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Onorată comunitate universitară! Stimaţi colegi! Dragi tineri 
studioşi!

În aceste zile solare, când Brumărel ne mai răsfaţă din plin cu lu-
mină şi căldură, Universitatea de Stat din Moldova, mai tânără ca ni-
ciodată, dar şi matură în obţinerea unor performanţe, îşi va sărbători 
cea de-a 68-a aniversare din ziua fondării, eveniment ce îmi permite 
să vă adresez calde şi sincere urări de sănătate întru realizarea tuturor 
dezideratelor. 

Stimaţi colegi! Universitatea de Stat din Moldova a parcurs, în ultimul deceniu, un drum 
cu reale dificultăţi, însă, fiind depăşite şi în continuare cu răbdare, inteligenţă, înţelepciune, 
vor face ca instituţia noastră să se regăsească mereu pe traseul evolutiv al universităţii com-
petitive şi recunoscute, continuând să promovăm astfel de categorii de valori precum:

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

renţei acestuia;
promovarea politicilor de încurajare şi stimulare a tineretului talentat;•	
motivarea şi stimularea personalului prin politici de salarizare diferenţiată;•	
asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa.•	

Desigur, 68 de ani este vârsta de aur a înţelepciunii, când deja foarte bine conştientizăm 
că principala condiţie a vieţii este munca, iar răsplata cea mare pentru ea sunt succesele 
noastre deosebite, indiferent de criteriile impuse de orişice realitate. Astăzi trăim împreună 
sărbătoarea şi  ne exprimăm certitudinea, rămânem pe poziţia că trebuie să ne păstrăm cali-
ficativul de prestigios şi atractiv centru de pregătire a cadrelor de înaltă calificare, care a 

generat o nouă istorie a sistemului educaţional, ajustat la rigorile europene, fapt care asigură 
întregului învăţământ naţional un pas demn spre o lume nouă – cea a progresului, a ascensi-
unii, a desăvârşirii, a perfecţiunii.

Dragi tineri studioşi! Vouă vă aparţine viitorul, unul traversat prin  arta cuvântului, care 
ne este călăuză pe parcursul întregii vieţi şi care ne învaţă cum să-l  dirijăm pentru a fi nu doar 
ascultaţi, dar şi auziţi. Vă doresc să vă distingeţi prin  originalitatea faptelor voastre, ceea ce 
v-ar asigura interpretarea reuşită a rolului de mare actor, cu care trebuie să vă mândriţi în 
exclusivitate, pentru că Procesul Bologna  v-a oferit această şansă – a fi unul dintre cei doi 
actori, doi parteneri egali – profesor /student – pe care se sprijină o universitate; în acest 
context să conştientizaţi că deciziile vă aparţin în toate cazurile când ele apără interesele unei 
universităţi, a statului nostru Republica Moldova. Vă asigur că sunteţi sculptura inedită a 
Domnului, gând pe care trebuie să vă axaţi, continuând să vă remodelaţi în contextul sculp-
turii unui viitor pentru a vă numi pe cinste cu numele de maestru în această artă. Eu vă doresc 
să pictaţi  cu migală pe retina ochilor celor din jur fericirea prin dorinţa de a crea, a asimila, a 
valorifica, a promova; să fotografiaţi cu sufletul deschis noi deschideri pentru a ne îmbogăţi 
reciproc; să filmaţi  cu ochiul din interiorul vostru întru a imprima esenţă sintagmei „Carpe 
Diem”  pe scoarţa memoriei pentru toţi anii înainte, păstrând-o ca pe un fascinant rendez-
vous cu sinele printr-o continuă accesare a unei melodii – cea a succeselor, a performanţelor 
dvs.  şi veţi fi un lucid moderator al tuturor artelor  pe care ni le-a dăruit Cel de Sus.

Onorată Universitate! Sunteţi mulţi şi buni, de aceea avem o garanţie şi capacitatea 
respectivă de a găsi soluţiile pentru evoluţia ulterioară a Universităţii de Stat din Moldova, 
pentru afirmarea noastră pe plan naţional şi internaţional.

Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în societate, educaţie prin 
valori şi tradiţii întru menţinerea neamului, multă sănătate, succese mari în munca Dumnea-
voastră nobilă de universitari, pace în suflet, realizări relevante şi  noi forţe creatoare. 

Gheorghe CIOCANU, 
rectorul  Universităţii de Stat din Moldova,  doctor habilitat, profesor universitar

MESAJ  DE  FELICITARE 

Este cazul să constatăm faptul că  vibrantul eveniment, pe care-l vom expune în 
rândurile ce urmează, a gravitat în jurul unui apelativ profund emoţional şi afec-

tiv – numit Sentiment. Iată cum îl defineşte DEX-ul limbii române: „Sentiment: proces 
afectiv specific uman, care exprimă atitudinea omului faţă de realitate; simţământ; 
Facultatea de a simţi, de a cunoaşte, de a aprecia ceva...”

Iar marele poet al necuvintelor Nichita Stănescu avea propria definiţie a acestuia: 
„Singurele lucruri reale, singu-
rele lucruri pe care le ducem cu 
noi până la urmă sunt propriile 
noastre sentimente...” Ei bine, 
avem deplina certitudine că un 
asemenea sentiment l-au trăit şi-l 
„vor duce până la urmă” studen-
ţii anului I,  Facultatea de Istorie 
şi Filozofie, care au avut prima 
lor oră academică universitară în 
Sala Senatului Universităţii de 
Stat din Moldova, cu începere de 
la 8.30, pe 1 septembrie 2014. Iar 
prelegerea a fost ţinută de fostul 
absolvent al Facultăţii, Promoţia 1986, domnul Igor Corman, Preşedintele Parlamen-
tului R. Moldova.

Primele sale cuvinte au  fost următoarele: „Trăiesc un profund sentiment de bucurie 
să revin la Alma Mater dragă, să-i revăd pe dragii mei profesori. Profit de această  fericită 
ocazie şi vă doresc şi dumneavoastră, studenţii anului I, care vă încadraţi chiar în aceste 
clipe în tumultul vieţii universitare, să aveţi succese mari la învăţătură, să vă implicaţi cât 
mai activ în studierea materiei, astfel încât să deveniţi specialişti bine pregătiţi în antropo-
logie, filozofie şi istorie.

Aţi ajuns în ziua când sunteţi scutiţi de supravegherea părinţilor, când trebuie să luaţi 
decizii de sine stătător, să vă orientaţi şi să vă clădiţi propriul traseu al vieţii pentru a vă 
regăsi şi a vă realiza deplin într-o societate nouă, care aspiră spre idealurile europene. 
Această şansă e unică şi vă aparţine”. 

În mesajul de felicitare, domnul rector Gheorghe Ciocanu, făcând trimitere la eve-

nimentul propriu-zis, a evocat un moment din propria biografie, legat, la fel, de prima zi 
de studenţie:

-Vreau să vă mărturisesc, dragi studenţi din anul I, că şi eu am avut cândva, pe 1 sep-
tembrie, acelaşi sentiment de bucurie şi de revelaţie, pe care-l aveţi voi în aceste clipe, la 
prima voastră oră academică, când îl aveţi în faţă pe înaltul oaspete –  Preşedintele Parla-
mentului Igor Corman.

Astfel, pentru toată viaţa mi s-a memorizat prima oră academică pe care ne-a ţinut-o 
marele matematician, savant de talie 
europeană şi Om al Cetăţii Valentin 
Belousov. Profit de această fericită 
ocazie şi vă îndemn, chiar din prima 
zi de studii, să conştientizaţi că nu-
mai prin muncă, prin sârguință veţi 
putea persevera şi, în cele din urmă, 
veţi putea deveni oameni de calitate. 
Este foarte important să duceţi ştafe-
ta lucrurilor bune la finalitate”...

A urmat un dinamic, constructiv 
şi foarte util dialog interactiv, în care 
s-au implicat mulţi tineri studioşi din 
sală. A impresionat modul lor de a 

gândi, de a analiza fenomenele ce se au loc în societate, de a propune soluţii.
Concluzia pe care a tras-o întreaga asistenţă a fost aceea că, în acest an, rândurile deta-

şamentului studenţesc al Universităţii de Stat  au fost completate cu tineri bine pregătiţi şi 
bine instruiţi, energici, activi, predispuşi să înfrunte greutăţile inerente oricărui început de 
cale. Or, este ştiut că numai învăţătura dă omului demnitate (D. Diderot), iar întreaga 
artă a instruirii este arta de a trezi curiozitatea naturală a minţilor tinere, adică sentimentul 
angajării depline în ceea ce ti-ai propus să devii în această viaţă.

Anume pe aceste criterii, anume la aceste concluzii au ajuns viitorii antropologi, filo-
zofi şi istorici la prima şi memorabila lor oră academică din 1 septembrie, 2014. 

                           Să le fie într-un ceas bun!
                                  Mihai MORĂRAŞ

Oaspeţi importanţi la USM

Claudia Lachi este studenta care știe cel mai bine cum 
răsare soarele în orele dimineții, deoarece astrul ce-

resc e talismanul ce-i poartă noroc. Este ca şi cum 
sora geamănă a științei, de aceea cercetările în 
acest domeniu îi servesc drept hrană sufletească. O 
dovadă materializată a acestor cercetări constituie 
participarea ei la numeroase conferințe naționale 
și internationale. 

Condusă de valori precum: omenia, modestia 
și respectul față de oameni, colega noastră reușește 
să țină piept tuturor  provocărilor vieții și nicide-
cum nu-și încalcă principiile care-i mențin verti-
calitatea: corectitudinea și obiectivitatea. La capi-
tolul succes profesional, Claudia recunoaște că un 
aport major îl au în viaţa ei familia, profesorii și prietenii, 
convinsă că  poți fi un om împlinit doar atunci când ai susţi-
nere din partea celor în care ai încredere deplină, iar munca 
îţi este ghidată de perseverenţă.

La numeroasele solicitări de a răspunde ce înseamnă 
pentru ea Bursa Republicii, Claudia Lachi afirmă că aceas-

ta este cea mai mare realizare a ei pe plan profesional din 
ultimul timp, implicând totodată și o responsabilitate enor-

mă față de persoanele care au contribuit la afirmarea 
personalității sale.

 Fiind o  adeptă consecventă a Zeiței  dreptății  
Temis, Claudia  Lachi a decis recent să-și materiali-
zeze visul în a deveni şi un jurist de succes, înscriin-
du-se la cea de a doua facultate – de Drept. Acest pas 
important va contribui cu siguranță la o ascensiune 
majoră în cariera ei. Inteligența  şi perseverenţa co-
legei noastre vorbește despre demnitatea și verticali-
tatea unui om care este o mândrie pentru facultatea 
noastră, pentru universitate. Bucurându-ne  cu toții 
pentru succesele Claudiei, îi dorim din toată inima și 

în continuare să dețină întîietatea în toate.
Adică, să atingă neatinsul și să cuprindă necuprinsul…

Livia GAITUR, 
președintele Parlamentului Studențesc

a Facultății Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative

Generaţia celor cutezători

Stimaţi prieteni! Ziua Universităţii de Stat din Mol-
dova este un prilej fericit de a ne felicita reciproc, 

copleşiţi de gânduri, emoţii şi speranţe despre proiectele 
noastre, despre realizările, sarcinile  şi responsabilităţile 
profesionale din acest nou an de studii, al 68-lea de la în-
temeierea  Alma Mater. 

Scopul nostru principal rămâne şi în continuare con-
solidarea organizaţională a  Sindicatului universitar. În 
componenţa Comitetului de conducere a organizaţiei sin-
dicale, în urma alegerilor din toamna curentă vor fi incluşi 
oameni cu principii profesionale şi morale ferme. 

Cu prilejul apropiatei sărbători, vă felicităm călduros 
şi vă dorim multă sănătate, bucurii în sânul familiei şi la 
locul de muncă, un an rodnic, multe realizări în domeniul 
educaţiei, cercetării, formării profesionale, încredere într-
un viitor mai bun. Mesajul nostru tradiţional rămâne ace-
laşi: Să fim împreună  şi să valorificăm plenar avantajele 
aderării la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei.

                 COMITETUL  SINDICAL  AL  USM

Telegramă de felicitare



UNIVER  ITATEA
LA MULŢI ANI, CU SPOR ÎN TOATE, DRAGĂ UNIVERSITATE!

