şi de utilizare a rezultatelor 
obţinute, creşterea nivelului de colaborare 
internă şi externă în programele de cercetare; 
monitorizarea intereselor ştiinţifice ale cola-
boratorilor; schimbul de informaţie ştiinţifică; 
schimbul de idei; implicarea doctoranzilor în 
realizarea tematicii de cercetare; trasarea unor 
noi obiective care urmează a fi realizate pe 
parcursul noului an de studii. 

 Programul a prevăzut prezentarea unui 
număr de circa 400 de comunicări însuma-
te în 4 volume. La lucrările conferinţei au 
participat masteranzi, doctoranzi oameni de ştiinţă de 
la instituţiile  de profil din ţară şi din străinătate:  din 
Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Crean-
gă”; USPEE „Constantin Stere”;UTM; USMF „Nicolae 
Testemiţanu”;Universitatea de Stat din Tiraspol; Uni-

versitatea de Stat ,,A.Russo”, 
Bălţi; ASEM; Academia de 
Administrare Publică de pe 
lângă Preşedintele Republica 
Moldova; Institutul de Mi-
crobiologie şi Biotehnologie 
al AŞM; Institutul de Gene-
tică şi Fiziologie a Plantelor 
al AŞM; Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM; Institutul 
Naţional de Cercetări Eco-
nomice al AŞM şi Ministe-
rul Educaţiei. Din România: 
Universitatea „Spiru Haret”, 
Bucureşti;Universitatea din 
Craiova; Institutul de Cer-
cetare a Dezvoltării; Univer-

sitatea ,,Constantin BRÂNCUŞI” din 
Târgu Jiu; Universitatea ,,Babeş-Bol-
yai”, Cluj-Napoca.

La eveniment au mai fost şi invitaţi 
din Polonia, Israel, Vietnam, Turcia, 
Federaţia Rusă, Belorusia. Mulţi dintre 
ei au avut comunicări în coautorat cu 
unii dintre profesorii noştri.  

Marea majoritate a comunicărilor 
au trezit discuţii, comentarii şi sugestii, 
fapt ce demonstrează interesul cercetă-
torilor faţă de astfel de activităţi. Impli-
carea participanţilor în dezbaterile pe 
marginea comunicărilor expuse denotă 
actualitatea temelor abordate şi intere-
sul profund faţă de domeniul cercetare 
şi inovare.

Mariana SAVVA,
inginer-coordonator,

Secţia Protecţia şi Valorificarea 
elaborărilor Ştiinţifice,

Departamentul Cercetare şi Inovare

DE ZIUA STUDENŢILOR ŞI A TINERETULUI

INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE
Meridianul ştiinţei
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este destul de dificil  a determina un domeniu al 
activității științifice a unui savant faţă de care  exis-

ta atâtea cerințe, precum este Dreptul Internațional. Așa, de 
exemplu, renumita monografie a lui A. de la Pradelle « Mai-
tres et doctrines du droit des gens ». (Paris : Les Editions in-
ternationales, 1950. 441 p.) i-a pus acestui domeniu sintagma 
„Olimpul Dreptului Internațional”,  precizând că pe parcursul 
întregii evoluții a științei dreptului internațional s-au impus 26 
de savanți. Remarcăm faptul că numărul celor care au încercat 
să contesteze această listă a fost foarte mic. 

Cele menționate vin să confirme faptul că pentru a deveni 
savant în domeniul Dreptului Internațional Public este nevo-
ie de o apreciere nu numai la nivel național, dar şi la nivel 
internațional. Adevărul este că dreptul de a se manifesta pe 
acest făgaş pe timpul fostei URSS era destul de limitat pentru concetățenii noștri, din diverse 
considerente. 

În acest context, trebuie să remarcăm faptul că în pofida tuturor problemelor de 
ordin obiectiv și subiectiv, Republica Moldova a avut și are această oportunitate de a 
avea un reprezentant de vază în respectivul palmares onorific virtual. este vorba de 
Profesorul Nicolae Osmochescu!

Personal, mă mândresc că am fost discipolul domnului Osmochescu din mai multe con-
siderente. În primul rând, domnia sa mi-a trezit interesul sporit față de dreptul internațional 
public. În al doilea rând, a fost cel care, la începutul ani-
lor 90, în condițiile în care Republica Moldova făcea pri-
mii pași ca stat suveran și ca subiect de drept internațional, 
domnia sa a stat la baza consolidării statalității R. Moldo-
va, a procesului de racordare a cadrului normativ național 
la standardele dreptului internațional. În al treilea rând, 
apreciez rolul domnului Osmochescu în formarea mea ca 
specialist în domeniu.  Nu o dată, în special la începutul 
carierei mele, în cadrul stagiilor și a conferințelor în stră-
inătate, atunci când mă prezentam și spuneam că dl Os-
mochescu a fost doctorandul renumitului profesor Gh.I. 
Tunkin, lumea academică avea o singură reacție: ați avut 
marele noroc să vă formați ca specialist sub conducerea 
unei asemenea personalități!”

Or, pe parcursul activității prodigioase didactico-
științifice, domnul profesor  N. Osmochescu a contribuit 
esenţialmente la formarea specialiștilor în domeniu, asigu-
rând în așa fel dezvoltarea durabilă a științei autohtone de 
drept internațional, dar în egală măsură și a Republicii 
Moldova ca stat.

Prin ce atrăgea și continuă să atragă în jurul său un 
auditoriu larg, inclusiv studenți, doctoranzi, experți etc.? 
În opinia mea,  aici se impun mai multe criterii: în pri-
mul rând, este vorba de caracterul novator în procesul 
didactic și de cercetare aplicat de omagiatul nostru. Să 
nu uităm că pe timpul URSS știința juridică sovietică era 
unul din cele mai conservative bastioane ale frontului ideologic, iar în asemenea condiții o  
atare abordare a normei de drept necesita mult curaj. Meritul dlui Osmochescu constă în ca-
pacitatea și stilul de a prezenta informația veridică  în faţa auditoriului său – natura și esența 
dreptului internațional, delimitarea dreptului de postulatele ideologice etc. 

Un profesor de excelență, care se manifestă printr-un comportament respectuos față de 
student, posedând cunoștințe profunde în domeniul dreptului, inclusiv al celui internațional, 
acesta este dl Osmochescu, înzestrat cu calități personale deosebite – inteligență, cultura 
întreținerii dialogului, comportament rafinat. Aceste calități personale și profesionale i-au 
permis să se bucure de un respect deosebit din partea discipolilor săi, a comunității științifice 
universitate, a practicienilor din Republica Moldova și din străinătate. 

La Mulți Ani, domnule Profesor Osmochescu!!!
Vitalie GAMURARI, 

doctor în drept,  conferențiar universitar

Fluxul de amintiri, întruchipat într-o imensă lume de sem-
nificaţii, mă face să scriu câteva rânduri, la acest frumos 

popas aniversar al domnului Nicolae Osmochescu – îndrumător 
al multor generații de cercetători și practicieni, expert de Drept 
Constituțional și Internațional, nume de referință notoriu în co-
munitatea juriștilor din Republica Moldova și de peste hotare. 

 Îmi revine în memorie, volens nolens, un titlu de carte : Spu-
se, trăite, dorite amintiri de Ioan Holender. Și aceasta pentru că  

îl revăd pe profesor, de-a lungul anilor, în diferite momente care 
m-au marcat : în sala universitară, clădindu-și cu perseverență 
biografia intelectuală, în vizorul mass-media, pledând pentru sta-

bilitate, ordine și disciplină și pentru promovarea Dreptului European în Republica Moldova, 
la mese rotunde, încercând să discearnă originea conflictelor din regiunile de sud ale țării, dar și 
la mult râvnitele partide de șah, disputate în mod colegial, în orele libere, la catedră. 

Spirit perspicace și subtil, persoană de o verticalitate și intuiție profesională demne 
de invidiat, dar și de o cumsecădenie rară,  Nicolae Osmochescu a fost și este un dascăl 
și un coleg de neînlocuit. Își construiește discursul în mod elaborat și prezintă argumentele 
în mod tranșant, dacă e necesar. Îl admiram, student fiind și mai apoi coleg de catedră, pentru 
imparțialitate și onestitate, dar și pentru simțul umorului cu tentă ironică, care venea din re-

fuzul de a accepta nedreptățile sociale, dintr-un 
nonconformism înnăscut și din căutarea perpetuă 
a unui adevăr absolut care, desigur, nu există, dar 
pe care ar trebui să-l scrutăm.

Îl revăd mai apoi pe omagiat vorbind cu pasi-
une despre politicieni radicali și oameni de stat, 
despre Declarația de Independență a R. Moldo-
va și despre crearea Comisiei pentru elaborarea 
Constituției R. Moldova, dar și despre crucialul 
articol 13 din actul suprem. Este o predestinație 
deosebită – să ai ce spune în aceste momente im-
portante pentru țară și neam, momente în care e 
incrustată istoria instituțiilor de stat. 

Negociator inscusit, politicianul și juristul 
Nicolae Osmochescu a știut să-și spună păsul în 
momentele de tensiune extremă din raioanele din 
stânga Nistrului, dar și atunci când susținea că gu-
vernul ar trebui să depună toate eforturile pentru a 
explica populației beneficiile Integrării Europene. 
A știut, ulterior, să explice mecanismul alegerii și 
realegerii judecătorilor Curții Constituționale, co-
mentând în mod elaborat și logic clauzele Codului 
Jurisdicției Constituționale. 

Vorbind în mod analitic, prin intertext, despre 
«Dreptul internațional în constituțiile statelor 
contemporane», autorul de monografii Nicolae 

Osmochescu  identifică mai apoi «Referendumul ca formă de exprimare directă a voinței po-
porului», pentru a reveni ulterior la un subiect care îl pasiona dintotdeauna : «Protocolul și 
eticheta diplomatică». Aceste monografii constituie o simbioză între cunoștințele în domeniu, 
stăpânite cu brio, și multiplele experiențe practice ale distinsului dascăl și coleg. 

Domnule Nicolae Osmochescu! Acceptați deci, la acest popas aniversar frumos, expresia 
înaltei aprecieri din partea discipolilor, colegilor, prietenilor și a tuturor celor care Vă apreciază 
meritele ! Cu tenacitate și inteligență, continuați deci să promovați în comunitatea juriștilor din 
R. Moldova adevăratele valori : competența, toleranța, verticalitatea și onestitatea – valori atât 
de importante pentru construirea unei societăți civile sănătoase ! 

Cordial, și cu tot respectul,
Ion CAPAŢÎNA, 

discipol și coleg,  lector superior, Catedra de Drept Internațional 
și Drept al Relațiilor economice 

În pauză de cafea la Palatul Republicii, unde s-a desfăşurat 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Interacţiunea Dreptului intern şi 

Dreptului internaţional: provocări şi soluţii”, dedicată jubileului 
de 70 de ani al distinsului profesor Nicolae Osmochescu. Colectivul 

Catedrei de Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe 
în componenţa deplină.
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În toamna anului 1988 am avut onoarea, dar și fericirea să  
fac cunoștință cu ilustrul Profesor Nicolae Osmochescu. 

