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Ziua tricolorului la USM

 La data de 27 aprilie 2015, Republica Moldova a 
marcat Ziua Drapelului și Stemei de Stat, simbolurile 
oficiale ale suveranităţii şi independenţei ţării noastre, 
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.62 din 23.04.2015.
 În incinta USM, Ziua Tricolorului a fost săbătorită 
în ritmuri de dans. Evenimentul a început la orele 12.30, 
în fața blocului central al USM.
 Studenții de la Universitatea de Stat au organizat un 
flashmob energic și plin de culoare: au dansat pe ritmurile 
pieselor patriotice, inclusiv ale Doinei și Ion Aldea-
Teodorovici, Nelly Ciobanu, Formația Zdop și Zdup, 
formația Subcarpați și formația Lumea. Tinerii au îmbrăcat 
tricouri în culorile roșu, galben și albastru, fetele purtau 

pe cap bentițe în culorile tricolorului, sărbătorind astfel, 
într-un mod mai neobișnuit cei 25 de ani ai drapelului de 
stat.
 „Scopul nostru a fost unul patriotic. Am dorit să 
promovăm încă o dată valorile și simbolurile naționale 
care ne reprezintă trecutul, prezentul și viitorul. Flashmob-
ul a fost o dovadă indubitabilă a dragostei pure pentru 
Republica Moldova”, a menționat coordonatoarea acestei 
activități, Alina Plângău.
 ” Ziua tricolorului este reamintirea faptului că Republica 
Moldova este liberă, integră şi independentă. Nu putea 
fi trecut cu vederea acest eveniment. Astfel, am hotărît 
să organizăm ceva 

unic şi frumos pentru această zi istorică ” a menționa 
Elena Baciu, una din organizatoarele evenimentului.
 „Astăzi am încercat să răspîndim noţiunea de 
patriotism în rîndul tinerilor, să arătăm că ţara noastră 
se mîndreşte cu cele 3 culori în care îmi este colorat atît 
drapelul cît şi inima” , comunică Daniel-Darius Sadovei, 
participant al flashmob-ului.
 Studenții prezenți la eveniment susțin că astfel de 
activități culturale sunt binevenite, precum că prin așa 
mod ne cinstit istoria și strămoșii.
Evenimentul a fost organizat şi desfăşurat de către 
Consiliul Studenţilor din Mass-Media.
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Vizita Ambasadorului Franţei, dlui Pascal Vagogne la USM

     Miercuri, 22 Aprilie 2015 a avut loc întâlnirea E.S. 
Ambasadorului Franţei, dlui Pascal Vagogne cu Rectorul 
USM, profesorul universitar Gheorghe Ciocanu. La acest 
eveniment au participat domnul Fabien Flori, Director al 
Biroului Europa Centrala şi Orientala, Agenţia Universitară 
a Francofonie, dl Roman Kwiatkowski, directorul Antenei 
AUF din Chişinău, profesorul universitar Florentin 
Paladi, prorector pentru activitatea ştiinţifică, profesorul 
universitar Ludmila Zbanţ, decanul Facultăţii de Limbi 
şi Literatiri Străine a USM. În cadrul discuţiilor s-a 
menţinat importanţa dezvoltarii şi consolidării relaţiilor 
de colaborare moldo-franceze, în deosebi in domeniul 

educaţiei şi cercetării. Evenimentul s-a încheiat cu ceremonia de semnare a Convenției de creare 
a lectoratului de limbă franceză la USM.

Vizita Ambasadorului SUA la Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative a USM

     La data de 24 aprilie 2015 a avut loc întâlnirea 
studenților, masteranzilor și a profesorilor Facultății 
Relații Internaționale Științe Politice și Administrative cu 
E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al SUA 
în Republica Moldova, James D. Pettit.  Au fost abordate 
subiecte legate de relaţiile moldo-americane, situaţia 
actuală din Republica Moldova, politica regională şi 
mondială, activitatea diplomatică. Întrebările incitante, 
dar şi răspunsurile pe potrivă au făcut dialogul interesant 
și util. Asistenţă a rămas impresionantă de competenţa, 
profesionalismul şi deschiderea ambasadorului SUA. La 
rândul său, Dl James D. Pettit ne-a mărturisit că a rămas 

plăcut surprins 
de prestația studenților și a masteranzilor FRIȘPA. S-a 
convenit ca întâlnirile studenților, masteranzilor și a 
profesorilor Facultății Relații Internaționale Științe 
Politice și Administrative cu Ambasadorul SUA să devină 
o tradiţie.
 Conferința internațională “From Quality Assurance 
to Strategy Development” Chișinău, Moldova State 
University, 7-9 April 2015
 În perioada 7-9 aprilie 2015 la Universitatea de Stat din 
Moldova s-a desfășurat conferința internațională „De la 
asigurarea calității 
la strategia de 