PE TRASEUL  NEABĂTUT  AL  PERFORMANŢELOR

O  MEMORABILĂ  ORĂ  ACADEMICĂ

TALISMANUL CE-I POARTĂ NOROC SĂ  CONSOLIDĂM  IMAGINEA USM!
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În ziua de 15 septem-
brie curent, Universi-

tatea de Stat din Moldova 
a fost vizitată de remarca-
bilul fizician Vladimir M. 
Fomin, profesor univer-
sitar în domeniul fizicii 
teoretice, doctor habilitat 
în ştiinţe fizico-matema-
tice, membru de onoare 
al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Domnia sa a avut 
o întrevedere şi cu domnul 
Gheorghe Ciocanu, recto-
rul USM, profesor univer-
sitar.

Profesorul Vladimir M. Fomin elaborează te-
oria nanoarhitecturilor determinate de tensiuni, 
în special  studiază proprietăţile fizice ale nano- 
şi microstructurilor autoorganizate (ale inelelor 
cuantice, ale membranelor îndoite semiconduc-
toare şi supraconductoare, ale suprareţelelor din 
punctele cuantice), activând în timpul de faţă la 
Institutul Nanoştiinţelor Integrative (IIN) şi la  In-
stitutul Leibniz al Corpului Solid şi Studiului Ma-
terialelor din Dresda, Germania (Leibniz-Institut 
für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, 

din 2009). Fostul nostru student a 
urmat  studiile de doctorat la Chi-
şinău, în cadrul Catedrei Fizica 
Teoretică a Universităţii de Stat 
din Moldova (conducător ştiinţific 
– Prof. E.P. Pokatilov), obţinând 
gradul ştiinţific de doctor în ştiin-
ţe fizico-matematice în domeniul 
fizicii teoretice şi matematice în 
anul 1978.

Pe parcurs Profesorul Vladimir 
M. Fomin a activat în calitate de 
cercetător ştiinţific superior şi co-

ordonator, director şi cercetător 
ştiinţific principal al Laborato-
rului “Fizica structurilor mul-
tistratificate” al Universităţii 

de Stat din Moldova (actualmente – Laboratorul 
“Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica 
“E.P. Pokatilov”). 

Înaltul nostru oaspete a donat Bibliotecii USM  
noul său volum de studii ştiinţifice Physics of 
Quantum Rings, publicat recent  la prestigioasa 
Editură Springer din Germania Federală. 

REPORTER 
«UNIVERSITATEA»

UN  RENUMIT SAVANT-FIZICIAN  LA  ALMA  MATER
Galeria personalităților USM

Savantul fizician Vladimir M. Fomin într-o discuţie 
prietenescă cu domnul rector Gh. Ciocanu.

Pe data de 16 septembrie 2014, studenții și corpul profesoral-didactic al  Facultății de 
Istorie și Filosofie au avut o întâlnire cu Excelența Sa Marius Lazurcă, Ambasado-

rul României în Republica Moldova, genericul întâlnirii fiind ”Relațiile moldo-române în 
perspectiva integrării europene a Republicii Moldova”.

Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, doctor conferențiar Ion Gumenâi i-a mulţu-
mit înaltului oaspete 
pentru prezenţa la 
acest eveniment, ex-
primând  convinge-
rea că această întâl-
nire  ar putea fi una 
de bun augur.

În discursul său,  
domnul Ambasador 
s-a referit la două 
aspecte: 1. Relațiile 
bilaterale dintre Ro-
mânia și Republica 
Moldova; 2. Partici-
parea  cât mai activă 
a tinetetului studios 
în procesul de inte-
grare continuă în co-
munitatea statelor europene.

Cu referință la primul aspect, Excelența Sa  a  punctat principalele etape din cadrul 
relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova. Ambasadorul a trecut în revistă 
asistența politică oferită R. Moldova de către România în procesul integrării europene, pre-
cum și ajutorul economic primit de  ţara noastră pentru proiecte de interes național. 

În a doua parte a discursului său, Excelența Sa a  atras atenţia asupra faptului  că Uniunea 
Europeană și Federația Rusă se află, în raporturile lor, într-un moment crucial, iar Republica 
Moldova, aflată între aceste două părți, va trebui să aleagă modelul de dezvoltare potrivit și 
corect: cel european sau cel euroasiatic. Excelența Sa  li s-a adresat celor din sală cu urmă-
torul mesaj: ” Vă îndemn să participați la acest moment istoric, să  înclinaţi  balanța așa 

cum  credeţi că 
e mai bine, să 
vă informați, 
să luați o de-
cizie potrivită, 
să participați 
la vot și să va 
faceți datoria de 
cetățeni”. 

A urmat o 
rundă de întrebări 
şi răspunsuri, în 
finalul acestei in-
teresante şi utile 
întâlniri, Exce-
lenţa Sa mulţu-
mind audienţei 
pentru invitaţie, 

exprimându-şi dorinţa de a-i mai vizita pe studenţii şi profesorii de la facultatea noastră. 

Artur DUMANSCHI,
anul III, Facultatea de Istorie şi Filozofie

Oaspeţi importanţi la USM

PERSPECTIVA  INTEGRĂRII  EUROPENE
(ÎNTÂLNIRE CU  EXCELENȚA  SA,  AMBASADORUL  ROMÂNIEI  MARIUS  LAZURCĂ)

Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercerării, 
Inovării şi Transferului Tehnologic „Inventica – 

2014”, ediţia a XVIII-a, s-a desfăşurat în perioada 2-4 
iulie curent la Iaşi, în Aula Universităţii Tehnice „Ghe-
orghe Asachi”.

Organizatori principali ai acestei manifestări de am-
ploare au fost: Institutul Naţional de Inventică Iaşi, în 
colaborare cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad”, sub egida Autorităţii Naţionale pentru Cerce-
tare Ştiinţifică.

Salonul a avut scopul de a susţine inventatorii în ve-
derea promovării colaborărilor şi proiectelor inovative 
în domeniul tehnologiilor avansate şi a produselor per-
formante pe pieţele interne şi externe, precum şi atrage-
rea potenţialilor inventatori. Pe parcursul celor trei zile, 
cât au durat lucrările Salonului, s-au desfăşurat o serie 
de activităţi, diverse concursuri, seminare, prezentări 
ale inovaţiilor.

Programul Salonului a cuprins cea de-a XVIII-a 
Conferinţă Internaţională „Inventica -2014”. La această 

ediţie au participat 60 de universităţi, institute de 
cercetare, asociaţii ale inventatorilor din România, 
Ungaria, Polonia, Iran, Franţa, Rusia şi R. Moldova, 
cu expunerea unui număr de peste 300 de invenţii.

Universitatea de Stat din Moldova s-a prezen-
tat la acest Salon internaţional de prestigiu cu patru 
elaborări ştiinţifice, toate fiind apreciate de juriul 
competent şi intransigent  la fel cu patru medalii, de 
aur! Grupul de autori: V. Covaliov, O. Covaliova, 
V. Bobeică, V. Nenno – două medalii de aur; Vasile 
Guţanu – medalia de aur; Grupul de autori: T. Po-
tlog, D. Duca, P. Dumitru – medalia de aur.

Ediţia a XVIII-a a Salonului Internaţional „In-
ventica -2014”, concomitent cu prezentarea realiză-
rilor remarcabile est-europene, şi-a demonstrat încă 
o dată capacităţile de excepţie în domeniul realizări-
lor ştiinţifice şi intelectuale, contribuind astfel la im-
pactul tehnologic în ascensiune, la creşterea econo-
mică şi îmbunătăţirea vieţii oamenilor de zi cu zi.

Eleonora  BOLBOCEANU,
specialist în Marketing, Departamentul 

Cercetare şi Inovare

Imaginea USM
NUMAI  AURUL  PENTRU  INVENTATORII  NOŞTRI!

Distinsul oaspete, alături de domnul Florentin 
Paladi, decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, şi 

Denis Nica, şeful Catedrei Fizica Teoretică 
«Iu. Perlin».
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PROFESORUL  ŞI  SAVANTUL  PETRU  CHETRUŞ - 70
Viaţa este o  muncă, o meserie pe care trebuie să te trudeşti a o învăţa. (H. de Balzac)

Cu prilejul onorabilului Dumneavoastră jubileu  colectivul de cadre ştiinţifico-didac-
tice al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică Vă felicită călduros şi vă aduce 

sincere urări de sănătate şi noroc, longevitate, activitate ştiinţifică fructuoasă, cucerirea 
noilor piscuri ale ştiinţei, prosperitate şi bucurii alături de cei dragi.

Rotunjiţi  o vârstă a bilanţurilor trăite şi realizate, ceea ce constituie şi un prilej de 
plăcute şi meritate aprecieri. Vă exprimăm profunda noastră consideraţie pentru activitatea 
Dumneavoastră, pentru succesele şi rezultatele ştiinţifice obţinute pe parcursul vieţii în 
domeniul chimiei, rezultate care sunt o parte integrantă a ştiinţei naţionale. V-aţi afirmat ca 
un savant, profesor universitar, manager iscusit, îndrumător al tinerei generaţii, aţi pregătit 
specialişti de înaltă calificare, doctori în ştiinţe întru  promovarea şi dezvoltarea ştiinţei 
naţionale. Rezultatele activităţii ştiinţifico-didactice ale Domniei Voastre sunt reflectate în 
cele şase manuale de valoare, care contribuie la formarea specialiştilor de înaltă calificare 

în domeniul chimiei şi constituie un  valoros suport didactic pentru studenţii, masteranzii, 
doctoranzii şi specialiştii în domeniu.   

Clipele acestea de omagiere sunt  importante  şi pentru Dumneavoastră,  şi pentru noi, 
deoarece avem fericitul prilej să preţuim şi să apreciem la justa lor valoare roadele muncii 
dumneavoastră îndelungate pe făgaşul ştiinţei noastre naţionale.

Vă preţuim şi Vă admirăm, pentru că ştiţi să ne încurajaţi, să ne faceţi să zâmbim şi să 
sperăm, să nu ne lăsăm bătuţi  în faţa greutăţilor vieţii cotidiene, adică să simţim că viaţa şi 
activitatea noastră profesională are un rost. 

Multă sănătate, distins  profesor universitar Petru Chetruş, prosperitate, opti-
mism, noi realizări, perspective îndrăzneţe, inspiraţie şi noi impliniri frumoase. 

COLECTIVUL  FACULTĂŢII  DE  CHIMIE  ŞI  TEHNOLOGIE  CHIMICĂ

UN  MODEL  DEMN  DE  URMAT

„UN  PRIETEN  E  CA  ŞI  CUM AI AVEA  ÎNCĂ  O  VIAŢĂ”

Există un adevăr axiomatic, care nu cere a fi demonstrat: cea 
mai valoroasă achiziţie, pe care şi-o poate face orice om, este 

bucuria, mai bine spus norocul, fericirea de a avea un prieten adevărat 
în deplinul sens al cuvântului.

Printre aceştia mă consider şi eu, fiincă am avut norocul să-l cu-
nosc încă din anii ‘70 ai secolului trecut pe universitarul Petru Che-
truş.  Întâmplarea a făcut să ne întâlnim prima oară la o şedinţă cu 
caracter didactic la o întrunire republicană importantă – eu, repre-
zentând Universitatea de Medicină, adică  Catedra de Chirurgie Nr.1 
„Nicolae Anestiadi”, dânsul - Universitatea de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Chimie.

Din acea zi între noi s-a închegat o prietenie trainică, prietenie 
care s-a consolidat, pe parcursul anilor,  întărindu-mi convingerea că 
a avea un adevărat prieten e ca şi cum ai avea încă o viaţă. Eu ţin 
foarte mult la prietenia noastră, fiindcă pro-
fesorul Petru Chetruş este, înainte de toate, o 
personalitate cu o neclintită demnitate, un om 
dintr-o bucată, un adevărat Cetăţean al ţării 
sale, neconformist în principii, cu o neţărmu-
rită dragoste pentru Adevăr, Dreptate şi Dem-
nitate Naţională.

Toate aceste calităţi îl definesc şi-l situ-
ează printre cei mai valoroşi intelectuali ai 
plaiului nostru moldav.