S-a întâmplat să-l ascult la disciplina Drept Internațional Public, 
în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldo-
va.  Domnia sa a captat atenția noastră de la prima și până la 
ultima oră a acestui curs universitar, care, recunosc, pentru noi 
era cam complicat la anul doi, complicat nu doar din cauza nu-
mărului mare de acte normative ce trebuia să le analizăm, dar și 
prin faptul că la acel moment, practic, lipseau materiale didac-
tice în limba română, de unde noi, studenții,  am fi putut să ne 
inspirăm. Iată de ce unica sursă de inspirație în limba română 
era profesorul Nicolae Osmochescu, domnia sa predându-ne o 
materie despre care în manualele tipărite la Moscova, la acea 
vreme,  nu se spunea absolut nimic. Am în vedere, în acest sens, 
desigur, meditațiile dlui Nicolae Osmochescu despre relațiile 
dintre Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci 
și România. Profesorul Nicolae Osmochescu a fost unul din-
tre puținii dascăli care, în acele timpuri, avea marea îndrăz-
neală să ne vorbească public despre relațiile dintre Româ-
nia și Republica Moldova. 

Noi, cei care am frecventat cursurile dlui Nicolae Osmo-
chescu, ne-am convins că domnia sa este un profesonist de 
elită, un eminent specialist în Dreptul Internațional Public, 
atenţionându-ne ca noi, studenții,  să fim foarte atenți la tot ce 
ne preda. Așa erau vremurile de atunci, când dascălii noștri, 
după un semestru, ne cunoșteau deja capacitățile fiecăruia, în 
așa fel încât examenul devenea doar o formalitate. Pentru a 
înțelege mai bine vocația de adevărat dascăl a profesorului 
meu – Nicolae Osmochescu, voi restabili din memorie exame-
nul de la discipina predată. După ce am tras biletul, am văzut 
că norocul în acea zi nu ținea cu mine. Unul din subiecte era 
mai puțin cunoscut, fapt pentru care, pe bună dreptate, profe-
sorul Nicolae Osmochescu a apreciat lucrarea scrisă de mine 
cu o notă inferioară rezultatelor pe care le obținusem la lecțiile 
practice. După ce a anunțat notele la toți, în final m-a ridicat 
și a spus: „Iar acum, Serghei, hai să ne plimbăm puțin prin 
Dreptul Internațional Public.” Trebuie să recunosc  faptul că 

și acum țin minte ce emoții mă copleșeau, fiindcă momentul 
în care profesorul reproducea observațiile la lucrările scrise la 
examen era de o semnificație deosebită. Și, de fapt, călătoria 
noastră prin Dreptul Internațional Public a durat mai bine de 
20 de minute, după care profesorul meu Nicolae Osmochescu 
a pronunțat verdictul – aveți nota 5, pe atunci nota maximă. 

Ulterior am aflat că lucrarea scrisă era apreciată cu nota 3. 
Iată așa a rămas în memoria mea acest mare savant, dar mai 
ales adevărat dascăl, cu care Facultatea de Drept a Universității 
de Stat din Moldova se mândrește. 

Mult stimate Domnule Profesor Nicolae Osmochescu! 
Vreau să vă aduc sincere mulțumiri pentru tot  şi pentru toate 
câte le-aţi realizat pe parcursul vieții academice la Facultatea 
de Drept a Universității de Stat din Moldova. Vă urez, cu pri-
lejul frumoasei aniversări, sănătate și satisfacție profesională 
de la discipolii Domniei Voastre.

Cu profund respect, 
Sergiu BĂIeŞU,

decanul Facultății de Drept,
doctor, conferenţiar universitar

PROFeSOR,  DĂRUIt  CAUZeI  SALe
ANIVeRSĂRI

UNUL  DINTRE  CEI  ALEŞI DASCĂL  ŞI   COLEG  DE  
NEPREŢUIT

...Întotdeauna dedat cu trup şi suflet gene-
raţiilor care şi-au făcut studiile în cadrul Facul-
tăţii de Drept, USM, un adevărat model de via-
ţă prin realizările domniei sale care îi însoţesc 
numele: viceministru al Afacerilor externe; 
Ambasador extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Uzbekistan; jude-
cător la Curtea Constituţională a Republicii 
Moldova; profesor Onorific al Academiei de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Uzbekistanului; doctor în Drept şi profesor 
universitar în cadrul Catedrei de Drept In-
ternaţional şi Relaţii economice externe, 

acesta ar fi traseul unui destin împlinit al das-
călului şi îndrumătorului nostru.

Domnul profesor Nicolae Osmochescu 
întotdeauna a depăşit condiţia unui cadru di-
dactic obişnuit, zidind în studenţii săi ambi-
ţie şi o puternică curiozitate academică pen-
tru materia dreptului internaţional public. E 
coordonator a numeroase teze de doctorat, de 
masterat şi de licenţă, îndrumându-i cu multă 
grijă, corectitudine şi  devotament pe studen-
ţii săi pe drumul ştiinţei. Dar mai presus de 
toate, se impune încrederea domniei sale în 
potenţialul fiecărui  discipol.  

Cu prilejul  respectabilului jubileu de 70 
de ani, din numele tuturor studenţilor, am ţi-
nut să facem următoarea mărturisire:  dorim 
să ştiţi, Domnule Profesor, că am îndrăgit 
materia Dreptului Internaţional Public doar 
fiindcă am studiat această disciplină la lumi-
na inimii  Dumneavoastră, am crescut ambi-
ţioşi doar  datorită faptului că  am fost ghidaţi 
şi ocrotiţi  graţie talentului şi înţelepciunii cu 
care sunteţi înzestrat, al harului cu care ne-aţi 
predat profunde prelegeri, nu rareori presăra-
te cu doze sănătoase de umor şi optimism.

 Va dorim să aveţi parte de o viaţă cât mai 

lungă  şi fericită, să vă ajungă puteri şi ener-
gii sufleteşti şi de muncă pentru a îndruma şi 
a pregăti noi generaţii de specialişti perfor-
manţi în  Dreptul  Internaţional, astfel încât 
peste ani şi ani să vă rămână recunoscători 
pentru strădaniile şi generozitatea Dumnea-
voastră, dar şi pentru patriotismul pe care ni 
l-aţi cultivat şi  continuaţi să-l cultivaţi actu-
alilor tineri studioşi.

Augustina ŞIMAN,
masterandă, anul I, 

Specialitatea Drept Internaţional

„GHIDAt  De  SIMŢUL  ReSPONSABILItĂŢII”

Profesorul Nicolae Osmochescu, Doctor Honoris Causa 
al Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene 

„Constantin Stere”.
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Profesorul Ion EREMIA – sexagenar

În fiecare toamnă, după ce se încheie lucrările 
agricole, românul se apropie de foc şi îşi face bilanțul 
anului, „numărându-şi bobocii”. Acelaşi lucru îl face 
în toamna acestui an cunoscutul cercetător al istoriei 
neamului românesc, unul dintre profesorii de vază ai 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie, şeful Departamentului 
Istoria Românilor, Istorie Universală şi Arheologie de 
la Universitatea de Stat din Moldova Ion eremia. 

Viitorul savant şi profesor universitar s-a născut la 1 
noiembrie 1954 într-o familie de ţărani din satul Ciu-

ciuleni, raionul Kotovsk (actualmente Hânceşti) din Republica 
Moldova, sat cu vechi tradiţii româneşti situat într-un loc destul 
de pitoresc. Atmosfera şi tradiţiile satului i-au cultivat de mic 
copil dragostea pentru plaiul natal, pentru istoria neamului. 

După absolvirea cu succes a şcolii medii din satul natal, Ion 
Eremia şi-a continuat studiile la Facultatea de Istorie a Uni-
versităţii de Stat din Moldova (1971-1976). După absolvirea 
facultăţii activează în calitate de învăţător de istorie şi ştiinţe 
sociale la şcoala medie din Drăguşenii-Noi (1976-1977), apoi 
în calitate de cercetător ştiinţific în Sectorul de Arheologie al 
Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova (1976-1979). În 
1979 este angajat la Catedra de Istorie a Moldovei de la Alma 
Mater, unde a avansat cu succes pe treptele ierarhice ştiinţifi-
ce şi didactice ale şcolii superioare: în 1988 susţine cu succes 
teza de doctor în istorie, iar în anul 2000 – de doctor habilitat; 
din 1994 este conferenţiar universitar,  iar din 2010 – profesor 
universitar.

Măiestria didactică şi calitatea de cercetător ştiinţific şi-a 
perfecţionat-o la Universitatea „M.V. Lomonosov” din Mos-
cova (1991-1992); Universitatea din Bucureşti (1996) şi la 
Universitatea Central Europeană din Budapesta (mai 2011).

Cercetătorul Ion eremia este specialist în istoria medi-
evală a românilor (sec. XIV- XVII). Problemele principale 
de cercetare vizează relaţiilor moldo-ruse în sec. XVII, începu-
tul sec. XVIII; politica externă a lui Vasile Lupu (1634-1653); 
statutul juridic internaţional al Ţării Moldovei (secolele XIV-
XVI) ş.a. 

Profesorul Ion Eremia s-a afirmat în istoriografia româ-
nească contemporană ca un cercetător minuţios, care abor-
dează un şir de probleme noi şi care pune la îndoială unele 
afirmaţii expuse anterior în istoriografie. Lucrările sale sunt 
scrise în bază de documente inedite de arhivă, cronici, note 
ale călătorilor străini şi alte izvoare istorice accesibile, păstrate 
în arhivele şi bibliotecile din Republica Moldova, România, 
Danemarca şi Federaţia Rusă. Rezultatele cercetărilor au fost 
reflectate în monografii, colecţii de documente, articole etc. (în 
total 111 publicaţii ştiinţifice).

Principalele rezultate ale cercetărilor sale ştiinţifice  au fost 
reflectate în câteva monografii, care l-au plasat printre savan-
ţii notorii în istoriografia contemporană. În monografia Ţara 
Moldovei şi Rusia. Relaţii politice în a doua jumătate a se-
colului al XVII-lea (Chişinău, 1993) autorul analizează rolul 
pe care l-a avut diplomaţia din Ţara Moldovei atât în evoluţia 

relaţiilor moldo-ruse, cât şi în relaţiile dintre Imperiul Otoman 
şi Polonia, politica cărora influenţa în mare măsură situaţia 
ei. Valoarea ştiinţifică a monografiei rezidă în diversitatea 
documentelor inedite, depistate de autor în fondurile Arhivei 
Centrale, a actelor vechi din Moscova şi ale altor arhive din 
Federaţia Rusă. 