dezvoltare a instituțiilor de învățământ superior” la care 
au participat rectori, prorectori, manageri de calitate și 
cadre didactice din instituțiile de învățământ superior 
din Republica Moldova, reprezentanți ai Ministerului 
Educației, Ministerului Sănătății,  Agenției Naționale 
de Asigurare a Calității Învățământului Profesional din 
Republica Moldova, Agenției Germane de Asigurare 
a Calității în Învățământul Superior (AQAS), Agenției 
Estoniene de Asigurare a Calității Învățământului din 
Estonia (EKKA), experți în asigurarea calității educației 
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din Germania, Austria, România, Danemarca, Spania și  
reprezentanți ai Uniunii Europene a Studenților (ESU). 
 Conferința a fost organizată în cadrul proiectului 
TEMPUS QUAEM, implementat în 5 universități din 
țară în consorțiu cu alte universități din Romania, Spania 
și Danemarca și cu participarea Agenției Germane de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (AQAS). 
Membrii consorțiului au încercat să disemineze 
experiența și realizările obținute în cadrul proiectului 
în scopul constituirii și dezvoltării unui sistem viabil 
de asigurare a calității în învățământul superior din 
Republica Moldova. Conferința a abordat trei probleme 
mari ale calității învățământului superior: conexiunea 
dintre asigurarea calității și strategia de dezvoltare a instituției de învățământ superior, evaluarea 
externă, acreditarea programelor de studii și internaționalizarea învățământului superior.  
 În alocuțiunea de deschidere a conferinței, Ministrul Educației Maia Sandu a menționat 
că „Asigurarea calității în învățământul superior din Republica Moldova reprezintă garanția 
faptului, că programele de studiu oferite de instituțiile de învățământ superior respectă cele mai 
înalte standarde în materie de instruire și cercetare”. Membrii consorțiului de la Universitatea 
de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Bălți, Universitatea Tehnică din Moldova și 
Universitatea de Stat din Tiraspol au diseminat experiența acumulată în cadrul evaluării externe 
a programelor de studii pentru ciclul I, licență, identificând oportunitățile de îmbunătățire a 
lor. 

ÎNTÂLNIREA PROFESORILOR DE LIMBĂ SPANIOLĂ – 2015 
LA BUCUREŞTI

 În perioada 27-28 martie a anului curent la Bucureşti a avut loc Întâlnirea profesorilor 
de limbă spaniolă – 2015 la care au participat de asemenea câţiva profesori din cadrul 

Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare 
Interculturală al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine 
(USM). Evenimentul a fost organizat de Institutul 
Cervantes din Bucureşti în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (România)  şi Casa 
Corpului Didactic a municipiului Bucureşti. Principalii 
destinatari ai evenimentului au fost profesorii care se 
ocupă de predarea limbii spaniole ca limbă străină în 
România şi Republica Moldova, însă prezenţi au fost de 
asemenea şi cei care îşi desfăşoară activitatea didactică 
în Serbia şi Ungaria.
      Tematica seminarului a fost pe cât de vastă, pe 

atât de diversă, pornindu-se de la Tehnici şi resurse în predarea limbii spaniole ca limbă străină 
pentru preşcolari (atelier coordonat de María Luisa 
Gómez Sacristán), Predarea integrată a limbii spaniole 
în contexte şcolare (Pilar Veiga), Modelul AICLE la 
ora de limbă spaniolă: o experienţă inovatoare (Isabel 
Leal Moreno) şi terminând cu o altă serie întreagă de 
comunicări care prezintă un interes deosebit pentru 
profesorii de limbă spaniolă care activează în cadrul 
Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare 
Interculturală al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, 
şi anume Noile diplome DELE A2/B1 pentru şcolari 
(Maribel Jimeno), întrucât începând cu sesiunea de 
primăvară din anul curent, examenul DELE (Diploma 
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Español Lengua Extranjera) urmează să fie completat cu două niveluri noi – A1 şcolar şi A2/
B1 şcolar, motiv pentru care a fost necesară prezentarea şi elucidarea structurii probelor din 
cadrul acestora. 
 Aici e cazul să menţionăm că examenul DELE poate fi susţinut şi la Centrul de Hispanistică 
al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (USM, Chişinău), iar Diplomele de Spaniolă ca 
Limbă Străină sunt recunoscute pe plan internaţional de către întreprinderi private, camere 
de comerţ şi instituţii de învăţământ publice şi private şi reprezintă certificate complementare 
programelor din învăţământul oficial de studiu al limbilor străine în multe instituţii, fiind un 
mijloc de promovare personală în domeniul academic şi profesional. De asemenea, sunt utile 
pentru a facilita promovarea profesională şi accesul la sistemul educativ din Spania şi alte peste 
o sută de ţări în care se desfăşoară acest examen.    
 În acelaşi context, vom menţiona şi atelierul coordonat de îndrumătorul pedagogic al 
editurii SGEL Javier Díaz Castromil cu tema Utilizarea materialelor video în timpul orelor. 
Activităţi comunicative orientate spre dezvoltarea competenţei audio-vizuale, însoţit de o 
expoziţie a ultimelor apariţii editoriale SGEL. Un alt eveniment însemnat din cadrul seminarului 
a fost prezentarea bibliotecii fizice şi electronice Luis Rosales a Institutului Cervantes din 
Bucureşti, ale cărei fonduri includ literatură spaniolă şi hispano-americană, literatură 
lingvistică, didactică, muzică spaniolă şi hispano-americană etc. si, bineînţeles, conferinţa 
susţinută de profesorul Coman Lupu, directorul Departamentului de Lingvistică Romanică, 
Limbi şi Literaturi Iberice şi Italiană din cadrul Universităţii Bucureşti cu tema Diferenţe între 
limba spaniolă şi limba română în structura sintagmei nominale prepoziţionale şi a sintagmei 
verbale.
   Astfel, fiind cea mai mare instituţie culturală, la nivel mondial, care se dedică promovării şi 
predării limbii spaniole, difuzării culturii spaniole şi hispano-americane şi având reprezentanţe 
în ţări din diferite continente, precum şi o reţea de institute asociate, orice eveniment organizat 
şi susţinut de Institutul Cervantes capătă semnificaţie majoră incontestabilă. Anume din 
acest motiv, Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală mizează şi în 
continuare pe o colaborare cât mai eficientă cu această instituţie de prestigiu internaţional în 
vederea promovării valorilor hispanice în Republica Moldova.