Gheorghe CHIDIRIM,
academician, şef Catedra de Chirurgie 

Nr.1 „N. Anestiadi”,
Laureat al Premiului Naţional, Cetăţean 

de Onoare al Muncipiului Chişinău 

RESPECT  ŞI  RECUNOŞTINŢĂ

În primele zile ale anului de studii 2014-2015, corpul profesoral al Facultăţii de Chimie şi profesorii 
Universităţii noastre l-au omagiat pe profesorul universitar Petru Chetruş cu ocazia marcantei date în 

viaţa Domniei sale umisale, cea de-a 70-a aniversare. 
Cei care au lucrat alături de dl profesor onorează, în persoana domniei sale, personalitatea care  a marcat 

substanţial, prin calitatea muncii sale  fără preget, viaţa academică şi cea sindicală a Universităţii de Stat din 
Moldova, dar şi cea social-politică a ţării, activitatea ştiinţifică a profesorilor, gestionând şi domeniul colabo-
rării interuniversitare.

Or, natura  şi diversitatea sectoarelor de administrare a vieţii academice a universităţii noastre au fost deter-
minate, în bună parte, de funcţiile  pe care  le-a exercitat,  de posturile ce le-a deţinut: preşedinte al Sindicatelor 
studenţeşti, șef de catedră,  vicerector, rector interimar al Universităţii, consilier al Preşedintelui ţării. 

Deţinerea funcţiilor nominalizate  ne vorbeşte despre facultăţile  intelectuale  deosebit ale  omagiatului, 
despre competenţele şi performanţele sale profesionale, finalmente,  despre principiile  morale pe care le 
practica în relaţia autoritate-subaltern, concepute drept determinante pentru formele de manifestare a fiinţei 
umane, în particular, ale administratorului, conducătorului care  argumenta,  propunea, dar  nu dicta.      Aceste 
calităţi i-au adus respectul şi recunoştinţa sinceră a corpului  profesoral  al  scumpei noastre Universităţi. 

Activitatea prodigioasă a domnului profesor 
Petru Chetruş a condiţionat ajustarea  vieţii aca-
demice a  universităţi la noile cerinţe ale evoluţiei 
sociale, la actualizarea şi implementarea a nume-
roase modificări şi inovaţii în sistemul universi-
tar, fapt ce a dinamizat şi a accelerat în ansamblu 
dezvoltarea sistemului educaţional universitar al 
ţării noastre. 

La mulţi ani cu sănătate şi cu sporuri mul-
te-n toate! 

Ana BONDARENCO,
profesor universitar, doctor habilitat,

preşedinte onorific al Asociaţiei Profesorilor  
de Limbă Franceză, Departamentul 

Lingvistică Romanică şi  Comunicare 
Interculturală

„ÎL  ÎNNOBILEAZĂ  
MODESTIA”

Marele orator şi filozof roman Cicero 
afirma că a avea un prieten adevărat 

este ca şi cum a avea un alt eu.  Un asemenea 
prieten pentru mine este profesorul universitar şi 
savantul-chimist de notorietate Petru Chetruş.  Îl 
cunosc de mulţi ani. Ceea ce m-a captivat  întot-
deauna la acest Om cu majusculă a fost prover-
biala lui modestie, la fel ca şi a admirabilei sale 
soţii Iulia.

Am fost invitat şi la jubileul de 60 de ani al domniei sale şi de atunci 
relaţiile noastre de amiciţie au tot avansat, astăzi bucurându-mă sincer 
că-l pot felicita cu prilejul atingerii altei trepte aniversare, ce-l onorează 
şi ni-l face şi mai drag, şi mai apropiat.

Pe mine şi pe soţia Galina întotdeauna ne-a impresionat deschide-
rea lui Petru Chetruş spre frumos, spre sublim. Adesea îl văd, împreună 
cu pritetena lui credincioasă de viaţă Iulia, la spectacolele mele, la alte 
manifestări culturale de suflet.  Niciodată n-am observat ca dragul meu 
prieten Petru Chetruş să-şi impună propria persoană, remarcabilele sale 
realizări în domeniul chimiei, căreia şi-a consacrat întreaga  viaţă.

La mulţi ani şi la noi izbânzi pe făgaşul muncii dumitale fruc-
tuoase, dragă prietene!

Mihai MUNTEANU,
prim-solist al Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu”,

 artist al poporului, laureat al Premiului Naţional 

PROMOTOR ŞI  ORGANIZATOR  AL  
ACTIVITĂŢII  DE  CERCETARE

●  Promotor al ştiinţei   
Interesele ştiinţifice ale dlui Petru Chetruş 

sunt axate pe următoarele domenii: chimia şi 
electrochimia;  polarografia cu electrozi solizi şi 
aplicarea în studiul metalelor platinice.  Este autor 
a peste 150 de lucrări ştiinţifice – articole, comu-
nicări la conferinţe şi brevete de invenţie. În 1973 
susţine teza de doctor în chimie. A contribuit la 

pregătirea cadrelor de calificare înaltă – cu grad ştiinţific în chimie.
●  Organizator al cercetării:
În perioada anilor 1998 – 2007  omagiatul nostru a deţinut funcţia de prorector pentru activitatea ştiinţifică 

şi studii postuniversitare. În această perioadă a întreprins acţiuni ce au consolidat cercetarea ştiinţifică la USM, 
contribuind la  perfecţionarea structurii organizatorice a cercetării; la  fondarea Centrelor de cercetare ştiinţifică 
(2006), precum şi la  acreditarea, în premieră, a Universităţii în sfera ştiinţei şi inovării  cu recunoaşterea de a 
desfăşura activităţi în cadrul a zece profiluri (2005). 

Datorită eforturilor sale, s-au întreprins şi alte activităţi în domeniu, precum: analiza anuală a activităţii de 
cercetare universitară şi evidenţierea particularităţilor, priorităţilor şi realizărilor remarcabile; organizarea con-
ferinţelor ştiinţifice a cadrelor didactico-ştiinţifice,  măsuri pentru integrarea cercetării şi a educaţiei; sporirea 
exigenţei faţă de calitatea cercetării, faţă de învăţământul postuniversitar; elaborarea şi editarea Analelor ştiin-
ţifice ale USM în patru serii cu elucidarea realizărilor ştiinţifice obţinute la USM; extinderea colaborării USM 
în cercetare pe plan intern şi extern; optimizarea şi intensificarea activităţii poligrafice la USM; stimularea, 
protejarea şi promovarea activităţii şi gândirii ştiinţifice universitare.

Leonid GORCEAC,
doctor, conferenţiar universitar, şef  Departamentul Cercetare şi Inovare

În calitate de prorector pentru studii  domnul Petru Chetruș a activat mulți ani (1986- 
1997). Având  anterior o bogată experiență managerială (decan al Facultății de Chi-

mie, șef al Direcției Învățământului Superiior la Ministerul de Resort), omagiatul septua-
genar a contribuit mult la dezvoltarea calității procesului didactic la USM, la asigurarea 
eficientă a  tuturor activităţilor de instruire şi cercetare a acesteia. 

Fiind o persoană responsabilă şi exigentă, Domnia sa cerea aceeași atitudine de la de-
cani și șefi de catedră, de la  subdiviziunile responsabile de procesul educațional.

Prorectorul P.Chetruș era îndeosebi exigent față de  preţioasele documente curriculare: 
planurile de învățământ, programele analitice la discipline și la stagiile de practică,  mate-

rialele de suport pentru orele practice și de laborator. Cu alte cuvinte, prorectorul P.Chetruș 
era un ”birocrat” în sensul adevărat și pozitiv al cuvântului.

Domnia sa a activat într-o perioadă destul de complicată, dar și complexă, cea de tranziție 
la învățământul superior național, când se cereau modificări radicale ale conținuturilor și  ale 
obiectivelor învățământului superior, ale registrului formativ al specialităților și specializări-
lor de formare inițială a cadrelor de înaltă calificare, perioadă când se proiecta şi se cimenta 
formarea în condiţii noi a corpului profesional didactic, în special a  tinerilor specialiști. 

Elena MURARU,
şef Secţia Formare Continuă, USM, doctor, conferenţiar universitar

FRUNTAŞ  AL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  SUPERIOR  UNIVERSITAR

O imagine imprimată în timp : Ziua de 4 noiembrie, anul 1993. Conferirea 
Titlului Onorific Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Moldova 
celui mai important lingvist al secolului XX Eugen Coşeriu. De la stânga spre 

dreapta: marele savant-lingvist Eugen Coşeriu, rectorul-interimar al USM 
Petru Chetruş şi ministrul Învăţământului Nicolae Mătcaş.

Galeria personalităţilor USM
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În spaţiul academic universitar din Republica Moldova şi România 
zilele acestea s-a produs un eveniment editorial de o excepţională no-
torietate şi actualitate. La prestigioasa Editură Performantica din Iaşi 
(editură acreditată de CNCSIS, Bucureşti) a apărut un studiu fundamen-
tal în domeniul ştiinţei pedagogice, întitulat „Tratat de pedagogie  între 
modernism şi postmodernism”, care cuprinde 555 de pagini. 

Acest masiv şi important volum este semnat de reputatul savant în do-
meniu domnul Vladimir Guţu, profesor universitar, doctor habilitat în 
Pedagogie, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, şi de 
fosta dumisale discipolă Marta Vicol, doctor în pedagogie, lector superior 
la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. În „Cuvântul înainte” autorii fac 
următoarea remarcă: „În acest studiu nu ne propunem scopul de a fun-
damenta o nouă ştiinţă/disciplină – psihopedagogia. Misiunea noastră 
este de a aborda pedagogia şi, în special, dimensiunea practică de pe 
poziţii psihopedagogice”. 

Profitând de ocazie, l-am rugat pe domnul Vladimir Guţu să ne facă 
un scurt comentariu asupra acestei monografii, căreia împreună cu doamna 
Marta Vicol, i-a consacrat ani buni de muncă asiduuă şi extenuantă: 

– De fapt, această lucrare este o finalizare a unei activităţi de mai mulţi 
ani, fiind o tratare specifică a fenomenelor educaţionale din două perspective: perspectiva 
modernismului, pentru că în mod real funcţionează şi  modele şi paradigme moderne, care se 

dezvoltă, dar, concomitent, pe lângă acestea dezvoltându-se reciproc, funcţi-
onează şi o altă paradigmă – cea postmodernistă, care încă nu este conştien-
tizată de multă lume. Cu toate acestea, noi am tratat procesele, evenimentele, 
teoriile pedagogice şi din acest punct de vedere. Cu alte cuvunte, studenţii, 
pedagogii, cercetătorii ştiinţifici vor găsi abordarea fenomenului din aceste 
două perspective, vor înţelege, vor conştientiza cum au evoluat fenomenele în 
plan istoric şi în ce stare şi cum ele trebuie abordate. 

Prin urmare, această lucrare deschide multe perspective – şi de cercetare, 
şi de dezvoltare a învăţământului. Practic aici sunt reflectate câteva abordări 
noi. Pentru prima dată este prezentată teoria Curricumului într-o variantă 
postmodernă, unde se integrează abordarea psihocentrică şi cea sociocentrică 
a învăţământului, se proiectează nişte soluţii de coexistenţă a diferitor teorii 
privind dezvoltarea învăţământului – cel preuniversitar şi cel universitar.

Bineînţeles că în această monografie este elucidată şi problema cadrului 
didactic modern, fiindcă de el depinde, de fapt, calitatea învăţământuli, iar noi 
am căutat şi am scos în evidenţă multe principii şi legităţi ce indică noi strate-
gii şi orientări în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.