Preocupat de cercetarea problemei relaţiilor domnilor din 
Ţara Moldovei cu alte state în sec. al XVII-lea, profesorul Ion 
Eremia publică, în 1999, monografia Relaţiile externe ale lui 
Vasile Lupu (1634-1653). Contribuţii la istoria diplomaţiei 
moldoveneşti în secolul al XVII-lea. Ca şi monografia prece-
dentă, această lucrare se bazează pe suport documentar bogat şi 
variat (documente inedite depistate de autor în Arhiva Centrală 
de Stat a actelor vechi de la Moscova, manuscrise din Bibli-
oteca Academiei Române, documente publicate, cronici etc.).  
Studiul vizează următoarele aspecte ale problemei: obiective-
le politicii externe ale lui Vasile Lupu în anii1634-1638; des-
făşurarea activităţii politico-diplomatice a lui Vasile Lupu în 
anii 1639-1644; ideea organizării unei cruciade antiotomane 
şi diplomaţia lui Vasile Lupu între anii 1645-1647, precum şi 
activitatea diplomatică a lui Vasile Lupu în timpul războiului 
cazacilor şi tătarilor împotriva Poloniei (1648-1653). 

Un loc aparte în problemele abordate de profesorul Ion 
Eremia îl ocupă statutul juridic internaţional al Ţării Moldovei 
în Evul Mediu. Rezultatele cercetării acestei probleme sunt re-
flectate în studiul monografic Statutul juridic al Ţării Moldo-
vei în Evul Mediu (de la origini până la mijlocul secolului al 
XVI-lea. (Chişinău, 2010). Monografia este axată pe studierea 
a trei probleme majore: istoria Ţării Moldovei de la începu-
turi şi până la sfârşitul secolului al XIV-lea (1387); problema 
istoriei vasalităţii nominale a Ţării Moldovei faţă de Polonia 
şi Ungaria (1387-1456); statutul juridic internaţional al Ţării 
Moldovei şi impactul otoman în a doua jumătate a secolului al 
XV-lea – începutul secolului al XVI-lea.

Monografia a fost realizată în baza surselor istorice varia-
te, autorul ţinând cont de opiniile cercetătorilor din Republica 
Moldova (D.Dragnev, P.Parasca, Gh.Gonţa); România (Şt.Go-
rovei, C.Rezachevici, V.Spinei, M.Maxim, Ioan-Aurel Pop), 
din Ucraina (F.Şabulido, P.Tolocico, L.Voitovici), Lituania 
(U.Edvardas) ş.a., care au tangenţă cu tema studiată de autor.

Un merit deosebit al profesorului Ion Eremia îl constituie 
demascarea, lupta consecventă cu falsificatorii istoriei români-

lor (atât cu cei din ţară, cât şi cu cei de peste hotare), cu pseu-
doistoricii şi părtaşii moldovenismului primitiv, cu toţi cei care 
denaturează istoria neamului românesc. 

Dintre aceştia un loc reprobabil îi aparţine filologului Va-
sile Stati, a cărui „operă ştiinţifică” a căruia, realizată în spiri-
tul „triumfului adevărului istoric”, a fost analizată detaliat şi 
apreciată la justa „valoare” în studiul profesorului Ion Eremia 
Falsificarea istoriei sau „Fenomenul Stati” în Republica Mol-
dova (Chişinău, 2003). Autorul demonstrează, cu lux de amă-
nunte, în baza documentelor, falsificarea de către V.Stati a unui 
şir de probleme ale istoriei românilor, inclusiv problema isto-
riei volohilor (p. 20-25); formarea Ţării Moldovei (p. 25-36), 
istoria  politicii  Moldovei în secolul al XVI-lea (p. 37-48); 
istoria Moldovei în secolul al XVII-lea (p. 48-55) etc.

Un alt studiu critic al cercetătorului Ion Eremia este şi cel 
consacrat lucrării olandezului Wilhelmus Petrus van Meurs 
(Ion Eremia. Chestiunea Basarabiei – poligon pentru intruşi? 
– Chişinău, 2012), este consacrat tratării istoriei Basarabiei în 
istoriografia comunistă. Fiind un cunoscător profund al istoriei 
românilor, profesorul Ion Eremia evidenţiază un şir de lacune 
şi erori ale lui W.Meurs în tratarea unor subiecte importante 
din istoria românilor, în ansamblu, şi ale istoriei Basarabiei, 
în particular.

Savantul şi profesorul Ion Eremia este membru al colegii-
lor de redacţie a mai multe reviste naţionale şi internaţionale: 
Destin Românesc (Chişinău – Bucureşti); Arhiva Moldaviae 
(Iaşi); Tirageţia (Chişinău); Analele Universităţii Spiru Haret 
(Bucureşti); coordonator al volumului de studii: Istoriografie 
şi politică în Estul şi Vestul spaţiului românesc (Chişinău-Ora-
dea, 2009); preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat D. 30. 
07.00.02-08 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova 2007-
2012; preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la specialita-
tea 07.00.02 – Istoria Românilor (pe perioade) (2012-prezent), 
în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Pentru activitatea ştiinţifică şi didactică prodigioasă pro-
fesorul Ion Eremia a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii; 
Diploma Guvernului Republicii Moldova, 2011. 

În aceste zile de toamnă, cu prilejul acestei frumoase ani-
versări – 60 de ani de la naştere, nouă, colegilor de breaslă, 
prietenilor, studenţilor ne rămâne doar să-l felicităm călduros 
cu prilejul venerabilei vârste, împărtăşind cu sinceritate bu-
curia reuşitelor şi realizărilor sale, dorindu-i sănătate deplină, 

performanţe în activitatea didactică şi ştiinţifică, bu-
curii în sânul celor apropiaţi şi dragi, rămânând un 
slujitor consecvent al Muzei Clio.

 „La mulţi ani!”, dragă prietene Ion Eremia. 

Vivas, noster professore Ion Eremia! Crescas! 
Floreas! Semper sitis in flore!

Pavel COCÂRLĂ, 
doctor habilitat, profesor universitar

Valentin TOMULEŢ, 
doctor habilitat, profesor universitar

ÎN  SLUJBA  ZeIŢeI  CLIO

La 1 noiembrie 1954, în familia lui Andrei și Ana Ere-
mia, gospodari cunoscuți și respectați în satul Ciuciuleni 

(Hâncești), a văzut lumina zilei micuțul Ion, cel care avea să le 
ducă faima în țară și peste hotarele ei. Mama i-a cultivat dragostea 
pentru tot ceea ce este frumos și drag sufletului românesc: tradiții, 
datini, obiceiuri. Tatăl, cunoscând temeinic istoria neamului româ-
nesc, faptele de vitejie ale înaintașilor, virtuțile domnilor și ale re-
gilor români, i-a transmis fiului toată admirația în acest sens. Și-a 
educat fiul în baza valorilor pe care le venera și prin intermediul 
cântecelor românești, patriotice și ostășești, pe care le interpreta 
cu dăruirea și harul primite de la Dumnezeu.

Interesele ştiinţifice ale Domniei Sale sunt axate pe cercetarea 
unor probleme de o importanţă majoră pentru istoria neamului ro-
mânesc: Relaţiile moldo-ruse în sec. XVII – începutul sec. XVIII; 
Politica externă a lui Vasile Lupu (1634-1653);  Statutul juridic 
internaţional al Ţării Moldovei  de la origini până la începutul 
secolului al XVI-lea etc.

Atât în istoriografia românească, cât şi în cea universală, 
cercetătorul Ion eremia s-a afirmat în calitate de savant ve-
ritabil, realizările sale istoriografice fiind apreciate înalt în 
mediile universitare şi academice, fiind determinante în acest 
sens următoarele caracteristici: spiritul analitic, abordarea 
critică, noutatea conceptuală, acurateţea stilului şi eleganţa 
naraţiunii. 

Rezultatele  ştiinţifice ale profesorului Ion Eremia sunt reflec-
tate în 111 publicaţii cu caracter ştiinţific şi metodico-didactic, 
inclusiv: monografii – 3; articole de sinteză – 5; articole – 36; 
materiale ale comunicărilor  ştiinţifice – 27; manuale – 1; lucrări 

E fructu arbor cognoscitur
(ARBOReLe Se CUNOAŞte DUPĂ FRUCte)

„Cu adevărat grea este soarta istoricu-
lui: dacă el vorbește adevărul, aceasta 
supără oamenii, iar dacă vorbește neade-
vărul, aceasta insultă pe Dumnezeu” 

Matthew Parisiensis (c. 1200-c. 1259)

Savantul și profesorul universitar Ion Ere-
mia şi-a sărbătorit aniversarea  în antu-

rajul ce i-a fost timp de 40 de ani pantă de vis 
și realizare profesională: Facultatea de Istorie 
şi Filosofie. Felicitat de studenți, colegi, aces-
ta a amintit câteva momente din trecutul său, 
și anume: cum a ajuns la Facultatea de Istorie. 
Această pildă ne duce cu gândul la faptul că 
ambiția, sacrificiul și studiul metodic sunt că-
lăuzele principale pentru a ajunge la destinația 
propusă.

În calitatea sa de profesor universitar dom-
nul Ion Eremia  a fost și continuă să rămână 
un model pentru studenții de la Istorie. Devo-
tamentul, spiritul de echipă, vocația de dascăl 
întrupate în asemenea profesori fac ca Faculta-
tea de Istorie să intre în ... istorie. Nu e nevoie 
să numărăm câte generații de oameni de stat, 
de știință, de cultură și ”pur și simplu” Oameni 
cu majusculă au trecut prin băncile Facultății, 
avându-l ca îndrumător pe domnul Ion Ere-
mia. 

trei dimensiuni esențiale: omenia, 
competența, spiritul civic îl fac pe domnul 
profesor un om împlinit, fapt ce-i dă impuls în 
activitatea științifică și didactică de fiecare zi. 

Rodul muncii și al zelului domniei sale sunt 
nu doar cărțile, dar și studenții săi. Respectul 
nostru profund nu încape în cuvinte, de aceea 
ne angajăm să ne îngrijim de istorie așa cum 
ne-a învățat Domania sa: lucrând metodic, fi-
ind obiectivi și plasând Adevărul mai presus 
de toate. 

 Îi urăm mulți ani înainte sănătoși, reali-
zări profesionale pe măsură și, nu în ultimul 
rând, studenți sârguincioși.

 Cristina UNtILĂ,
anul III, Facultatea de Istorie şi Filosofie

VOCAŢIA  DE  DASCĂL 
UNIVERSITAR

metodice – 14; recenzii – 8; articole de popularizare a ştiinţei – 10; 
culegeri de documente şi crestomaţii – 4; broşuri – 3. Cele mai 
relevante publicaţii monografice sunt: „Ţara Moldovei şi Rusia. 
Relaţii politice în a doua jumătate a sec. al XVII-lea”, Chişi-
nău, USM, 1993, 163 p.; „Relaţiile externe ale lui Vasile Lupu 
(1634-1653). Contribuţii la istoria diplomaţiei moldoveneşti în 
secolul al XVII-lea”, Chişinău, Cartdidact, 1999, 296 p.; „Statu-
tul juridic internaţional  al Ţării Moldovei în evul Mediu  (de 
la origini  până la începutul secolului al XVI-lea)”, Chişinău, 
Pontos, 2010, 216 p.

În lucrarea cu titlul sugestiv: „Chestiunea Basarabiei: Poli-
gon pentru intruşi” (Chişinău, Bons Offices, 2012, 147 p.), pro-
fesorul Ion Eremia, în baza surselor documentare şi a realizărilor 
istoriografice notorii, a realizat o investigaţie ştiinţifică-etalon în 
ceea ce priveşte demascarea falsificatorilor istoriei românilor, ne-
lăsând piatră pe piatră din „edificiul” moldovenismului primitiv, 
susţinut de tot felul de aventurieri şi impostori, rătăciţi prin labi-
rinturile istoriei.

La începutul anilor ’90 profesorul Ion eremia s-a încadrat 
activ în elaborarea materialelor didactice şi a curricumului 
la Istoria Românilor; este un militant activ al valorilor româ-
neşti. 

La cei 60 de ani, savantul şi profesorul Ion Eremia desfăşoară 
multiple activităţi didactice, ştiinţifice, organizatorice, manifestă 
un spirit creativ, novator, oferind şi un model demn de urmat de 
către toţi cei care-l înconjoară: colegi, rude, discipoli, studenţi, 
doctoranzi. 

 Ad multos annos! 
Valentin ARAPU,

lector universitar, Departamentul Istoria Românilor, 
Istoria Universală și Arheologie
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Viitorii noştri specialişti în Relaţii Inter-
naţionale sunt pregătiţi nu numai din 

punct de vedere teoretic. Vorba e că studenţii  
de la FRIŞPA îmbină destul de reuşit şi armo-
nios teoria cu  practica, adică cu  domeniul so-
cial, cultural şi civic. Drept dovadă poate servi 
activitatea Centrului Moldo-Austriac pentru 
iniţiative de Pace, Schimbări Democratice şi 
Soluţionarea Conflictelor (CPJ), în cadrul că-
ruia studenţii sunt antrenaţi şi însuşesc prime-
le deprinderi în a guverna, în a aplana diferite 
conflicte, şi în cele din urmă, a se pregăti să 
aplice politica educaţională în spiritul valori-
lor europene.

Anume acesta a fost unul din obiectivele şi 
scopurile recentei Conferinţe ştiinţifice cu ge-
nericul „Austria astăzi - ne aducem aminte 
de istorie, ne uităm spre viitor”, evenimen-
tul fiind dedicat Zilei Naţionale a Patriei lui 
Johann Strauss. Ca oaspete de onoare l-am avut pe domnul 
Gerhard Schaumberger, şef al Oficiului de Coordonare a 
Asistenţei tehnice pe lângă Ambasada acestei ţări la Chi-
şinău.

Pe parcursul timpului cât au durat lucrările conferinţei, 

participanţii s-au antrenat în discuţii dinamice privind istoria, 
sistemul politic, tradiţiile şi valorile democratice care funcţi-
onează în Austria modernă de astăzi. Au fost atinse şi proble-
mele ce ţin de statutul de neutralitate, de integrare europeană 
a tânărului nostru stat, de consolidarea continuă a relaţiilor 
moldo-austriece.

S-a vorbit la obiect şi despre perspectivele, 
problemele şi priorităţile R. Moldova, reeşind din 
faptul că ţara noastră face paşi tot mai siguri spre 
integrarea în Uniunea Europeană, constatându-se 
faptul că semnarea Acordului de Asociere şi Liber 
Schimb cu UE are o importanţă istorică şi pen-
tru dezvoltarea continuă a relaţiilor dintre statele 
noastre.

De la oaspeţii noştri am reţinut ideea că, ţinând 
cont de experienţa Austriei, această ţară prosperă 
ne-ar putea ajuta în accelerarea procesului de eu-
ropenizare şi integrare în sistemul economico-so-
cial şi, în particular, în cel agricol. N-a fost trecut 
cu vederea şi domeniul vizând iniţierea profesio-
nală şi promovarea celor mai reuşite standarde în 
învăţământul nostru naţional.

Conferinţa ne-a oferit prilejul de a ne verifica 
cunoştinţele teoretice în Relaţiile Internaţionale 
sub mai multe aspecte, la bază fiind pusă ideea că 

procesul de integrare europeană a R. Moldova are un caracter 
ireversibil.

eliza PANteA,
anul III, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 

Politice şi Administrative

ÎN  SPRIJINUL  VALORILOR  EUROPENE

Deja putem afirma că suntem “jurnalişti cu acte 
în regulă”, fiindcă  la 23 octombrie curent în in-

cinta USM a avut loc 
acreditarea   studenţi-
lor  de la  Facultatea 
de Jurnalism şi Ştiin-
ţe ale Comunicării . 
Această manifestare a 
fost deosebit de inte-
resantă şi importantă 
pentru noi, boboce-
ii ai anului 1, dar  şi 
pentru profesorii care 
ne sunt  alături. Anu-
me ei  ne susțin  şi ne 
clădesc acele valori, 
demne pentru a deve-
ni jurnaliști care  să 
putem apăra interese-
le  societății,  să-i in-
formăm corect pe cetăţeni, adică să fim profesionişti. 

Dar să revenim la subiect. La eveniment au fost prezenţi 
decanul, doamna Georgeta Stepanov, profesorii Dumitru 
Ţurcanu, Andrei Dumbrăveanu şi alţi repretanţi ai facultă-
ţii. În calitate de decan, doamna Stepanov a venit cu un 
mesaj de felicitare, dorindu-ne succese  cât mai frumoase 
în viitoarea carieră.

O surpriză frumoasă  pentru noi a fost prezenţa cunos-

cutului  jurnalist  Cristian  Tabără,  care şi-a început discur-
sul într-un mod inedit :  “Dacă ați venit aici să schimbați 

lumea, plecați! Dacă ați venit să vă faceți vedete, plecați! 
Dacă ați venit să faceți bani, plecați! Dar dacă ați venit să 
apărați principii și valori, locul vostru e aici. Bine ați venit 
în iad... în iadul conștiinței .” 

Jurnalistul cu renume  internațional a ţinut să ne  vor-
bească  despre  meseria de jurnalist , despre satisfacţii, be-
neficii, dar şi despre riscuri şi sacrificii. Emoţii de nedescris 
am trăit  atunci când, în unison, am depus jurământul care 

ne obligă să fim devotaţi  profesiei alese. A urmat înmâna-
rea aşa - numitului permis al jurnalistului, care confirmă 

faptul că suntem membri 
ai presei USM.  Pe lângă 
sentimentul de fericire şi 
împlinire, am mai simţit 
un puternic imbold de 
responsabilitate, cel  de 
a ne reprezenta universi-
tatea şi, desigur,  imagi-
nea de jurnalist.

Personal mă simt 
mândră că, într-o oare-
care măsură, visul meu 
şi al tuturor boboceilor 
anului 1a mai făcut un 
pas spre realizare. 

Stimaţi colegi-jur-
nalişti, ţin să vă felicit 
şi să vă doresc mul-

tă inspirație, perseverenţă, obiectivitate, transparență și 
coerență  în ceea ce aşterneţi pe hârtie sau culegeţi pe cal-
culator.

Natalia  CIBOtARU,
anul I, 

Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării

JURNALIŞTI  ÎN  DEVENIRE

La data de 25 octombrie 
2014, Republica Mol-

dova a participat pentru a tre-
ia oară consecutiv  la Ediţia  
27- a a Concursului de Dis-
cursuri în Limba Japoneză 
între studenţii din ţările CSI, 
care a avut loc la Moscova. 
Concursul s-a desfăşurat în 
sala mare a Bibliotecii de 
Stat a Federaţiei Ruse, unde 
au participat 20 de studenţi 
din 10 ţări (Azerbaijan, Ar-
menia, Belarus, Kazahstan, 
Kârgâstan, R. Moldova, Ru-
sia, Turkmenistan, Ucraina, 
Uzbekistan). 

Fiecare participant a avut 
posibilitatea să-şi etaleze cunoştinţele şi competenţele în 
limba japoneză printr-un discurs, tema fiind  libera alegere. 
În doar 5 minute, studenţii trebuiau să cucerească şi să con-
vingă o sală întreagă printr-un mesaj deosebit, după care au 
răspuns la întrebări din partea juriului, ceea ce a consolidat 
abilitatea de a vorbi fluent în limba japoneză. 

R. Moldova a fost reprezentată de Mihaela Stati, stu-
dentă în anul III la Facultatea de Litere. ea studiază 
timp de patru ani limba japoneză la Fundaţia pentru 
Relaţii Moldo-Japoneze. Pasiunea Mihaelei pentru Ţara 
Soarelui Răsare predomină încă din copilărie. 

Tema Mihaelei ,,Niciodată nu renunţa!” a sensibilizat 
juriul până la lacrimi, fiind vorba  despre experienţa acestei 
tinere de a lupta cu o boală  foarte complicată,  ea fiind 
susţinută  şi prin forţele inepuisabile ale mamei sale, care 
o încurajează pe toate căile. Mihaela mărturiseşte: „Deşi 

par un om obişnuit, perfect sănătos, lumea mea lăuntrică 
a fost afectată de starea şubredă a sănătăţii. În fiecare zi 
lupt pentru o condiţie mai bună a acestei lumi. Mesajul 

meu a fost că, oricât 
de dificil ar fi, oricât 
de adânc ar părea 
abisul, nu trebuie să 
renunţăm niciodată 
la vis, fiindcă  în cazul  
în care lăsăm mâi-
nile în jos, durerile 
vor rămâne veşnice.  
Numai prin voinţă şi 
credinţă putem trasa 
un drum sigur spre 
o integrare socială 
armonioasă şi inclu-
ziune profesională. Existenţa mea se datorează familiei 
mele, care mă susţine în fiecare clipă. Acum, îmi doresc să 
devin profesoară. Nu cred că o altă limbă decât japoneza 

ar fi putut la fel de bine să ilustreze mesajul pe care am 
dorit să-l transmit. Sunetele nipone sunt omniprezente în 
sufletul meu, iar datorită profesorilor am simţit o revela-

ţie spirituală în timpul pregătirilor pentru concurs. Am 
învăţat să mă bucur de fiecare clipă, să acord atenţie 
detaliilor vieţii, să văd lumea cu alţi ochi.  Studiind în 
profunzime limba niponă, am descoperit în profunzime 
universul acestui popor miraculos. Lacrimile pe care le-
am observat în sală au fost ca o răsplată pentru eforturile 
mele. Le mulţumesc din suflet profesorilor, în special lui 
Hiroshi şi Masako Matano, care mi-au şlefuit japoneza 
şi modul de a gândi. Sunt încântată că am posibilita-
tea să învăţ la Fundaţia pentru Relaţii Moldo-Japoneze. 
Mereu m-am călăuzit de deviza acesteia: „Prin muncă şi 
stăruinţă, vei ajunge la dorinţă!”.