Lucrarea este adresată cercetătorilor ştiinţifici, cadrelor didactice, studen-
ţilor facultăţilor cu profil psihopedagogic, altor persoane interesate de eficien-

tizarea procesului educaţional.
Mihai  MORĂRAŞ

Parametrii ştiinţei pedagogice

UN  STUDIU  ACADEMIC  DE  EXCEPŢIE

E o întrebare pe 
care şi-ar pu-

ne-o oricine. Şi-a pus-o 
chiar şi filosoful danez 
Sờren Kierkegaard 
(1813-1855), făcând  
următoarea precizare: 
„Viaţa mea pot s-o pun 
în joc, de viaţa mea 
pot să-mi bat joc cu 
toată seriozitatea – de 
a altuia, nu”. (Fărâme 

filosofice, Timişoara: Ed. Amarcord, 1999, 
p. 28). Dar se pare că autorul cochetează cu 
cititorii. După cum vom deduce din spusele 
sale, filosoful danez înţelegea că lucrurile în 
realitate se prezintă, îndeosebi în aspect is-
toric, mult mai complex, fie că e vorba de 
viaţa comunitara a individului, fie de viaţa sa 
privată. Iată o precizare, făcută de el, în con-
firmarea conjecturilor noastre: „Totuşi n-aş 
vrea nici să mă fac vinovat de apragmosyne 
(ceea ce însemna la vechii greci „inactivita-
te, neparticipare la viaţa publică”), care sigur 
este oricând o crimă contra statului, mai ales 
în perioade frământate şi care în antichitate 
se plătea cu moartea” (Ibidem,p.25). Chiar 
aşa! Începând cu perioada când poetul ateni-
an, unul din cei 7 înţelepţi ai Greciei antice, 
Solon (c.640-560 î.Hr.) fusese ales arhonte 
(594 î.Hr.) în vederea reformei legislaţiei sta-
tului, legislaţii ale cărei principii s-au menţi-
nut circa o mie de ani, participarea la viaţa 

publică devenise nu doar normă morală, ci şi 
judiciară. După cum consemna istoricul grec 
Xenofon (430-355 î.Hr.) în ale sale Memo-
rabilia, 3, II, 16, Legile lui Solon conţineau 
verdictul: „atenienii care nu voiau să partici-
pe la conflictele civile îşi pierdeau onoarea 
de cetăţeni”, cu toate consecinţele fireşti.  

La saltul înfăptuit de greci, îndeosebi de 
atenieni, de la barbarie la ci-
vilizaţie în sec. VI-V î.Hr., a 
contribuit bineînţeles şi Co-
dul de legi a lui Solon sub 
mai multe aspecte. În spiritul 
acestuia, spre exemplu, So-
crate (469-399 î.Hr.)  - alt re-
prezentant al celor 7 înţelepţi 
din Grecia antică – venise 
cu sloganul gnothi seauton: 
„cunoaşte-te pe tine însuţi” 
cuplat cu epimeleia heautou: 
„îngrijeşte-te pe tine însuţi”. 
Preocuparea de sine venea ca 
una din consecinţele cunoaş-
terii de sine: minimalizarea 
efectelor imperfecţiunilor 
până la înlăturarea lor defini-
tivă şi dezvoltarea şi aplica-
rea în viaţă a înclinaţiilor pozitive (a se ve-
dea mai pe larg lucrarea lui Michel Foucault 
(1926-1984) Hermeneutica subiectului, Iaşi: 
Polirom, 2004, 552p.). Pentru grecii perioa-
dei de înflorire a culturii antice a şti, a vrea şi 
a putea, în aspect moral, erau identice. După 

cum afirma Fr. Nietzsche (1844-1900), în lu-
crarea Filosofia în epoca tragică a grecilor: 
„credinţa lui Socrate este că cunoaşterea şi 
moralitatea sunt identice. Dar, dacă inversăm 
termenii, obţinem următoarea afirmaţie tul-
burătoare: pretutindeni unde lipseşte cunoaş-
terea clară este răul (gr. kakon)” (p.172). 

Ţinând cont de aces-
te detalii specifice 

culturii antice greceşti şi de 
schimbările care au survenit 
către mijlocul sec. al XIX-
lea, S. Kierkegaard îşi punea 
întrebarea retorică cu referire 
la obiceiul grecilor antici de 
a-i condamna la moarte pe cei 
care nu participă la viaţa pu-
blică (despre care s-a menţi-
onat la începutul acestei rela-
tări): „Ce ne facem însă dacă, 
amestecându-ne şi noi, ne-am 
face vinovaţi de o nelegiuire 
şi mai mare, creând doar în-
curcături, n-ar fi fost atunci 
mai bine să ne fi văzut de ale 
noastre?” (Ibidem, p.25). Răs-
punsul nu e unul simplu. Deşi 

e clar că neamestecul unei persoane ignoran-
te în viaţa publică parcă stopează producerea 
răului. Paradoxal, dar prin neparticipare se 
anihilează şi producerea binelui. Să nu uităm 
adevărul enunţat de filosoful-teolog Aureliu 
Augustin (354-430), în Mărturisirile sale: 

„Binele nu e identic cu nefacerea răului, ci 
doar cu facerea binelui”.

Într-un interviu acordat spre sfârşitul 
vieţii, umanistul evreo-american Yehundi 
Menuhin (1916-1999), unul dintre cei mai 
mari violonişti şi dirijori ai sec XX, fonda-
torul Parlamentului European al Culturilor, 
menţiona că răul cel mare dintotdeauna „este 
consecinţa celor mai brutale şi mai crude 
prejudecăţi şi a autojustificării lor”. Anume 
ignoranţa, pseudoînţelegerea dau naştere la 
prejudecăţi, adică mintea se opreşte, nu ajun-
ge până la judecăţi – veritabile rezultate ale 
cunoaşterii autentice. Prin operarea cu preju-
decăţi îţi este subminat dreptul de proprietate 
asupra vieţii tale. Aceste lacune intelectuale: 
ignoranţa şi rodul lor – prejudecăţile, au fost 
şi rămân la mare căutare la aventurierii de tot 
felul, inclusiv la cei politici, la cei care vor 
să te manipuleze, fără ca măcar tu să-ţi dai 
seama, în scopul acaparării puterii publice. 
Drept concluzie la cele reflectate şi răspuns 
la întrebarea din titlu actualizez îndemnul 
filosofului Constantin Noica (1909-1987): 
„Fie-ţi milă de alţii: trăieşte frumos, învaţă 
mult, creează bine – trebuie să spun fiecărui 
om tânăr. Alţii au nevoie de împlinirea ta la 
fel de mult ca tine” (Cartea de înţelepciune. 
– Bucureşti: Ed. Humanitas, 1993, p. 11).

Vasile ŢAPOC, 
profesor universitar, doctor habilitat,

                 Catedra Filosofie şi 
Antropologie

Colocvii oportune
ÎN  SPRIJINUL  INTEGRĂRII  EUROPENE  EFECTIVE

CONSULTANŢĂ  FILOSOFICĂ 
(VIAŢA  MEA  ESTE  DOAR  A  MEA,  ŞI  POT  SĂ-MI  BAT  JOC  DE  EA?)

În prezent studenții din Republica Moldova, în special cei francofoni, au oportu-
nitatea să realizeze stagii profesionale peste hotare, fapt demonstrat deja de mulți  

dintre specialiştii de mâine care au beneficiat de o experiență profesională în țări fran-
cofone,  cu precădere în Franța. 

Suntem patru studente de la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Limbi și Literaturi Străi-
ne, Specialitatea Limba și Literatura 
Franceză – Limba Engleză (Științe ale 
Educației) şi ne numim Golban Ana, 
Chiriac Marina, Albu Carolina şi 
Canţîr Cristina. Toate, în  perioada 1 
iunie – 1 august 2014, am efectuat un 
stagiu de două luni în regiunea Arbent, 
Franţa. Această posibilitate ne-a fost 
oferită de către Agenția Universitară a 
Francofoniei, care a lansat un concurs 
de burse pentru stagii în spațiul ţărilor 
francofone. 

Datorită acestui stagiu, fiecare dintre noi a avut posibilitatea să se dezvolte cultural și 
lingvistic, să cunoască subtilitățile limbii și civilizației franceze. Experiența pe care am 
obținut-o este de nedescris, plină de noi descoperiri ale națiunii și culturii franceze: 
tradițiile, comportamentul, ospitalitatea și căldura cu care ne-au primit. Am avut ocazia 
să participăm și la alte activități pe care le-a organizat Centrul Social și Cultural Les Epicéas, 
unde am fost  invitate în zilele de weekend, inclusiv la cele cu colorit local. Atât interacțiunea 
permanentă cu populația băștinașă, cât și cu locurile pitorești nemaipomenite ale Franței ne-
au  întărit  dorința de  a reveni în acea regiune și de a ne împărtăși ulterior emoțiile cu colegii 
și profesorii de la universitate.

Dincolo de toate acestea, stagiul ne-a permis să legăm noi prietenii, să stabilim colaborări, 
să intrăm în contact cu  alte culturi ale civilizaţiei europene, să depășim barierele lingvistice 

și să renunțăm la prejudecățile nefon-
date. Am descoperit o extraordinară 
unitate în diversitate, am împărtășit 
experiențe și clipe de neuitat.

Or, problema tinerilor noştri 
absolvenți este lipsa experienței, care-
i un obstacol regretabil  în vederea  an-
gajării în câmpul muncii. Dar Agenția 
Universitară a Francofoniei ne ajută 
să facem primii pași pe plan profesio-
nal. De aceea încurajăm toți studenții 
să participe, să profite de acest  bun 
început în viitoarea carieră.

Ținem din tot sufletul să mulțumim 
persoanelor fără de care realizarea 
stagiului nu ar fi fost posibilă: colecti-
vului Catedrei de Filologie Franceza 

(deja Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală), doamnei 
Oxana Căpățână, responsabilă de relațiile internaționale, pentru sfaturile și sprijinul acordat 
pe tot parcursul stagiului, precum și profesorilor noştri, conducerii USM care au contribuit 
la formarea noastră în ceea ce privește cunoaşterea limbii şi culturii franceze. De asemenea  
suntem recunoscători Agenției Universitare a Francofoniei, Biroului Europei Centrale și Ori-
entale, care face posibilă mobilitatea studenților din Republica Moldova.

Ana GOLBAN, Marina CHIRIAC,
 Carolina ALBU, Cristina CANŢÎR 

 studente la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Beneficiul relaţiilor interuniversitare
CONTINUITATEA  STAGIILOR  FRANCOFONE 
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Cotidianul facultăților

„Teoria fără practică este egală cu zero, mai ales în domeniul geografiei”. La această 
concluzie au ajuns studenții anului II de la Specialitatea „Geografie”, Facultatea de Biologie 
şi Pedologie, după realizarea practicii complexe la geografie în Ucraina (regiunea  Odesa) în 
perioada 19-28 iunie 2014. Pe parcursul 
practicii au fost parcurşi peste 500 km cu 
autocarul şi pe jos, fiind studiată o mare şi 
atractivă diversitate de obiective, procese, 
fenomene şi peisaje. Programul practicii 
a cuprins studierea landşafturilor zonale, 
azonale şi intrazonale din sudul Basara-
biei, în special a ecosistemelor din Delta 
Dunării şi de pe litoralul Mării Negre, a 
unor obiective din oraşele Ismail, Chilia, 
Vilkovo şi din alte localităţi. Captivante  
s-au dovedit a fi drumeţiile pe malul La-
cului Sasâc (Cunduc), un lac natural de 
tip liman-maritim, pe grindurile maritime 
şi fluviale, de-a lungul canalului Dunărea-
Sasâc etc. Ecosistemele Rezervaţiei Bio-
sferei „Delta Dunării” sunt originale, cu multe specii de plante şi de animale rare, endemice, 
luate sub protecţie la nivel internaţional. 

 Pe durata practicii studenţii stagiari şi-au  consolidat cunoștințele teoretice acumulate pe 
parcursul a doi ani de studii, având posibilitatea să le aplice în studierea naturii și a cadrului 
antropic. Anterior au  mai efectuat câteva practici, însă  această ediţie complexă a fost cea mai 

memorabilă, datorită  faptului că activităţile s-au desfăşurat peste hotarele țării, pe litoralul 
mării. Deosebit de impresionante au fost vizitele la „Kilometrul 0” (la Valul lui Traian de 
Jos) – un monument istoric din perioada Imperiului Roman, şi la Muzeul de Etnografie din 

orașul Ismail, unde  studenţii noştri au luat 
cunoștință de istoria și cultura orașului.

În calitate de gazdă ospitalieră pentru ca-
zare şi alimentare a fost Baza de odihnă „Da-
cia” a universităţii noastre din  localitatea 
Primorsk unde, după afirmaţiile studenţilor, 
au „petrecut timpul plăcut și util, iar practica 
realizată în frumoșii ani de studenție va ră-
mâne în amintire pentru restul vieții”. 

În încheiere, exprimăm recunoştinţa 
noastră conducerii Universităţii de Stat din 
Moldova şi Sindicatului universitar pentru 
suportul acordat în realizarea aplicaţiilor pe 
teren şi în promovarea Specialităţii Geogra-
fie. Vom face tot ce ne stă în puteri, ca să re-
alizăm astfel de practici şi în anii următori, 
scopul fiind acelaşi: formarea specialiştilor 
competenţi în geografie.

Vitalie SOCHIRCĂ,  
conferenţiar  universitar, doctor în geografie, 

şef  Departamentul Ştiinţe ale Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design 

MIRACOLELE  DIN  DELTA  DUNĂRII

„Kilometrul 0”, locul unde Dunărea se 
varsă în Marea Neagră, formând cel mai 

recent teritoriu de uscat din Europa.

Vectorii de schimbare, masificarea învăţământului, învățarea pe tot parcursul vieții, 
schimbarea metodelor de învățare și a paradigmelor în educație, diversificarea ofertelor 

în educație – toate acestea determină procesul de perfecționare a studenților în cadrul stagiilor 
de practică. Or, aceştia trebuie  pregătiți cât mai  eficient, astfel încât  să  atingă toate obiectivele 
impuse de societate într-o lume  în care succesul depinde de capacitatea de a furniza calitate, 
diversitate, satisfacerea necesităţilor societăţii 
noastre, avantaje optime și promptitudine.

Accesul facil în lumea actuală obligă 
universitățile să țină pasul cu cerințele pieței 
muncii și ale viitorilor absolvenți, să se trans-
forme în rampe de lansare pentru aceștia. 
În acest context, prin stagiile de practică se 
consolidează personalitatea şi imaginea vi-
itorului specialist în domeniu (cunoștințe, 
abilități practice, reprezentări sociale, valori 
și atitudini). Toate aceste abilităţi  se pot dez-
volta  doar cu condiţia interconexiunii teoriei 
cu practica efectuată de student, care, la rân-
dul ei, se bazează pe un ansamblu integrat de 
cunoștințe, deprinderi de a se adapta, de a re-
zolva probleme și, în consecinţă, de a-şi realiza 
proiectele schiţate.

Stagiul de practică la facultatea noastră se desfășoară în conformitate cu planul de învățământ 
și constituie o parte integrantă a procesului educațional. Astfel, scopul  acestuia este consoli-
darea cunoștințelor teoretice, însușite în cadrul programului de studii care asigura formarea 
competențelor profesionale și acumularea experienței referitoare la organizarea și realizarea 
activităților în domeniul profesional. Concurența din mediul socio-economic îl determină pe 
student să acorde o atenție mai mare pregătirii sale profesionale încă de pe băncile facultății, 
diferențele dintre teorie și practică fiind, uneori, foarte mari.

 Stagiile de practică oferă un contact direct şi profund cu lumea profesionala și sunt 
o condiţie primordială de încercare de integrare în domeniul optat. La finalul acestei stagieri 
studenții obțin beneficii considerabile,  având șanse mai mari de integrare în câmpul muncii. 

Acest aspect este determinat de implicarea lui în realizarea sarcinilor şi interelaţionarea în cadrul 
companiei solicitate, ceea ce este un factor determinant. Un alt aspect important este aplicarea 
cunoştinţelor teoretice în practică. La această etapă studentul se redescoperă, se transformă într-
o persoană perseverentă, gata de  a se integra în câmpul muncii, i se stimulează interesul pentru 
cercetarea în domeniu. Iar stagiile de practică îi oferă o perspectivă reală de angajare în câmpul 

muncii. 
Or, importanţa și atractivitatea unui 

astfel de stagiu de practică  stimulează 
şi dezvoltarea  abilităților profesionale 
aplicate. Experienţa acumulată  de stu-
denţi este foarte importantă, fiindcă ea 
le întăreşte convingerea că ei şi-au ales 
corect profesia. 

Cei mai mulți angajatori caută oa-
meni cu experienţă sau cel puțin dispuși 
să înveţe și să acumuleze cât mai mul-
te informații într-un timp record.  În 
această ordine de idei, studenţii-stagiari 
au anumite avantaje: interacțiunea cu 
profesioniștii în domeniu, posibilitatea 

de a participa la traininguri și sesiuni de 
formare teoretică și practică,  activităţi în 

cadrul unor echipe competitive şi, în final, orientarea spre  rezultatul final.
Pe de altă parte, angajatorii au posibilitatea de a-i atrage în cadrul instituției pe aceşti  tineri 

valoroși, pe care îi pot forma, îndruma și ulterior angaja în regim permanent. 
Aceste stagii le ajută foarte mult să descopere ce li se potriveşte mai bine  pe plan profesi-

onal, îi încurajează pe viitorii angajaţi să se confrunte practic cu lucruri pe care încă nu le-au 
învăţat la facultate. Adică sunt stimulaţi de îndemnul „totul se învaţă» !

Irina CARAUȘ, lector universitar 
Viorica REABOI, lector universitar

Catedra Știinţe ale Educaţiei

Practica de iniţiere la USM – o etapă determinantă în formarea viitorilor noştri specialişti de performanţă

ÎNDEMNUL  CĂLĂUZITOR – TOTUL  SE  ÎNVAŢĂ !
(STAGIUL  DE  PRACTICĂ–RAMPA  DE  LANSARE  PENTRU  STUDENTII  FACULTĂŢII  DE  PSIHOLOGIE  ŞI  ŞTIINŢE  ALE  EDUCAŢIEI)

                                        „Ce ascult, uit, Ce văd, îmi amintesc, Ce practic, ştiu să fac”
Confucius

Practica extracurriculară în tabăra „Prietenia” de la Coşniţa, Dubăsari şi în tabăra cu sejur de 
zi de la  Liceul Teoretic „P.Zadnipru”din Chişinău.

Cu scopul completării competenţelor din cadrul cursului Ecolo-
gie Generală, studenţii de la Specialitatea Tehnologie Chimi-

că realizează în fiecare an Practica ecologică. Acest stagiu presupune 
următoarele  obiective: documentarea asupra diferitelor biocenoze ale 
R. Moldova şi relaţiile interspecifice între ele; determinarea factorilor 
abiotici şi biotici ai mediului; studierea fenomenelor de degradare a me-
diului şi  aflarea soluţiilor de primă importanţă şi de perspectivă pentru 
ameliorarea şi prevenirea degradărilor. 

Începând cu anul 2004, baza de practică  pentru studenţii noştri o 
constituie Observatorul USM, amplasat în zona Codrilor din apropie-
rea satului Lozova. Astfel, stagiul nostru începe cu vizita la Rezervaţia 
“Codrii”, care ocupă un loc deosebit printre ariile protejate şi este prima  
zonă naturală creată cu statut de unitate de cercetări ştiinţifice. Acest 
veritabil Muzeu al naturii se prezintă într-o formă accesibilă şi specifică 
condiţiilor reale tipice codrilor, cu  date despre tipul şi starea solurilor, 
cu schimbările din componenţa florei şi faunei, cu descrierea detaliată 
din punct de vedere taxonomic, ecologic şi cronologic a lumii vegetale 
şi animale etc. Documentarea cu alte biocenoze şi relaţiile dintre ele 
continuă la Grădina Botanică a AŞM şi la Muzeul Naţional de Etnogra-
fie şi Istorie Naturală.

Lucrările practice din teren oferă studenţilor  posibilitatea de a-şi 
consolida cunoştinţele referitoare la evaluarea, aplicarea metodelor chi-
mice şi biologice asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol).  

În cadrul practicii de iniţiere se urmăreşte nu doar aplicabilitatea 
cunoştinţelor teroretice, dar şi prezentarea unui domeniu de activitate 
în concordanţă cu profilul studiat (integrare ocupaţională), toate aces-
tea  realizându-se şi prin  consultările  cu Serviciul  Hidrometeorologic 
de Stat, care efectuează monitoringul ecologic de calitate a componen-
telor mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii 
atmosferice, nivelul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama etc.).    

Dar stagiul mai este orientat şi spre dezvoltarea competenţelor 
legate de comunicare, aflarea soluţiilor în problemele de mediu.  La 
finele practicii de iniţiere, stagiarii noştri au participat la o „masă ro-
tundă”, unde au dezbătut cele mai acute probleme vizând efectul de 
seră şi ploile acide, eutrofizarea bazinelor acvatice, supraexploatarea 
subsolului pământului, starea resurselor funciare, a rampelor pentru 
deşeuri şi a gunoiştilor neautorizate etc. 

Vom constata cu satisfacţie că în cadrul stagiului studenţii au de-
monstrat responsabilitate civică faţă de ocrotirea şi studierea  mediului 
înconjurător,  cunoştinţele practice acumulate urmând a fi puse la baza 
pregătirii lor profesionale în domeniul protecţiei mediului ambiant.  

Elena BUNDUCHI, 
doctor, conferenţiar universitar,  

Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică, 
responsabilă de Practică Ecologică

SPAŢIUL NOSTRU VITAL – MEDIUL AMBIANT
(SAU  CUM  A  DECURS  STAGIUL  DE  PRACTICĂ  ECOLOGICĂ  AL  CHIMIŞTILOR  TEHNOLOGI)

O lecţie practică pe litoralul Mării Negre.
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Una din celebrele maxime ale strămoşilor noştri latini 
ne aminteşte că „Fugit irreparabile tempus”, adică 

fuge timpul irevocabil. Altfel spus, omul este vulnerabil în 
faţa acestei Dimensiuni a universului, care îl face, din punct 
de vedere biologic, trecător pe pământ. Cu toate acestea, 
vorba marelui nostru Eminescu: „Fiecare om e o întrebare 
pusă din nou spiritului Universului”. Nu ştiu dacă în clipa 
în care bunul meu prieten din anii tinereţii noastre studenţeşti 
Mihai Chirilă s-a gândit la aceste categorii filosofice, când 
şi-a intitulat noua şi rezistenta sa carte „Sub bagheta tim-
pului”, dar, parcurgand rând cu rând, capitol cu capitol, cele 
peste 300 de pagini, am ajuns la concluzia că dânsul a fost şi 
a rămas acel „alpinist” curajos şi temerar, neînvins de povara 
anilor, care se află într-un continuu urcuş pe muntele de la 
înălţimea căruia, aruncând o privire retrospectivă, îşi vede 
punctul de plecare în lume, care, precum i se pare, devine 
„cu fiecare an tot mai vag şi mai îndepărtat…”.

Probabil, în această constatare se ascunde o umbră de 
nostalgie ce transpare din excepţionalele „evocări memori-
alistice”; „notiţe de călătorie”; „opinii”, dar şi din lumi-
noasele sale poeme, pe care modestul şi cumpănitul coleg 
de generaţie le-a închegat frumos sub genericul „Încercări 
poetice”. 

Până a-mi oferi acest volum, consistent şi profund din 
toate punctele de vedere, îl cunoşteam pe Milică din Zâr-
neştii Bugeacului, precum l-au alintat toată viaţa cei dragi, 
destul de „fragmentar”, deşi întotdeauna i-am admirat felul 
lui de a fi: cumpănit în toate, blajin la suflet, lucid în gândire, 
spiritual în vorbele sale de duh, mărinimos şi generos, aşa 
cum sunt, de fapt, toţi conaţionalii săi din sudul Basarabi-
ei. Apropo, autorul, în „Cuvântul înainte”, face următoarea 
remarcă: „Cartea nu este destinată publicului larg, ci e 
mai mult personală, e un fel de dedicaţie celor apropiaţi 
şi celor care m-au cunoscut în diferite perioade ale vie-
ţii mele”. Vom preciza că volumul emană mirosul proaspăt 
de tipografie, întrucât a fost scos la lumina zilei chiar zilele 
acestea, când domnul profesor universitar, unul din fondato-
rii şcolii spaniole în R. Moldova, a rotunjit cele 70 de inele pe 
tulpina doldora de rod a arborelui vieţii sale. 

Iar acest arbore s-a dovedit a fi impresionant de fertil. 
Nici n-am bănuit până acum că fructele sale pot fi atât de bo-
gate. Citind cu luare aminte cartea, descopăr în prietenul de-o 
viaţă un povestitor, un narator cu har de la Dumnezeu. Modul 
în care Mihai Chirilă îşi descrie copilăria, anii adolescenţei, 
ai tinereţii, apoi cei petrecuţi în aula universitară, aducând 
firul naraţiunii sale captivante până la cea mai fericită clipă 

a vieţii, naşterea primului nepoţel, am ajuns la concluzia că 
autorul nostru ar fi putut deveni un înzestrat prozator şi chiar 
poet. Sunt absolut captivante paginile despre aflarea sa timp 
de trei ani în Peninsula Cuba ca interpret-traducător, apoi 
călătoriile ulterioare de serviciu în Spania, Bolivia şi Peru, 
meditaţiile sale asupra destinului acestor ţări, parcursul lor de 

secole, cimentându-şi cultura seculară, tradiţiile, obiceiurile 
şi, în definitiv, statornicia naţională. 