Prin astfel de concursuri, inclusiv  al celui de la Mos-
cova, studenţii  noştri 
sunt motivaţi să înveţe 
a progresa, a-şi ma-
nifesta competenţele 
şi originalitatea prin 
prisma limbii japone-
ze. Sesizăm că învă-
ţarea limbii nipone la 
Fundaţia pentru Re-
laţii Moldo-Japoneze 
a luat amploare şi în 
Republica Moldova, 
iar în fiecare an sunt 
din ce în ce mai multe 
persoane interesate de 

limba şi cultura poporului nipon.
Valeriu BÎNZARU, 

preşedintele Fundaţiei pentru Relaţii Moldo-Japoneze

Vibraţii sufleteşti

La tribuna Concursului 
Mihaela Stati, studenă în 
anul III, Facultatea de 

Litere, USM

NICIODATĂ  NU  RENUNŢA...
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi evanghelist
Ioan teologul

La invitaţia Asociaţiei Studenţi-
lor Creştini Ortodocşi şi a Facultă-
ţii de Litere, USM, în perioada 16-
21 noiembrie, s-a aflat la Chişinău 
doamna Floarea Damaschin, dr. 
con. univ., din Constanţa, Româ-
nia.

Aflându-ne în preajma Postului 
Naşterii Domnului, ne-am gândit 

să abordăm diverse aspecte ale alimenta-
ţiei, iar doamna doctor a pregătit un şir de 
teme legate de post, de capcanele noului 
tip de alimentaţie şi câteva reguli de aur 
pentru menţinerea sănătăţii trupeşti. 

În acelaşi timp, dna doctor a venit nu 

doar cu remedii naturale, dar şi cu sfa-
turi duhovniceşti întru menţinerea să-
nătăţii şi integrităţii vieţii.

Au fost planificate zeci de întruniri 
cu studenţi, profesori, mămici, dar şi 
cu alţi oameni ce caută sfatul unui me-
dic creştin. 

La Biserica USM s-a ţinut confe-
rinţa „Postul şi locul lui în sănătate”, 
care a adunat peste o sută de credin-
cioşi ce au sorbit din sfaturile docto-
rului.

Au avut loc întâlniri cu tinerii de 
la USM şi AŞM, iar de Sf. Arhangheli 
- cu obştea monahală şi enoriaşii Mă-
năstirii Hagimus.

O  SĂPtĂMÂNĂ  De  SUFLet
CU  DOAMNA  DOCtOR  FLOAReA  DAMASCHIN

„Tristețea este rana sufletului” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Nu fiecare zi e plină de lumină. Mai sunt și dintre 
cele sumbre. Dar important nu este cum e timpul 

afară, ci cum te simți sufletește.
Mă apasă o tristețe profundă și sunt mâhnit, pentru că 

oamenii nu vor să-și schimbe viața, nu se întorc cu fața 
spre Dumnezeu, irosesc zile, ani, chiar întreaga viață pe 
lucruri de nimic…

Pe de altă parte, conştientizez faptul că nu sunt în sta-
re să răstorn munții și să schimb mentalitatea, atitudinea, 
caracterul, năravurile și moravurile celor din jur.

Urmează să-mi schimb atitudinea față de tot ce mă 
înconjoară. Să-mi schimb ochii.

Lumea necesită a fi acceptată și iubită așa cum este, 
cel mult ajutată să tindă spre o viață îmbunătățită. Dum-
nezeu este cel care face minuni, noi doar îi cerem aju-
torul pentru noi și pentru aproapele. Iată ce ne zice Sf. 
Siluan Athonitul: „Sufletul, când se roagă pentru lume, 
ştie mai bine, fără ziare, cum suferă întreg pământul, 
ştie şi care sunt nevoile oamenilor, şi îl doare pentru ei. 
Ziarele scriu nu despre oameni, ci despre întâmplări, şi 
nici ele adevărate; fiindcă aduc tulburare minţii şi ade-
vărul tot nu-l vei afla din ele; dar rugăciunea curăță 
mintea şi ea vede mai bine totul.” Să ne corectăm vede-
rea prin rugăciune!

Nu avem dreptul să lăsăm aripile în jos, nu e voie să 
cădem în deznădejde, ci să ne încredem în ajutorul Celui de 
Sus și să luptăm pentru o viață înduhovnicită.

Foarte profund la acest capitol este Nicolae Steinhardt. 
Iată câteva spicuiri din operele sale: „Există momente în 
care deznădejdea pare a fi singura soluţie şi numai strigătul 
instantaneu îţi poate controla angoasa. Există şi o fericire 
exaltată dacă, în loc de a urla, spui: Îţi mulţumesc, Doam-
ne, că m-ai făcut om şi m-ai înzestrat cu liberul arbitru. 

Pot îndura, pot răbda. Nu cârtesc, nu mă vait, nu mă dau 
bătut, mă ţin tare, sfidez Realitatea, o fac de ruşine şi ocară. 
Nu degeaba m-ai făcut om… În prezenţa valurilor vieţii, a 

multiplelor ei furtuni, ispite, capcane, avalanşe, zgomote şi 
furii, creştinul e dator să-L aleagă – oricât ar fi tumultul de 
mare, de năprasnic, de incontestabil – pe Hristos. (Furtuna 
este realitatea, dar Adevărul este Hristos!)… Ochii noştri 
nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a exprima cu 
ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre. 

Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în 
mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, 
în dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur… ”

Schimbându-ne atitudinea, apropiindu-ne de aproa-
pele nostru, așa cum este, ne apropiem de Dumnezeu. 
Astfel, ne apropiem de dragoste, care face minuni, spar-
ge ghețari, încălzește inima și ne face să ne bucurăm de 
viață, care e un dar de nedescris.

„Să iubim pe tot omul, din suflet; dar să nu ne pu-
nem nădejdea în niciunul dintre oameni. Căci câtă 
vreme ne susţine Domnul, ne înconjoară mulţime 
de prieteni şi toţi vrăjmaşii noştri sunt fără putere. 
Când însă ne părăseşte Domnul, atunci ne părăsesc 
şi toţi prietenii şi vrăjmaşii dobândesc putere împotri-
va noastră. Dar şi cel ce îndrăzneşte, bizuindu-se pe 
sine, va cădea cu cădere jalnică. Cel ce însă se teme 
de Domnul iarăşi se va înălţa.” – ne spune Sf. Maxim 
Mărturisitorul.

Să alegem a fi în ceata celor veseli și plini de viață, 
în dragostea lui Hristos și norii tristeții se vor risipi!

Octavian MOŞIN,
Protoiereu, Parohul Bisericii « Întâmpinarea 

Domnului », doctor în teologie

toamna este asociată nu doar cu strângerea roadelor, dar şi cu numeroasele hramuri 
ale bisericilor din micuţa noastră țară. Din luna septembrie până la începutul Postu-

lui Crăciunului lumea tot hrămuieşte. Unii serbează Naşterea Maicii Domnului (pop. Sfân-
ta Marie Mică), alţii Acoperământul Maicii Domnului (pop. Pocroavele). Unii îi au drept 
protectori pe Cuvioasa Parascheva, Sf. Dumitru, iar cele mai multe localităţi îi cinstesc pe 
Sfinţii Arhangheli.

Apare totuşi o problemă. Lumea nu mai trăieşte sărbătorile creştineşte, denaturând şi 
desacralizând noţiunea de „hram”, care în traducere din slavonă înseamnă „biserică”. Deci 
comunitatea de credincioşi, care formează o biserică de suflete, ar trebui să înceapă şi să 
trăiască orice sărbătoare religioasă într-un locaş divin, care devine biserică ca zid.

Sărbătoarea hramului ar fi bine să ne adune în acelaşi duh al rugăciunii, al trăirii 
unor clipe de bucurie, când este proslăvit praznicul sau protectorul comunităţii religi-
oase şi, respectiv, al majorităţii populaţiei, dacă în localitate activează doar un locaş 
divin.

Astăzi, spre regret, hramul a devenit o sărbătoare culinară, după care urmează cel mult 
câteva manifestări culturale. Am rămas profund mirat când într-un sat cu frumoase tradiţii 
şi rădăcini creştine, în ziua hramului, toată lumea era în treburi şi în pregătiri, iar la slujba 
praznicală au participat circa zece persoane.

În loc să mulţumim Domnului şi să cinstim Sfântul sau Sărbătoarea, chefuim şi profa-
năm cele sfinte.

Hramul e prilejul comuniunii, împărtăşirii din cele dumnezeieşti şi apoi al comunicării 
cu semenii noştri. Hramul mereu a avut, în primul rând, caracterul unui demers misionar, 
prin care mărturisim credinţa şi valorile noastre duhovniceşti. În aceste zile de bucurie 
luăm aminte la mesajul Evanghelic, încercăm să fim mai senini şi mai vrednici de cele 
cereşti, luăm aminte la viaţa protectorilor cereşti şi încercăm să devenim mai îmbună-
tăţiţi lăuntric.

Sărbătoarea este trăită cu mai multă intensitate, dacă se săvârşesc fapte bune ale mi-
lei sufleteşti şi trupeşti. Am întâlnit în unele localităţi grupuri de creştini care după slujba 
hramului iau binecuvântarea de a cerceta bolnavii, neputincioşii, orfanii şi alte categorii 
vulnerabile din localitate sau din alte părţi. Unii gătesc bucate alese şi merg prin peni-
tenciare, aziluri şi centre comunitare, oferind hrană trupească, dar şi încurajare, dragoste 
sufletească.

Cei care afirmă că „ţin hramurile” doar cu mâncarea, băutura şi prin distracţii n-au 
înţeles încă sensul sărbătorii bisericeşti. Să-i ajutăm, oferindu-le mesajul cel mai autentic, 
pătruns  de smerenie, cumpătare, … dragoste jertfelnică.

Să trecem de la veselie pătimaşă la bucurie binecuvântată!

CÂND  VINE  TRISTEȚEA…

SA  REVENIM  LA  ADEVARATELE  HRAMURI!
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POZIŢIA  ACTIVĂ  ÎN  VIAŢĂ

Dacă ar fi să carac-
terizez începutul 

acestui secol XXI printr-un 
singur cuvânt, aș afirma cu 
toată  certitudinea că aces-
ta este egoismul  - trăsătu-
ra sine qua nona  a acestui 
veac. Mă refer nu atât la mo-
dul de a se manifesta al unei 

persoane, cât la direcțiile care se stabilesc la ni-
velul discuțiilor, dar și al inițiativelor de ordin 
politic, socio-cultural, economic etc. Astfel, am 
avut multe ocazii să observ că egoismul, de la 
nivelul discuțiilor ia forma concentrării asupra a 
tot ceea ce reprezintă actualitatea. Or, noi, mol-
dovenii, considerându-ne parte a societății care 
însoțește această perioadă, nu trebuie să pierdem 
nicio ocazie  să ne exprimăm poziţia faţă de toa-
te problemele stringente cu care ne confruntăm.