Un capitol aparte, zguduitor până în străfunduri, reputatul 
nostru hispanist şi dascăl al atâtor generaţii de studenţi, îndră-
gostiţi şi pasionaţi de imensa cultură hispanistică, îl dedică şi 
genialului poet spaniol Frederico Garcia Lorca, intitulân-
du-l cu o îmbinare de metafore răscolitoare dintr-un poem 
lorchian „În acest sat eu voi fi pământ şi flori”.

Inimosul nostru compatriot şi-a calculat timpul astfel în-
cât să poată vizita, în anul 1995, şi localitatea Fiuentevaquer-
ros, baştina lui F. G. Lorca şi, desigur, casa în care s-a născut 
autorul celebrei piese „Casa Bernardei Alba”. Se reţine ur-
mătorul detaliu, pe care domnul profesor universitar îl evocă: 
„Balconul casei sale este permanent deschis şi, văzându-l, 
în memorie mi-au venit memorabilele versuri din poemul 
„Despedida” (Despărţire): „De mor / lăsaţi balconul des-
chis. / Copilul portocale mănâncă, / De la balconul meu îl 
văd. / Ţăranul grâu coseşte. / De la balconul meu îl simt. 
/ De mor, / Lăsaţi balconul deschis” (Traducere Mihai Chi-
rilă).

În acelaşi capitol inimosul  „navigator”  zârneştean în uni-

versul hispanistic precizează că printre cele mai reuşite tra-
duceri din lirica lui F. G. Lorca  sunt ale scriitorului Nicolae 
Dabija, făcând trimitere la culegerea de poeme „Romancero 
gitano” („Romancero ţigan”), tradusă în limba română. 

***

Despre onoratul nostru septuagenar, promotor de 
frunte al limbii spaniole şi al ştiinţei hispanistice 

în spaţiul românesc, una din cele mai înzestrate discipole 
ale sale, doamna profesor Angela Roşca, doctor confe-
renţiar universitar, vorbeşte astfel: „Este imposibil să nu-l 
iubeşti; pentru că atunci când intră la catedră, aduce 
căldură sufletească, dragoste părintească şi ne măguleş-
te cu atâtea vorbe dulci. Peste ani, vocea Domniei Sale 
rămâne neschimbată, sinceră şi calmă, iar zâmbetul de 
sub mustaţă tot mai atrăgător”.

Dar iată cum îşi exprimă atitudinea faţă de cadrul didactic 
Mihai Chirilă doamna decan al Facultăţii de Limbi şi Litera-
turi Străine USM, Ludmila Zbanţ, doctor habilitat, profesor 
universitar: „Vă revăd, stimate Domn Profesor, în postura 
de regizor abil al unui parcurs academic de apreciat, ca-
pabil să atragă în farmecul călătoriilor imaginare prin di-
versele cursuri universitare, oferite cu multă generozitate 
de Domnia Voastră, numeroşi studenţi, care au îndrăgit 
limba spaniolă şi cultura hispanofonă graţie talentului 
Dumneavoastră de Profesor-actor, care îşi joacă şi astăzi 
cu brio rolul de Dascăl, de Îndrumător, de Prieten”. 

Ţin să închei aceste notiţe fugare despre unul dintre cei 
mai fideli şi valoroşi prieteni ai mei, care mi-a rămas acelaşi 
pentru toată viaţa, prin a reproduce un pasaj din propriile sale 
meditaţii, care, de fapt, îl caracterizează în deplina lui statură 
de Om al Cetăţii, de personalitate integră, de familist de ex-
cepţie, de filosof prin vocaţie şi profesor-model în meseria 
care i-a devenit Un Destin împlinit: „Viaţa unui om e un 
fel de călătorie în timp… Fiecare din noi parcurge acest 
drum, având propriul său itinerar stabilit de Cel de Sus… 
Anume el, timpul, ne dirijează viaţa dată de Dumnezeu şi 
nu noi îl dirijăm pe el”…

Sit saluti, dragul meu prieten Mihai Chirilă, adică să-ţi 
fie bine mereu cu încântătoarea ta prietenă de viaţă Maria, 
cu cei trei copii ai voştri, Diana, Violeta şi Nicu, cu mult 
prea doritul şi aşteptatul nepoţel Darius-Mihai, să rămâi şi 
de acum încolo însoţit şi marcat de sentimentul că ești nece-
sar familiei tale, catedrei dragi, nouă, prietenilor tăi devotaţi. 
Să ne trăieşti la mulţi ani!

Vivas, Crescas, Floreas!
Mihai MORĂRAŞ

La o aniversare BAGHETA  MAGICĂ  A  UNUI  DESTIN
Distinsul profesor şi savant - hispanist Mihai Chirilă – 70

Universitatea de Stat din Moldova, prima instituţie 
de învăţământ superior din ţară, a fost şi conti-

nuă să fie foarte atractivă pentru toţi tinerii care îşi do-
resc studii de calitate în cele mai diverse domenii. Dacă 
Dimitrie Cantemir, la o şedinţă a Academiei din Berlin 
(unde a fost ales membru de onoare) susţinea că Moldova 
e situată în Europa, în chiar inima ei, putem afirma cu 
certitudine că USM este inima universului academic din 
Republica Moldova.

Deja de mai mulţi ani Universitatea de Stat din Moldova 
este cunoscută drept o  instituţie de învăţământ superior cu 
tradiţii nu numai în ţară, dar şi în afara ei. La USM îşi fac 
studiile tineri din Europa, Asia, Africa. Aici interacţionează 
culturile lumii, îşi dau mâna Orientul cu Occidentul. În ulti-
mii ani la USM studiază tineri din Vietnam, China, Camerun, 
Nigeria, Ghana. În anul I ei învaţă limba română, iar la finele 
cursului, deja al doilea an consecutiv, sunt antrenaţi într-o ac-
tivitate extracurriculară, unde sunt invitaţi şi studenţi străini 
de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”.

Bunăoară, gazdele evenimentului din anul acesta au fost 
tinerii străini originari din Vietnam, care studiază la Cursurile 
de pregătire din cadrul Departamentului Relaţii Internaţio-
nale de la Universitatea de Stat din Moldova (actualmente 
– studenţi la diverse facultăţi). Susţinuţi de conaţionalii lor, 
care deja urmează Facultatea de Drept, ei au făcut cunoştinţă 
cu  colegi din Israel. Această întâlnire, unde studenţii străini 
din ambele ţări au  comunicat în limba română a fost şi un 
examen prealabil de testare a competenţelor de  comunicare.

În partea introductivă, atât gazdele, cât şi oaspeţii au fost 

curioşi să afle mai multe unii despre alţii. Chiar dacă toţi pro-
veneau din ţări orientale, tinerii au constatat că există  totuşi 
multe diferenţe condiţionate de factori politici, economici, de 
specificul lor naţional. Din prezentarea pregătită de studenţii 
vietnamezi,  colegii lor din Israel au aflat că Vietnamul este  
o ţară din Asia de sud-est cu munţi, păduri şi fluvii frumoase, 
cu o populaţie de peste 80 de milioane de oameni. 

Studenţii vietnamezi au relatat şi despre visurile lor. 
Astfel, domnişoara Nguyen Thuc Quynh Anh a afirmat că 
vrea să studieze la Facultatea de Limbi şi Literaturi Straine, 
Nguyen Thi Hue e pasionată de jurnalism şi vrea să urmeze 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, iar dom-
nişoara Bui Thi Hong Nhung vrea să cunoască mai multe 
despre antropologie şi-şi va face studiile la Facultatea de Is-
torie şi Filosofie. Băieţii  Nguzen Bang Du şi Nguyen Dang 
Khoa sunt interesaţi de chimie şi şi-au ales Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică. 

 La rândul lor, studenţii din Israel s-au prezentat  şi ei 
în limba română, povestind despre ţara lor şi  răspunzând 
la întrebări. Ei  doresc să devină medici. Din prezentarea 
mediciniştilor, gazdele evenimentului au aflat că în Israel 
locuiesc evrei şi arabi, familiile lor sunt numeroase, că 
musulmanii nu consumă carne de porc, iar pe drapelul ţării 
este desenată o hexagramă alcătuită din două triunghiuri 
echilaterale, Steaua lui David, cu denumirea ebraică  Ma-
ghen David, ce semnifică „Scutul lui David». În timpul 
discuţiei tinerii au descoperit că şi culorile au semnificaţii 
diferite în diverse părţi ale lumii. În Israel, de exemplu, 
albul simbolizează pacea, iar în Vietnam – puritatea, dar 
poate fi asociat şi cu doliul.

***

Întrucât studenţii străini de la USM studiază şi texte din 
literatura română,colegii lor vietnamezi au înscenat pentru ei 
un fragment din poemul Luceafărul de Mihai Eminescu, au 
interpretat cântece în limba noastră. Totodată, ca să creeze 
o atmosferă ce i-ar ajuta pe oaspeţi să cunoască mai multe 
despre specificul naţional al Vietnamului, gazdele le-au pre-
gătit un fel de mâncare tradiţională din orez (unul dintre cele 
mai importante alimente pentru vietnamezi), dar şi carne. 
Bineînşeles, nu a lipsit nici muzica vietnameză.  Domnişoa-
ra Nguyen Thi Hue, o studentă sârguincioasă şi talentată, a 
interpretat pentru invitaţi un cântec în limba  ţării sale.

Iar Nguyen Thuc Quynh Anh şi Nguyen Dang Khoa au 
amuzat auditoriul cu o scenetă care prezenta o situaţie de la 
aeroport. Se spune că umorul nu are nici vârstă, nici spaţiu, 
nici timp,  el există pretutindeni,  astfel încât prin mijlocirea 
lui poţi afla multe despre un anumit popor. Faptul că studenţii 
au înţeles replicile este o dovadă în plus că aceştia au însuşit 
destul de bine limba română.

La rândul lor, şi  oaspeţii s-au pregătit bine de această 
întâlnire: i-au servit pe cei prezenţi cu  bucate tradiţionale 
evreeşti şi i-au încântat cu un  dans popular din Ţara Făgă-
duinţei.

Sperăm ca acest gen de întâlniri-dezbateri ale studenţilor 
străini, care  comunică în limba română, să continue, pentru 
că, după cum  afirma poetul Grigore Vieru, „Nu cunosc un 
dar mai frumos din partea unui musafir străin decât ace-
la de a-mi elogia ţara în limba casei mele”.

Lidia STRAH,
conferenţiar universitar  

Aliona SOBOL, 
lector universitar, Facultatea de Litere

Departamentul Limba Română, 
Lingvistică Generală şi Limbi Clasice

Meridianul înfrăţiriiSTUDENŢII  STRĂINI  ELOGIAZĂ  LIMBA  ROMÂNĂ
 „LIMBA ROMÂNĂ... trebuie să ne unească, să devină un izvor de bucurii...”

                                                    (din Testamentul academicianului Nicolae Corlăteanu)
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Sunt tânăr. Sunt student. 
Sunt energic. Sunt ... 

Important este să exist. Pe par-
cursul întregii vieţi, indiferent 
de vârsta la care se află, omul 
are nevoie să-şi perceapă pro-
pria identitate, să înţeleagă care 
este locul şi rolul lui în acest 
furnicar universal. Fără a înţe-
lege ce eşti şi ce vrei să fii, nu 

poţi merge înainte, nu-ţi poţi proiecta traiectoria pe 
care urmează să o parcurgi.

Adeseori este dificil să ne autodefinim. Munca 
celor care alcătuiesc dicţionarele este întotdeauna 
complicată. Mai cu seamă, anevoios este să dai 
definiţia unui om. Şi totuşi trebuie să facem acest 
lucru, pentru că zilnic ne prezentăm în faţa oglinzii, 
în faţa colegilor, a superiorilor şi a lui Dumnezeu. 
Până la urmă modalitatea de definire fiecare şi-o 
alege după propriul plac.

Cineva se reprezintă reuşit prin vestimentaţia 
pe care o poartă; ea îl caracterizează, îl propune 
lumii ca pe un produs stilat, aranjat, irepetabil. - O 
variantă reuşită pentru definiţie, mai ales că prima 
impresie are o pondere enormă pentru relaţiile pe 
care le stabileşti cu oamenii din jur.

Altcineva îşi creează imaginea prin bunurile pe  
care le posedă. Acestea sunt trecute prin faţa spec-
tatorilor, ascunzând după sine adevărata identitate 
a posesorului. Maşina, casa, bijuteriile, lucrurile de 
preţ devin componentele unei definiţii care cân-
tăreşte mult şi bucură ochii cu strălucirea sa. Aici 
însă există unele riscuri. Fie că sub această definiţie 
improprie se poate ascunde o personalitate, a cărei 
valoare a fost puţin exagerată prin definiţie, fie că 
bunurile materiale captează toată atenţia asupra lor 
şi omului în sine ceilalţi abia de mai cutează să îi 
arunce o privire fugară. Ne convingem însă că as-
tăzi întâlnim asemenea noţiuni atât de des!...

O altă categorie de persoane aleg un mod mai 
original de a se caracteriza şi a se înfăţişa înaintea 
lumii. Aceştia preferă să se definească prin neamul 
din care se trag, prin familia din care fac parte, prin 
numele pe care l-au moştenit. Îi putem admira pe 
cei care îşi ticluiesc o asemenea definiţie. De ce? 
În ea se includ istorii, oameni, un sistem de valori, 
o multitudine de relaţii. În final se obţine o defini-

ţie profundă şi com-
plexă. Dar nu toţi se 
pot bucura de tradiţii 
frumoase în ceea ce 
priveşte familia. Şi e 
regretabil...

Eu prefer să-mi 
alcătuiesc altfel imaginea. Eu aleg să-mi echi-
valez persoana cu un verb. Poate că pare alogic, 
neserios. Opţiunea mea în favoarea verbului nu se 
datorează faptului că sunt studentă la Facultatea de 
Litere. Am  dat nu demult de următoarele rânduri: 
,,Dacă vrei să afli cine eşti, nu întreba. Acţio-
nează! Acţiunea te va delimita şi te va defini!” 
Am dat dreptate ideii de mai sus. Într-adevăr, cel 
mai bine despre noi pot să comunice doar acţiuni-
le. Automobilele, imobilile sunt doar nişte obiecte. 
Altceva contează. Să nu credeţi că sunt împotriva 
bunurilor materiale sau a celor care le posedă. Nu! 
Pur şi simplu, mă interesează mai mult toate acţiu-
nile care au permis deţinătorului să le obţină. 

Pe de o parte, este simplu să fii definit de acţi-
unile pe care le realizezi. Toată ziua facem ceva. 
Eu vorbesc, eu gândesc, eu aleg, eu ajut pe cine-
va, eu cert, eu doresc.... Toate acestea vorbesc de 
la sine pentru noi. Însă eu vreau ca în definiţia 
mea să apară anumite verbe, poate doar unul 
singur, dar care să mă reprezinte în totalitate. 
Or acesta este lucrul cel mai dificil. Una este să 
doreşti, alta este să procedezi într-un anumit fel. 
Acţiunile mele trebuie racordate la necesităţile, la 
aspiraţiile mele, la principiile şi concepţiile mele 
referitoare la viaţă. La etapa actuală am o definiţie 
foarte scurtă, dar care reuşeşte să exprime persona-
litatea mea:

Eu caut...
Aceasta e tot ce astăzi pot să spun cu siguranţă 

despre mine. Următoare componentă a definiţiei pe 
care tind să o ataşez va fi : 

Eu cred...
Sper cu toată fiinţa mea că, pe parcursul vieţii, 

voi găsi verbele potrivite din care să-mi construiesc 
imaginea adevărată, deşi ştiu că nici un dicţionar 
nu va accepta o asemenea definiţie.

Ecaterina CEBANU,
anul III, Facultatea de Litere

„Omul a fost zidit după chipul lui Dumnezeu şi trebuie să de-
vină Dumnezeu”, spun în cor Evangheliile şi soboarele ecumenice ale 
Bisericii. Omul trebuie să devină viaţă, bunătate, iubire, sfinţenie, 
lumină. Când se uită toate acestea şi se trezeşte anumalul din om, cum e 

? Când se uită de fineţe, de indulgenţă, de amabilitate, de gentileţe, de fragilitate şi apar furia, 
frica, ura, instinctul ucigaş, dorinţa de a domina, setea de sânge? Cine rămâne a fi omul sau, 
cum zicea Sartre, „L enfer c est les auters” (Infermul sunt ceilalţi), sau cine e omul: mai mult 
animal sau mai mult om?

Unii îl defineau așa: „Omul, animal superior”; „Omul e animal cu raţiune”, „Omul – ani-
mal îndumnezeit”; „Omul este un dobitoc decât animalul”. Aristotel, în „Politica”, afirma că 
omul este un animal social. În fond, făcând o paralelă, cum că statul este o formă de fiinţare, 
după Aristotel, orice existenţă ia naştere în ordinea naturii. La fel stau lucrurile şi cu statul: 
„Statul este o instituţie naturală şi…omul este de la natură o fiinţă socială, pe când antisocia-
lul din natură, nu din împrejurări ocazionale, este ori supraom, ori fiară…”. Natura lucrează 
după principiul teleologicului şi, din moment ce statul există, el stă în ordinea naturii; natura 
este, de asemenea, ca şi indivizii ce compun statul să poarte în ei înşişi 
nevoia de a se asocia cu ceilalţi.

Căci, dacă cineva nu are această nevoie, sau îşi este suficient sieşi 
(şi atunci nu poate fi decât zeu), sau îşi pierde deprinderea (şi atunci este 
monstru). „Omul  este mai social decât orce albină şi orce fiinţă gregară”, 
spune acelaşi  Aristotel; această idee este la fel de argumentată din per-
spectiva teologicului. Omul este singurul dintre toate vietăţile care posedă 
grai. Această posibilitate de a comunica, de a interacţiona, de a interveni  
în diferite acte comunicaţionale aparţine doar individului, întrucât „singur 
el are simţirea binelui şi a răului, a dreptului şi a nedreptului şi a tuturor 
celorlalte stări morale”. 

Psihologii  afirmă cu glas tare că omul e un animal sociabil, „animal 
raţional şi vorbitor”. Aici mă asociez la ceea ce spunea Blaga: „Animalele 
trăiesc pentru clipe imediate şi pentru supravieţuire. Spre deosebire de 
om, animalul nu va încerca niciodată să descopere Misterul vieţii”… Poa-
te că un om trebuie să ştie să fie şi animal, şi om.

***

Pentru gândirea evoluţionistă, între animal şi om nu există decât o diferenţă cantitativă, 
omul e mai inteligent  ca animalul. După părerea lui Henri Bregson, inteligenţa 

e, în esenţă, practică,  de aceea omul este definit ca un creator. Animalele nu ajung 
niciodată la acest nivel, ci doar la nivelul de dominare, de supravieţuire și, desigur, de 
reproducere. Blaga susţine că „omul există în mister şi în reluare, dimensiunea miste-
rului e străină existenţei animale, ea aparţine numai omului”. Aşadar, omul se apropie 
de existenţă tocmai prin cultură. Nu există creaţii culturale ale animalelor, plăsmuirile lumii 
animalice se înscriu în încercările animalului de a se adapta mediului. Prin urmare, ele sunt 
dictate de instinct. Omul se poate debarasa, iese din limitile profanului,  poate depăşi ori-
zontul instinctual, atunci când se consacră culturii. Spre exemplu, un savant renunţă la fiinţa 
biologică, atunci când lucrează ore în şir la diverse proiecte într-un laborator .

 Îmi amintesc de o carte citită acum doi ani, semnată de Hobbes, care pleacă de la premisa 
că egoismul e singura bază a naturii umane, care îl învaţă să fie şi om, şi animal. Egoismul 
îl mână pe om în lupta unuia contra altuia, în această etapă apare vrăjmăşia: „Homo homini 
lupus” – omul e lup pentru alt om,” Bellum omnimm contra ommes” – războiul tuturor îm-

potriva tuturora. Egoismul, prin substanţa sa pură,  e generatorul luptei, al 
instinctului conservării, al autoaparării, al autosupravieţuirii, al autorea-
lizarii, iar aici se trezeste animalul din om, cel care uită de armonie şi de 
candoare. Deşi noi nu trăim în haite, asemeni lupilor, totuşi un principe 
trebuie să ştie să fie pe cât de bine animal, pe atât de bine şi om, totodată, 
el trebuie să ştie să-şi controleze atât instinctele animalice din sinele său, 
cât şi valorile sale umane şi să le pună în funcţiune la momentul şi la 
locul potrivit, ca, într-un final, să nu ucidem cu plăcere asemenea cobrei, 
să nu atacăm oamenii cu sarcasm şi cu cinism, precum rechinii, să nu 
ne ascundem în cele mai întunecoase locuri, dar,  în caz de primejdii, să 
abandonăm corabia aidoma şobolanilor. Să ştim să fim  şi oameni, cum 
spunea Păunescu: “Vă văd pe toţi mai buni şi mai umani”. Să ştim 
să punem în valoare inteligenţa, raţiunea, să lăsăm şi să nu lăsăm, să 
iasă şi să nu iasă în exterior animalul din noi.

Laura TUGAREV,
doctorandă, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 

Marele gânditor şi filozof al 
antichităţii Aristotel:

Cotidianul studențesc

,,EU  SUNT  EGAL  CU  UN  VERB”

Pe parcursul ultimilor câţiva ani, pe adresa redacţiei noastre sosesc, cu precă-
dere de la trei facultăţi cu profil umanistic, însemnări trecute la calculator sau 

frumos caligrafiate de mână, acestea fiind, în marea lor majoritate, meditaţii ale tineri-
lor studioşi, în care sunt reflectate diferite subiecte şi aspecte ale vieţii cotidiene. În scri-
erile lor autorii abordează cele mai sensibile şi actuale subiecte, legate de fenomenele 
sociale, de relaţiile între oameni, dar şi de raportul între dragoste şi ură, între sublim 
şi urâţenie, între devotament şi trădare, între bucurie şi tristeţe, între pesimism şi opti-
mism, între inspiraţie şi lene spirituală.

Cu alte cuvinte, lecturând cu atenţie fiecare corespondenţă de acest gen, constatăm 
că autorii noştri, pe lângă preocupările lor de bază – studiile la facultate, sunt înclinaţi 
spre a gândi, a medita, a trage concluzii, adică a vedea lumea prin prisma propriilor tră-
iri şi retrăiri, încercând să o prezinte, această realitate, aşa cum o văd şi o simt ei. Vorba 

unui mare om de cultură, al cărui nume ne scapă: gândurile mari pornesc din inimă.
La aceste rânduri s-ar mai cere o precizare de principiu: semnatarii celor mai reu-

şite creaţii (inclusiv ale acestor trei autoare Laura Tugarev, Ecaterina Cebanu şi Maria 
Taban) au fost îndemnaţi, chiar provocaţi să se antreneze în acest proces de gândire şi 
de creaţie de doamna Eugenia Dodon, doctor, conferenţiar universitar, care ştie cum să 
se apropie de inima şi sufletul fiecărui student, îndemnându-l să gândească, să cugete, 
să tragă concluzii, sugerându-i teme şi subiecte accesibile din cotidianul nostru univer-
sitar, dar și din cele ce ni se întâmplă în viaţa de toate zilele.

Citiţi, dragi tineri studioşi, rândurile de mai jos, şi dacă v-au trezit câtuşi de puţin 
curiozitatea de a vă spune punctul de vedere, poate chiar de a polemiza – puneţi mâna 
pe condei şi „bombardaţi-ne” redacţia.