Deja de mai mulți ani se vorbește despre 
necesitatea, pe de o parte, şi inoportunitatea, pe 
de altă parte, a  integrării Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană, despre avantajele și dez-
avantajele acestui proces. Indiferent de faptul 
că acceptăm sau nu acceptăm ideea integrării 
în UE, cert este că se simte foarte mult nevoia 
conștientizării unei schimbări și cea a realizării 
acestei schimbări. Cu siguranță, este aproape 
aceeași formulă enunțată de majoritatea politi-
cienilor în campaniile electorale, dar ceea ce se 
cere a fi accentuat în sensul acestei afirmaţii este 

faptul că nu atât schimbarea de ordin politic va 
contribui la obținerea unui statut înalt al R. Mol-
dova printre țările europene, cât acel „germene” 
care va face să crească o nouă conștiință  socială 
a cetăţenilor noştri. Schimbarea trebuie să vină 
din noi înșine; ea trebuie să fie motivantă, pentru 
a nu  permite niciun regres, sub nicio formă. 

Republica Moldova va face parte din Ma-
rea Familie europeană  doar atunci când va 
merita din plin acest lucru; când moldovenii 
vor învăța să-și pună în valoare orice abilita-
te; să aprecieze la justa valoare efectele mun-
cii, dar și ale odihnei; să dea dovadă atât de 
o educație, cât și de o cultură aleasă. O altă 
condiție necesară realizării acestui ideal este 
să se simtă prezența spiritului democratic în 
toate sferele de activitate sau, cel puțin , să se 
observe o redresare a situației la acest capitol, 
fiindcă Republica Moldova astăzi este depar-
te de a fi considerată o țară democratică, ex-
cluzând declarațiile oficialilor.

Dacă la nivel ideatic mai există anumite 
rezerve în ceea ce privește parcursul european 
al Republicii Moldova,  apoi în cazul în care 
atingem problemele de acest gen, simțim mai 
acut ca niciodată ne-
cesitatea procesului de 
integrare. Ce ne poate 
oferi o astfel de stare 
a lucrurilor, ce per-
spective se întrevăd?  

În condițiile în care societatea înregistrează 
în fiecare zi „salturi” enorme de la un pol la 
altul al realității, Republica Moldova, ca țară 
care se dorește a fi „buretele”  ce absoarbe 
noutatea, are nevoie să se afle în centrul aces-
tui focar economic, cultural, social și, nu în 
ultimul rând, politic. Aceasta este o condiție 
care se cere a fi înțeleasă de toți cetățenii țării 
noastre, dar, în special de noi, tinerii, cei care 
trebuie să conștientizăm că de noi depinde viito-
rul țării. Ne lipsește determinarea: vrem sau nu 
vrem să avem acces la valorile europene; avem 
sau nu avem curajul să ne debarasăm de închis-
tarea în care mocnim de atâta timp? Cert este 
că râvnim să obținem studii de calitate înaltă, 
să facem un schimb productiv de experiență 
cu statele mai dezvoltate și să implementăm 
cunoștințele acumulate, să contribuim la edi-
ficarea unei societăți culte, bazate pe coope-
rare, respect și bună înțelegere. Dar a râvni 
numai, e prea puţin.

Dacă tot suntem victimele egoismului care 
se manifestă în societate, de ce să nu apelăm la 
el în scopuri care să ne mențină verticalitatea? 
În acest sens, mă refer la toți cei care activează 

în mass-media, la 
faptul că  ea trebu-
ie să dea  dovadă 
de responsabili-
tate profesională. 
Odată cu aderarea 

R. Moldova la UE, toate acestea vor fi mai ușor 
de realizat, deoarece vom avea mai multe ocazii 
de a participa la tot ceea ce se întâmplă la nivel 
european și de a le compara cu ceea ce se întâm-
plă la noi. Atunci, pentru a nu face loc rușinii 
de a fi nedemni de statutul care ni s-ar acorda,  
va trebui să  ne asumăm obligațiile atât morale, 
cât și cele  de serviciu. Uniunea Europeană mai 
oferă și egalitatea în drepturi între state, deciziile 
se iau în comun acord și fiecare are un cuvânt de 
spus în legătură cu un fenomen sau altul. Astfel, 
fiecare țară se poate mândri cu demnitatea de stat 
integru,  fiindcă face parte dintr-un sistem în care 
se cooperează.

Nu este cazul să credem că fenomenul Glo-
balizării ar putea, cică, să șteargă din valorile 
naționale. Nimeni nu are drept scop să anihileze 
frumosul, dimpotrivă, se respectă dreptul la au-
tenticitate, se mizează pe ajutorul reciproc.

Prea lungă a fost perioada de tranziție, 
prea multor incertitudini am lăsat loc să se 
acumuleze.  Deja ar fi o nerozie să ni se ierte 
lipsa de fermitate în acțiunile noastre, fiind-
că pentru a realiza ceea ce-ți dorești, întâi de 
toate, trebuie să știi ce-ți dorești. Decide-te, 
Moldovă: ori rămâi între ciocan și nicovală, adi-
că, închilozată în mocirla trecutului, ori mergi pe 
calea  progresului social, economic, moral, spiri-
tual şi cultural al lumii civilizate.

Nina PLĂCINtĂ, 
anul III, Facultatea de Litere

Ziua de 27 iunie 
2014 a deschis 

pentru Republica Moldo-
va ușile spre o viață mai 
bună, spre un viitor euro-
pean. În această zi impor-
tantă, Republica Moldova 
a parafat Acordul de Aso-
ciere cu Uniunea Euro-
peană. Semnarea acestui 
document este o dovadă 

concretă a  apropierii țării noastre de UE, a 
stabilirii unei relații îndelungate de prietenie 
și de colaborare. Odată cu încheierea acestui 
Acord, populația ţării noastre va beneficia de 
anumite privilegii. Unul dintre  acestea oferă 
cetățenilor Republicii Moldova  dreptul  de  
a călători pe teritoriul statelor membre ale 
Uniunii europene fără vize. În acest mod, 
avem șansa de a vizita cele mai frumoase 
locuri din europa.

Personal, consider că parafarea Acordului 
dat este un pas ferm spre integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană. Noi trebuie 
să tindem spre realizarea acestui pas, deoare-
ce odată cu obținerea calității de membru 
al acestei structuri interstatale, populației  
statului nostru  i se va garanta un trai de-
cent, o viață mai bună, i se vor respecta 
drepturile și libertățile etc.

În prezent, cetăţenii noştri se confruntă cu  
criza locurilor de muncă. Odată cu integrarea 
în Uniunea Europeană, vor apărea investi-
tori străini care  ne vor construi fabrici, uzi-
ne, obiecte de menire socială etc. Astfel, vor 
apărea noi locuri de muncă pentru populația 
Republicii Moldova, iar  părinții și bunicii 
vor trăi alături de copii și nepoți,  aceştia ne-
fiind obligați să plece peste hotare, pentru a 

câștiga un ban.  Dar dacă  
ei  vor hotărî să meargă 
în alte ţări, este clar că li 
se va oferi posibilitatea să 
muncească acolo legal. 

Iar studenții, la rândul lor, vor avea posibi-
litatea să facă studii în țările membre ale UE. 
Totodată, salariile vor fi mai înalte, incompa-
rabil  cu cele din prezent. Doar poporul nostru 
este harnic, muncitor, niciodată nu fuge de 
greu și cred că  merită  răsplata cuvenită.

Dacă Republica Moldova va deveni 
un stat membru al Uniunii Europene, vor fi 
apărate drepturile și  libertățile omului, va fi 
eliminată corupția din toate domeniile vieţii, 
inclusiv din justiție. Respectiv, persoanele 
care exercită funcții publice nu vor face abuz 
de serviciu, nu vor profita de locul pe care îl 
ocupă în societate. Dar până acolo avem încă 
mult de muncit.

Republica Moldova este o țară frumoasă, 
cu numeroase mănăstiri;  mai are încă păduri,  
râuri, monumente istorice de valoare. De ace-
ea consider că integrarea în Uniunea Europea-
nă va contribui şi la dezvoltarea turismului. 

Iată de ce trebuie să ne bucurăm de fap-
tul că Republica Moldova a parafat Acordul 
de Asociere cu Uniunea Europeană, că acesta 
este un semn încurajator  al viitorului luminos 
și prosper, pe care ni-l dorim cu toţii. Doar 
devenind membru a Uniunii Europene, țara 
noastră  va evolua continuu, va fi  respectată 
de celelalte state din Europa. Dezvoltându-se 
din punct de vedere economic și politic, ea va 
promova cultura, tradițiile și obiceiurile noas-
tre în spațiul european. 

Drăgălina GUMeNCO,
anul III, Facultatea de Litere

La ora actuală, una din cele mai mediatizate probleme, de care este preocupată 
întreaga noastră societate, ţine de perspectiva aderării de facto a tânărului 

nostru stat la Comunitatea ţărilor europene -  cu cea mai avansată  economie de piaţă, 
cu cel mai înalt nivel de trai, cu cea mai bogată cultură, de la care, de fapt, a şi pornit 
progresul lumii spre cele mai înalte culmi ale dezvoltării şi prosperării umanităţii.

Bineînţeles că de aceste obiective majore, de care la ora actuală sunt preocupaţi 
nu numai politicienii, sociologii, ci şi cele mai luminate minţi, se interesează în cel 
mai activ mod şi tineretul nostru studios. Iată doar câteva păreri, opinii, sugestii şi 
concluzii la acest subiect, reflectate în prezenta pagină.

Mihai MORĂRAș

PARAMetRII  INteGRĂRII  eUROPeNe

DeCIDe-te,  MOLDOVĂ!

SPRE  O  VIAŢĂ  MAI  BUNĂ

Integrarea europeană reprezintă un proces 
care implică atât avantaje, cât şi unele de-

ficienţe temporare pentru statele implicate. Cum 
văd eu integrarea Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană? Oricum, cred că tânărul nostru stat va  
avea cu adevărat un viitor mai bun, iar noi o viață 
decentă.. Sper din tot sufetul că viața noastră se va 
schimba spre bine, cu toate greutăţile ce ne stau în 
cale.  Să nu uităm de dictonul: ,,Speranța moare ul-
tima…”

Integrarea ţării noastre este cel mai important 
pas, unul istoric, care ne va oferi posibilități și ne va 
aduce realizări pe plan economic, cultural și politic. 
Economia va progresa datorită investițiilor străine, 
comerțul va cunoaște și el o dezvoltare intensivă, 
drepturile oamenilor vor fi respectate. Doar Uniu-
nea Europeană facilitează dezvoltarea de relaţii in-
terumane, consolidează colaborarea multelaterală  
dintre state.

Iar studenţilor li se va deschide perspectiva de 
a studia la cele mai prestigioase universități din Eu-
ropa. Cine nu și-ar dori să învețe la Bologna sau la 
Cambridge?. Taxele pentru învățământ, fiind rezo-
nabile, diplomele absolvenţilor vor fi recunoscute 
în toate țările. Studiind în străinătate, vom  con-
tacta  cu noua cultură europeană, ne vom integra 
mai uşor în spaţiul european de valori, ne vom face 
mulţi prieteni.  Pe lângă aceste avantaje, tinerii noş-
tri vor învăţa şi o limbă străină în țara în care  vor 
face studiile. Am aflat că multe dintre universități 
organizează excursii, au programe culturale specia-
le, prin urmare, vom putea vizita obiectivele turisti-
ce;  în aşa fel vom descoperi lumea.

Or, studiile la universităţile din Europa consti-
tue șansa avansării pe plan profesional, ascensiunea 

în carieră, adică posibilitatea 
de a te afirma, de a-ţi clădi vii-
torul. Cu părere de rău, la noi, 
deocamdată, starea lucrurilor 
este de aşa natură, încât mulţi 
tineri, absolvind o facultate, nu 
reușesc să se integreze în câm-
pul muncii, pe când  Uniunea 
Europeana oferă accesul la o 
piață a muncii mult mai vastă.  

 Ştiut lucru, orice om își dorește să călătoreas-
că, iar Uniunea Europeană este ,,biletul de avion”  
în orice  direcţie. Văzând  altă lume, alte culturi , 
privești  realităţile altfel și  le percepi cu alți ochi. 
Trăiești experiențe de neuitat, cunoști tradiţii, va-
lori, orașe.

Într-o călătorie înveţi să fii mai bun  cu cei-
lalţi, să preţuieşti mai mult ce-i al tău, să te bucuri 
de  viaţă şi să  vezi această lume în alte culori, în 
alte dimensiuni. Cred că Uniunea Europenă ne va 
deschide ,,poarta”  spre multe  alte posibilități și 
oportunități,  adică spre o viață mai bună și un vi-
itor prosper. Oamenii vor beneficia de un salariu 
mai mare datorită investițiilor străine. Dar până 
acolo avem a trece nişte trepte, pe care Republi-
ca Moldova trebuie să le asalteze pentru a-și vedea 
visul realizat. Căci numai  muncind din greu, poți 
obține ceva în viață. Nu suntem noi cei care putem  
forţa procesul de aderare a Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană, dar noi suntem cei care deci-
dem soarta noastră şi a țării. Totul este în mâinile 
noastre. Şansa ne aparţine. Să n-o ratăm!

Corina BIVOL,
anul III,  

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

VREM  ÎN  UNIUNEA  
EUROPEANĂ !

Harta Europei nu va fi completă până când  R. Moldova
 nu se va alătura statelor membre ale UE.

Astăzi trăim într-o perioadă când 
omenirea îşi pune tot mai multe 

întrebări. Întrebări grele, la care nu întot-
deauna găseşte răspunsuri plauzibile. Nu 
este scutită de  acest fel de întrebări nici  Bă-
trâna noastră europă.

Să luăm aminte că actuala Uniune Euro-
peană a evoluat de la un spaţiu economic co-

mun (cum fusese ea gândită iniţial) spre o confederaţie de state, cu 
un guvern şi un aparat administrativ propriu, promovând, la fel, o 
agendă proprie, care nu coincide întotdeauna cu interesele statelor 
componente. În acelaşi timp, s-au înmulţit argumentele critice la 
adresa politicii Uniunii Europene în diferite domenii. Astfel, cu-
rentul eurosceptic este foarte dezvoltat, în special în ţările nordice, 
mai bogate, cum ar fi Suedia, Finlanda, Danemarca sau Marea 

Britanie, sau cele « ameninţate » cu integrarea, cum ar fi Elveţia 
sau Norvegia,  nemaivorbind de Polonia. Pe de altă parte, curentul 
eurofil are adepţi în ţările mediteraniene, precum Italia, Spania 
sau Portugalia. 

Reieşind din aceste realităţi, e firesc să ne punem o întreba-
re, şi anume: ce înseamnă de fapt intrarea în Uniunea Europeană 
pentru fiecare dintre noi, cetăţenii,  în particular, şi  pentru ţara 
noastră, în ansamblu? 

Pentru mine, bunăoară, intrarea în Uniunea Europeană în-
seamnă oportunităţi noi în învăţământ, burse în străinătate, posi-
bilitatea de a călători prin Europa fără paşaport, de a lucra acolo 
şi multe altele. Dar, pe de altă parte, mă întreb la ce îmi va folosi 
posibilitatea de a călători prin Europa fără viză în  paşaport, dacă 
nu am bani şi locuiesc în condiţii submediocre ? 

Desigur, intrarea în Uniunea Europeană înseamnă şi o parte 

de lucruri bune. Cu toate  acestea, mă  mai întreb : oare preţul nu 
va fi prea mare? Oare viitorul cetăţean al Uniunii Europene  nu va 
trebui să pună  interesele UE  mai presus de ale ţării sale? 

Şi totuşi vreau să închei cu o întrebare: vreau eu cu adevărat 
să fiu cetăţean al Uniunii Europene? Răspunsul meu este un cate-
goric DA ! Vreau să fiu cetăţean al Uniunii Europene. Dar cu con-
diţia să nu  renunţ la tradiţiile neamului meu. Voi începe să fac din 
R.Moldova o ţară competitivă în adevăratul sens al cuvântului. 
Fiindcă viitorul este al nostru şi trebuie să decidem  încotro vrem 
să mergem. Europa, al cărei cetăţean vreau să fiu, trebuie să fie  cu 
adevărat o Europă a Naţiunilor, apărătoare a moralei creştine şi a 
valorilor naţionale tradiţionale.

Corina CeBOtARI,
anul III, 

Facultatea de Limbi şi  Literaturi Străine

«ASPIR  LA  O  eUROPĂ  A  MORALeI  CReŞtINe  ŞI  A  VALORILOR  NAŢIONALe ! »

Nota redacţiei.   Precizăm că această pagină a fost pregătită pentru tipar înainte de ratificarea de către Parlamentul european pe data de 13  noiembrie, 2014 
a Acordului de Asociere a R. Moldova cu Uniunea europeană. Coordonatorul paginii – doamna eugenia DODON, doctor, conferenţiar universitar.
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Optimismul debordant al 
inscripțiilor/informațiilor de pe 

panourile publicitare pare să nu mai aibă 
margini, iar cuvintele și expresiile ce re-
dau satisfacția și bucuria nemărginită curg 
gârlă. „Noi ne-am deschis!” - exclamația 
radioasă, ce se aruncă în ochi în cele mai 

diverse locuri, este o nouă găselniță a publicității autohto-
ne, o modă locală de a anunța că și-a început activitatea 
o firmă, un magazin, o piață. Anunțul în sine nu spune 
practic nimic, pentru că nimeni nu știe nici cine sunt 
acești „noi”, nici ce anume s-a „deschis”, de aceea cel care 
citește trebuie să fie atent și la alte informații. Dar moda-
i modă și este urmată cu mare râvnă. Atâta doar că uneori 
cei care își fac publicitate uită de corectitudinea exprimării 
și scriu cu nonșalanță „Noi neam deschis”, așa anunță, de 
exemplu, site-ul AGROtOP.MD - Noi neam deschis sa va 
ajutam! 

Alte panouri - alte găselnițe și iarăși dorința de a împărtăși 
întregii lumi bucuria imensă, trăită de cei care se ascund în 
spatele enigmaticului „noi”. Ca să afle toată lumea, pe un pa-
nou este etalat anunțul: „Noi marcăm jubileul de 16 ani!” 
În afară de faptul că informația concretă este undeva în altă 
parte, inscripția denotă o carență de exprimare destul de 
frecventă, generată de necunoașterea sensului cuvintelor 
frumoase, de tipul celui folosit în reclama respectivă - jubi-
leu, acesta fiind asociat de cei care au scris, dar și de mulți 
vorbitori, cu sărbătoarea, cu omagierea. Însă ar trebui să fie 
cunoscut mai bine înțelesul acestui cuvânt frumos, pentru 
care dicționarele dau următoarea explicație: JUBILÉU, jubi-
lee, s. n. Sărbătorire a împlinirii unui număr de ani (de obicei 
cincizeci) de la producerea unui eveniment important. - Din 
fr. jubilé, lat. jubilaeus. Prin urmare, jubileul ar trebui să 
consemneze 50 de ani, însă prin extensiune de sens, cuvân-
tul jubileu a ajuns să însemne, în exprimarea curentă, un 
număr rotund de ani, de obicei, 20, 30, 50 sau măcar 5 sau 

10, dar în niciun caz 16, cum era scris pe panoul respectiv.
De multe ori, pe la festivități, este utilizat greșit și cuvân-

tul jubiliar, acesta fiind considerat ca echivalent al rusescu-
lui юбиляр - într-o revistă figura chiar o rubrică intitulată 
„Jubiliarii noștri”. Însă în limba română acesta este un adjec-
tiv: JUBILIÁR~ă (~i, ~e) (despre solemnități) care are loc 
cu ocazia unui jubileu; propriu unui jubileu și se folosește în 
sintagme de tipul ediție jubiliară (consacrată unui jubileu), 
an jubiliar - an în care se sărbătorește un jubileu. Iar substan-
tivul rusesc юбиляр se traduce în română astfel: persoană 
sau instituție al cărei jubileu se sărbătorește, sărbătorit. 
În ultimul timp, apare cu acest sens și cuvântul omagiat, 
dat fiind faptul că anume la astfel de sărbători se aduc/se 
exprimă cele mai multe omagii. 

Irina CONDReA,  
profesor universitar, 

Departamentul de Limbă Română, 
Lingvistică Generală şi Limbi Clasice 

Exprimarea corectă

Acum două săptămâni, la invitaţia 
prietenului meu Ion Paulencu, Ar-

tist al Poporului, am luat parte la lansarea 
unui „lăstărel de fată”, pe nume Cristina 
Năstas. 

Sunându-mă acasă, i-am auzit inconfun-
dabila-i voce de bas, care m-a şi introdus, fără 
prea multe amănunte, în temă: 

– Vrei să auzi un talent adevărat, o voce 
care m-a vrăjit şi pe mine? Vino la Stăuceni şi 
vei înţelege despre ce îţi vorbesc. 