Mihai MORĂRAŞ

LIBERTATEA. CE ÎNSEAMNĂ SĂ  FII LIBER?
Sunt momente în viața noastră când ne facem 

ordine în viață și încercăm să ne dăm seama ce 
este cu adevarat important pentru noi. Ne întrebăm: ce 
contează pentru mine și cum aș vrea sa-mi trăiesc viața. 
Una dintre valorile importante pentru mine este libertatea 
la fel cum, de altfel, cred că este pentru o bună parte din 
oameni. De-a lungul timpului oamenii au tânjit, au luptat 

și s-au sacrificat pentru libertate. Dar ce înseamnă libertatea? 
Să fiu propriul meu stăpân. Să pot decide singur dacă azi am 
chef să fac ceva anume (să merg la rafting, de exemplu) fără 
a fi nevoie să am acordul nimănui. Să-mi pot alege munca 
și cât timp aloc pentru asta.  Să pot lua vacanțe pe perioade mai lungi. Să pot 
cumpăra un anume lucru dacă mi-l doresc, când mi-l doresc. Să aleg cu cine 
petrec timpul și cum petrec acest timp. Aceasta e definiția mea, însă poate 
însemna altceva pentru tine. Cred că atunci când ești liber, îți poți concentra 
atenția pe lucrurile cu adevărat importante pentru tine și pentru alții. Nu e ne-
voie să te gandești cum plătești următoarea rată la bancă sau chirie sau că ești 
în mijlocul unui proiect care nu-ți place deloc și care va mai dura încă X luni 
în care ești departe de cei dragi. Marea capcană în cazul în care ajungi să guști 
din libertate este blazarea. Să ajungi să nu te mai bucuri de libertatea ta și să fii 
încă un om plictisit de propria-ţi viață.

Dar cum poți fi liber? Cred că libertatea – în societatea în care trăim – este 
un mix din 3 factori: timp, bani și sănătate. E nevoie să ai toți acești factori 
concomitent. Pornind de  aici, poți construi tot ce îți dorești. Însă lipsa unuia 
dintre ei îți îngrădește semnificativ libertatea.

Timpul. Ești stăpân pe timpul tău atunci când ești propriul șef. De regulă, 
el te impune să ai propria afacere.  Să ai grijă însă să nu ajungi propriul tău an-
gajat. Unii pot spune ca job-ul lor e flexibil și că muncesc când vor sau nu prea 
muncesc. În definitiv, atâta timp cât ești angajat, altcineva controlează cum îți 
petreci timpul și cât valorează acest timp.

Banii. Se pune întrebarea: de câți bani ai nevoie, ca să fii liber? Cum ar 
trebui să câștigi acei bani? Singura variantă pentru a avea simultan și timp, și 
bani este venitul pasiv. Vestea bună este că, în prezent, acesta se poate câștiga 
în mai multe feluri. Pot fi chirii, dobanzi bancare, drepturi de autor etc.

Sănătatea. Probabil,  este cel mai neglijat lucru dintre cele trei. Asta până 
în momentul în care o pierdem și apar problemele. În ultima perioadă se obser-
vă o mai puternică orientare a oamenilor înspre partea de sănatate și mai mult 
decât atat – prevenție. Oamenii sunt mamifere. De regulă, mamiferele trăiesc 
de 6 ori perioada în care s-a încheiat ciclul de creștere. Acest lucru se întâmpla 
la om doar în cazuri excepționale. Pe lângă beneficii, civilizația aduce după 
sine și o serie de boli specifice (cancer, diabet, boli cardiovasculare etc). 

Să fii sănătos înseamnă mai mult decât să poți sta în picioare și să nu fii 
internat într-un spital.  Sănătatea  e lucrul cu care ar fi bine să începem.

     E un moment bun să te întrebi dacă într-adevăr vrei să fii liber. Ești 
dispus să lupţi pentru aceasta? Libertatea se cucerește!

Maria TABAN, 
anul III, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

ÎNDEMNUL  ŞI  NECESITATEA  DE  A  GÂNDI

ROSTUL  OMULUI  PE  PĂMÂNT
Un principe trebuie să se simtă un animal la fel cum se simte om 

                                                                                                                     (Principele Niccolo Machiavelli)

Toţi oamenii au sădit în firea 
lor dorinţa de a cunoaşte, de a 

gândi. Dovada acestui lucru stă 
în plăcerea pe care le-o procură 

activitatea simţurilor.
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O pilduitoare şcoală de vară

Cu acest generic, în perioada 10 – 18 iulie curent, la Universitatea de Stat din Mol-
dova s-a desfăşurat o Şcoală de vară, acţiune programată în cadrul Proiectului 

Tempus IV „Crossmedia und Qualitätsjournalismus” –  „Crossmedia şi jurnalismul de ca-
litate”.  Audienţii, studenţi 
ai Facultăţii de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării, au 
fost ghidaţi de formatori şi 
profesori din Germania şi 
România: dl Ralph Ken-
dlbacher, reprezentant al 
Universităţii din Passau, 
Germania (coordonator de 
Proiect), şi dna conferenţiar 
universitar, doctor Ioana-
Narcisa Creţu, prodecan, 
Universitatea „Lucian Bla-
ga” din Sibiu, România.

Important este faptul că  
toate activităţile s-au desfă-
şurat în noul Laborator al Fa-
cultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării – Laboratotul 
Crossmedia – amenajat şi utilat cu sprijinul  Uniunii Europene în cadrul programului Tem-
pus IV.  Obiectivul acestuia este reforma învăţământului superior prin cooperare universitară 
internaţională. Studenţii s-au familiarizat cu Fotografia de presă: între documentar şi simbol 
(Locul imaginii fotografice în presă; domeniul fotografiei; subiectele şi genurile fotografice 

etc.), cu Imaginea video în practica jurnalistică de astăzi (Filmul documentar; imagine şi 
comentariu etc.). 

Aducem, pe această cale, mulţumirile noastre conducerii USM, domnului rector Gheor-
ghe Ciocanu, care a fost 
receptiv la doleanţele 
noastre şi datorită căruia 
Laboratotul Crossmedia 
a fost amenajat în cele 
mai bune condiţii, lucru 
apreciat şi de oaspetele 
nostru Ralph Kendlba-
cher.

Tot în cadrul Proiec-
tului nominalizat la înce-
putul lunii octombrie un 
grup de profesori de la   
Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării 
va participa la Conferinţa 
internaţională „Libertate 
prin mass-media?” din 

Passau, Germania,  care va  
lua în dezbateri evoluţia mass-mediei în ţările din Europa de Est şi de Vest. 

Mihail GUZUN,
director – Departament Teoria şi Practica Jurnalismului, 

doctor, conferenţiar universitar

La începutul acestei luni Ansamblul studenţesc de dansuri populare „Stru-
guraş” al Casei de Cultură USM a participat la Festivalul Internaţional de Fol-
clor din Grecia, impresionându-i pe   numeroşii vizitatori şi participanţi.

Zâmbete, feţe entuzi-
asmate, licăriri vii în 

ochi şi strângeri prietenoase 
de mână au cuprins în acest 
început de  toamnă aurie   
oraşele Kolindros şi Aiginio. 
Festivalul Internaţional de 
Folclor a reunit unsprezece 
ţări: Grecia, Rusia,Turcia, 
Letonia, Republica Mol-
dova, Polonia, Bulgaria, 
Ukraina, Ungaria, Austria 
şi Suedia.

Prestaţia fiecărei ţări a 
fost urmărită cu mare aten-
ţie de spectatori, sorbind cu 
o deosebită plăcere evoluţia 
participanţilor,  admirând 
deopotrivă tradiţiile şi patri-
moniul naţional al ţării, expri-
mate prin dans. Artiştii noştri 
i-au încântat în  mod special, 
generând o avalanşă de aplau-
ze la sfârşitul prezentării.

-Ştiam că Republica Mol-
dova are o cultură frumoasă, 
obiceiuri şi tradiţii unice în 
felul lor. Sunteţi o ţară  extra-
ordinară, care se poate mândri 
cu oameni talentaţi cu adevă-
rat, ne-a declarat emoţionată 
Valentina Vinnicova, participantă din Rusia.

-Am descoperit că moldovenii sunt foarte sociabili, mereu cu zâmbetul pe buze. Mi s-a 
creat impresia că sunteţi un popor foarte fericit, deoarece din privirile voastre izvorăşte ener-

gie pozitivă, mărturiseşte,  la rândul lui, Ferdinand Zisser din Austria.
La festival au fost prezenţi şi concetăţeni de-ai noştri care au venit în Grecia să mun-

cească sau să se odihnească. 
Pe chipul  lor observam mân-
dria cu care admirau dansurile 
noastre. Ei s-au aflat alături de 
echipa noastră pe tot parcursul 
festivalului.

Dansatorii ”Struguraşului” 
universitar s-au făcut remarcaţi 
prin costumele frumoase, dar 
şi prin tehnica dansurilor bine 
aranjate. „M-au făcut să mă 
mândresc  cu Moldova noastră, 
fiindcă artiştii au reuşit să pro-
moveze valorile naţionale la cel 
mai înalt nivel”, şi-a exprimat 
părerea şi  Dumitriţa Moraru, 
elevă la Liceul „Spiru Haret” 
din Chişinău, care se afla la 
odihnă în Grecia.

Iar Nicoleta Lupu, studen-
tă la Facultatea de Drept, 
intervine cu o precizare: „În 
opinia mea, acest Festival In-
ternaţional de Folclor şi-a atins 
scopul, fiindcă între toţi par-
ticipanţii s-a stabilit o relaţie 
sinceră de prietenie, acest lucru 
datorându-se dragostei şi pasi-
unii dansatorilor moldoveni 
pentru cultura şi tradiţiile po-
pulare, pe care le-au reprezen-
tat cu atâta suflet şi inspiraţie la 

Festivalul Internaţional de Folclor din Grecia, ediţia 2014. 
Ana ŞOVA,

masterandă la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Meridianul culturii

Echinocțiul de toamnă din acest an, 21 septembrie 
2014, a fost marcat de un eveniment deosebit în 

explorarea planetei Marte. După 10 luni de zbor inter-
planetar, sonda spațială MAVEN (Mars At-
mosphereand Volatile Evolution – Evoluția 
atmosferei și a substanțelor volatile pe Mar-
te)), lansată la 18 noiembrie 2013 de către 
Agenția Spațială Americană NASA, s-a în-
scris pe o orbită circum-marțiană. Aparatul 

cosmic de 903 kg și 11,4 m lungime are misiunea să cerceteze 
atmosfera, vântul solar și evoluția climei pe Marte. 

MAVEN este primul aparat destinat să studieze straturile 
superioare ale atmosferei marțiene și parametrii vântului so-
lar în apropiere de planetă. Cu ajutorul unor spectrometre de 
masă, se va preciza compoziția izotopică a atmosferei, inclu-
siv a componentei neutre și a celei ionice. Se așteaptă ca prin 
aceste cercetări să se elucideze problema evoluției atmosferei 
planetei Marte și influența ei asupra schimbării climei pe planetă. Cândva 
atmosfera lui Marte a fost mult mai densă, însă cu timpul s-a împrăștiat în 
cosmos. În prezent ea este constituită, în principal, din bioxid de carbon, 

având grosimea de o sută de ori mai mică decât atmosfera Pământului.
Se intenționează să se determine factorii principali care au dus la pier-

derea atmosferei de către Marte. În primul rând, se va studia influența vân-
tului solar – fluxul de particule încărcate electric (pro-
toni și electroni) care se propagă în toate direcțiile de 
la Soare cu viteze de sute de kilometri pe secundă. Este 
posibil să se găsească astfel răspuns la întrebările:cum a 
dispărut apa de pe Marte, ale cărei urme au fost descope-
rite în sondele marțiene anterioare ? care sunt factorii ce 
au transformat planeta care putea fi înfloritoare, într-un 
deșert lipsit de viață ?

Programul științific al misiunii este prevăzut pentru 
un an. Aparatul se va roti în jurul planetei pe o orbită 
eliptică alungită, îndepărtându-se de Marte până la peste 
6000 km și apropiindu-se de el până la 150 km. După 
finalizarea programului științific, MAVEN va continua 
să cerceteze clima pe Marte până în 2016, după care va 

fi utilizat ca satelit de telecomunicații cu alte aparate marțiene. 
Ștefan D. TIRON,

consilier la Ministerul Educaţiei

Universul aproape

În imagini: aspecte de la Şcoala de vară.
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ANSAMBLUL  STUDENŢESC „STRUGURAŞ”- APLAUDAT  ÎN  GRECIA

CUM  A  DISPĂRUT  APA  DE  PE  MARTE? AVIZ!
În atenţia 

cititorilor ziarului 
„Universitatea”

Vă aducem la 
cunoştinţă că, începând 
cu ziua de 29 august 
2014, publicaţia noastră 
va apărea la finele 
fiecărei luni ordinare şi 
în varianta electronică. 

Ne puteţi accesa pe 
următoarea adresă: 

www.usm.md