Bineînţeles că n-am putut să refuz aceas-
tă invitaţie surprinzătoare, bănuind că Ion a 
făcut încă o „descoperire” în tezaurul nostru 
folcloric, căruia dânsul îi este devotat cu trup 
şi suflet. (Cât face numai emisiunea „Tezaur 
folcloric românesc”, pe care acest mare împă-
timit de zestrea noastră spirituală o prezintă la 
„Vocea Basarabiei” în fiecare zi de duminică 
timp de cinci ani!) ei bine, aflu că noua lui 
„achiziţie” este o absolventă a Universităţii 
de Stat din Moldova, Facultatea de Jurna-
lism şi Ştiinţe ale Comunicării, promoţia 
2014, pe care o cheamă Cristina Năstas, 
stabilită, împreună cu părinţii, Ecaterina şi 
Ion, în comuna Stăuceni, municipiul Chişi-
nău. 

La ora fixată o văd ieşind pe scenă, toată 
numai zâmbet şi voie bună, îmbrăcată într-un 
splendid costum naţional bucovinean, pe care 

i l-a oferit cu această ocazie doamna Stela Pa-
ulencu, soţia maestrului. Ca o artistă adevăra-
tă, se închină publicului, îl salută respectuos, 
mai face o glumă pe seama frigului de afară şi 
din sală, apoi, la îndem-
nul mentorului său, care 
este şi moderatorul spec-
tacolului, îşi intră în rol. 

Mai întâi începe 
cu o baladă, urmează 
o doină, apoi continuă 
cu un cântec de pahar 
şi tot aşa, timp de două 
ore încheiate, într-o sală 
rece, de-ţi tremura şi su-
fletul, această minune de 
copiliţă, prin vocea-i cu 
adevărat surprinzătoare, 
a răspândit în jur atâta 
lumină, atâta energie 
pozitivă şi căldură sufle-
tească, încât chiar frigul din sală s-a retras pe 
furiş afară. 

După spectacol o întreb de cât timp face 
canto popular la profesorul Ion Paulencu. Îmi 
răspunde prompt că îi frecventează lecţiile 
timp de o jumătate de an! Nu-mi vine a crede. 
Intervine însuşi maestrul: 

– Cristina este un talent de la Dumne-
zeu. eu nu fac nimic altceva decât să-i dez-

volt tehnica vocală. În această jumătate de 
an această fetiţă a progresat atâta cât alţii 
nu reuşeau să ajungă la un nivel cât de cât 
timp de patru-cinci ani. 

N-am putea afirma, 
deocamdată, că acest „lăs-
tărel”, cum îi place să-şi 
spună sieşi Cristina, este un 
fenomen. Timpul va arăta. 
Dar cert rămâne un lucru: 
Ion Paulencu are intuiţia 
de a descoperi în tainiţele 
acestui neam nişte lăstăraşi, 
nişte giuvaiericale, diaman-
te, pe care ştie cum să le 
şlefuiască, dându-le o nouă 
formă, o nouă strălucire, o 
orbită inedită de lansare. 
Aşa le-a descoperit, aşa 
le-a modelat şi le-a întors 
din nou lumii, nouă tutu-

ror, pe aceeaşi Diamanta Paterău, pe Neonela 
Duplei, pe Tatiana Straistă-Burlac, pe Lenuţa 
Gheorghiţă, pe Viorica Moraru, pe Igor Cu-
ciuc, pe Augustina Dohot, pe Mihaela Tabără, 
pe Iulian Corochi, pe Alina Munteanu… 

Şi iată, i-a venit rândul Cristinei Năstas. 
Ea nu provine dintr-o familie de muzicieni. 
Fireşte, nu are nici studii corespunzătoare. În 
schimb e înzestrată cu o nemărginită pasiu-

ne pentru folclorul nostru autentic. Şi aceas-
tă dragoste a venit de la sine, mai precis, a 
venit din mediul familial în care a crescut 
şi s-a format ca personalitate. A venit de la 
bunici, a venit de la părinţii săi, Ecaterina şi 
Ion, pentru care muzica populară a însemnat 
şi înseamnă dorul de revenire la rădăcini, pre-
cum se exprimă plastic însăşi Cristina. Şi mai 
adaugă: „eu nu pretind să devin vedetă. 
Ceea ce mi-am propus să realizez împreu-
nă cu maestrul Ion Paulencu ţine mai mult 
de suflet, ţine mai mult de pasiunea mea 
fierbinte pentru nemărginita şi nemuritoa-
rea noastră muzică populară. Viitorul va 
arăta care îmi va fi traseul. Vreau, până 
una-alta, să fac masteratul şi, concomitent, 
să urmez sfaturile, îndrumările domnului 
Paulencu, acest mag al tezaurului nostru 
folcloric, care a intuit şi a lansat atâtea 
talente, atâtea valori, atâtea personalităţi, 
dându-le undă verde în miraculoasa lume 
a melosului nostru popular. 

Aş vrea să cred că maestrul mă va ajuta 
şi pe mine să mă regăsesc în această lume, 
pe care încep s-o cunosc mai bine şi s-o 
apropii de visurile, speranţele, idealurile 
mele”. 

Să-ţi fie de bine şi… într-un ceas bun, lăs-
tărelule, născut din cântec şi din dor. 

Mihai MORĂRAŞ

Altarul Muzelor

Cum am scris în numărul din        
29 august 2014 al ziarului 

Universitatea, după o călătorie de zece 
ani, sonda spațială Rosetta, lansată de 
Agenția Spațială Europeană (ASE) 
la 2 martie 2004, a ajuns la 6 august 
2014 la cometa 67P/Churyumov-Gera-
simenko. Rosetta avea la bord un robot 
numit Philae dotat cu 10 instrumente 

de înaltă precizie, destinate cercetării în detaliu a ca-
racteristicilor fizice și chimice ale cometei. Acest apa-
rat urma să se desprindă de Rosetta și să aterizeze pe 
suprafața cometei. 

Și iată că la 12 
noiembrie 2014, după 
șapte ore de așteptare 
încordată, semnalul 
care a confirmat ate-
rizarea (asolizarea) cu 
succes a lui Philae pe 
suprafața cometei 67P 
a ajuns la Pământ, la 
ora 16:03 GMT (18:03 
Chișinău). Distanța pănă la cometă era de circa 510 milioa-
ne de kilometri și semnalul a avut nevoie de 28 de minute 
să ajungă la Pământ. Este pentru prima dată în istorie când 
un aparat robotizat a atins suprafața unei comete. În urmă-
toarea fază a misiunii, Rosetta va însoți cometa în calea ei 
spre periheliu (punctul de pe orbita sa cel mai apropiat de 
Soare), unde va ajunge în 13 august 2015. 

Locul de aterizare a aparatului Philae a fost ales de că-
tre sonda Rosetta care orbitează în jurul cometei în baza 
imaginilor colectate de la distanța de 30-100 km de la co-
metă. În timpul coborârii, fără propulsie sau dirijare, care a 
durat șapte ore, Philae a luat imagini și date despre spațiul 

din vecinătatea cometei. Primele date recepționate după 
aterizarea robotului au arătat o situație cu totul neașteptată 
– Philae a atins solul cometei nu o singură dată cum era 
programat, ci de trei ori ! Aceasta s-a întâmplat din cauza 
unei defecțiuni la harpunul de prindere de sol de la unul 
din picioarele robotului. În consecință, după două salturi, 
robotul a aterizat definitiv la aproximativ 1 km de locul 
ales inițial. 

În timpul coborârii, camera fotografică a robotului a 
pus în evidență că suprafața cometei este acoperită cu 
praf și bolovani de până la un metru mărime. Din date te-
lemetrice obținute se estimează că stratul de praf este 10–

20 cmgrosime, sub 
care se află gheață. 
Temperatura înre-
gistrată de instru-
mentul MUPUS în 
locul de aterizare 
este de –153°C.

Rosetta deschi-
de un nou capitol 
în explorarea Siste-
mului solar. Datele 

colectate de către sonda Rosetta va permite cercetătorilor 
să urmărească schimbările de scurtă și lungă durată care 
au loc pe cometă, ajutându-i să răspundă la un șir de în-
trebări foarte importante privind istoria Sistemului Solar. 
Cum s-a format și a evoluat ? Ce se întâmplă cu cometele? 
Ce rol au jucat cometele în evoluția planetelor, a apei pe 
Pământ, și poate chiar a vieții pe planeta noastră ?

Rosetta este o misiune a Agenției Spațiale Europene 
cu contribuția statelor membre și a Agenției Spațiale ame-
ricane NASA. 

Stefan  D. tIRON,
consilier la Ministerul educaţiei

ROSETTA- UN  NOU  CAPITOL  ÎN  EXPLORAREA  SISTEMULUI  SOLAR
La sfârşitul acestui Bru-

mărel, doamna Vera 
Bodrug, bibliotecar principal în 
Serviciul Dezvoltarea colecţiilor, 
a marcat o însemnată crestătură 
pe răbojul anilor.

Peste 40 de ani domnia sa 
slujeşte cartea şi biblioteca.  Îşi 
cunoaşte cu desăvârşire misiu-
nea, identificându-
se de-a-ntregul cu 
profesia îndrăgită. 
Pe parcursul ani-
lor a selectat un 
număr enorm de 
titluri, a prelucrat 
nenumărate colec-
ţii de documente, 
a abonat  zeci şi 
sute de titluri de 
periodice. Astfel, 
Domnia sa ţine 
neîntrerupt pulsul 
colecţiei Bibliote-
cii noastre universitare. 

În  mediul nostru, al biblio-
tecarilor,  doamna Vera Bodrug 
este respectată şi admirată pentru 
felul ei de a fi: inteligentă, de o 
cumsecădenie deosebită, foarte 
muncitoare, perseverentă, gene-
roasă, de o competenţă profesio-
nală ireproşabilă. Acestea şi alte 
calităţi formează personalitatea 
domniei sale. Este  omul care 

sfinţeşte, cu adevărat, locul, dân-
du-i trăiri şi semnificaţii. Îi dorim 
să ramână şi de acum încolo aşa 
cum o cunoaştem, dorindu-i să 
ne molipsească şi în continuare  
cu bucuria şi dragostea faţă de 
profesie. 

Mult stimată Doamnă Vera 
Bodrug! Cu prilejul frumosului 

dumneavoastră ju-
bileu, în numele 
colegilor de servi-
ciu vă aducem cele 
mai sincere mulţu-
miri pentru mun-
ca depusă; înalta 
noastră recunoş-
tinţă pentru devo-
tamentul dumnea-
voastră faţă de 
profesie, pentru 
activitate îndelun-
gată şi prodijioasă 
în buna  funcţiona-

re  a  Bibliotecii Centrale Univer-
sitare. Vă dorim şi în continuare  
multă putere de muncă şi reuşite 
în tot ceea ce faceţi.

Mulţi ani cu sănătate, bu-
curii şi împliniri cât mai fru-
moase, draga noastră colegă!

Cu respect,
Colectivul  Bibliotecii  
Centrale Universitare

OmajiuUniversul aproape

BUCURIA  ŞI  JUBILeUL

UN  LĂSTĂREL  DIN  CÂNTEC  ŞI  DIN  DOR 

CONSACRARE  ŞI  DEVOTAMENT  PROFESIEI