Laura Mîrzac, lector superior universitar
Cristina Cebanu, lector universitar
Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală
Facultatea de Limbi şi Literatură Străine

      Discursul literar: plăcerea lecturii sau obiect de studiu pasionant?

Prelegeri susținute de dna F. Hrubaru, dr.conf. de la Universitatea „Ovidius” Constanța,
la disciplina Tipologii discursive, master Studii franceze, anul I

 În perioada 23-25 aprilie 2015, la Departamentul Lingvistic romanică și Comunicare 
interculturală s-a aflat în misiune de predare dna F. Hrubaru, dr. conf., în cadrul proiectului de 
susținere a masteratului francofon Studii franceze.

 Dna F. Hrubaru a intervenit la o serie de aspecte 
problematice ce țin de Analiza discursului literar în 
baza unui corpus de texte variat (A. Gide, A. Camus, 
Stendhal, G. Flaubert ș.a.): marcajele deictice asumate de 
enunțiator, mărci de divergențe enunțiative, intercalarea 
planurilor enunțării etc.
 Împreună cu profesoara invitată masterandele au căutat 
și găsit răspuns la unele întrebări: De ce divergențele 
enunțiative nu împiedică înțelegerea discursului literar? 
Există un aparat formal al discursului literar și a celui 
de ficțiune? De ce în discursul non ficțional este utilizat 
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perfectul compus?
 Din impresiile masterandelor: „I-am mulțumit 
dnei F. Hrubaru pentru că ne-a făcut să descoperim 
împreună mecanismele producerii sensului în discursul 
literar: cele care ne transmit emoții,  sentimente și 
cele care ne implică pe noi, cititorii, în interacțiune cu 
autorul.” (Nina Simileac, masterandă, anul I).
 La Universitatea „Ovidius”, dna F. Hrubaru 
predă următoarele cursuri: la licență –  Pragmatique 
linguistique, Phonétique du français, Modalités 
d’énoncé, Le système verbal du français; la master – 
Approche linguistique du discours littéraire, Littérature 
et fiction.

COLABORĂRI  INTELECTUALE  PROMIȚĂTOARE

 Dna Joëlle Nicolaï, bibliotecar –referent la Biblioteca Departamentală din Bourg-
en-Bresse, Franța, s-a aflat într-o vizită de explorare la 
Universitatea de Stat din Moldova, în perioada 21- 24 
aprilie 2015.  Colega din Franța a reușit să se întâlnească 
cu studenții și profesorii Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine a USM și a ținut, la Departamentul de Lingvistică 
Romanică și Comunicare Interculturală al FLLS,  o 
prelegere despre sistemul de biblioteci din țara de 
origine. Dumneaei a avut, la fel, întâlniri cu bibliotecarele 
facultății respective, dar și cu Dna Ecaterina Zasimenco, 
Director al Bibliotecii Centrale Universitare. 
 Joëlle Nicolaï a aflat cum funcționează bibliotecile de la 
USM, iar Dna E. Zasimenco i-a vorbit despre un proiect 

Erasmus în care e implicată Biblioteca Centrală Universitară, relevând avantajele acestei 
deschideri pentru modernizarea sistemului de catalogare a datelor din biblioteci. 
 La rândul lor, bibliotecarele de la Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine s-au arătat interesate 
de modalitățile de diseminare a materialelor pentru 
lectură, practicate în Franța. Atât Joëlle Nicolaï, cât 
și bibliotecarele de la FLLS, au constatat că interesul 
pentru lectura cărților diminuează acum, tehnologiile 
informaționale devansând lectura clasică. Studenții au 
recunoscut, de asemenea, că obișnuiesc să citească multe 
cărți în variantă electronică și să se aboneze la diverse 
reviste de specialitate, difuzate în variantă electronică.
Dna Joëlle Nicolaï a manifestat un interes deosebit pentru 
literatura din R. Moldova tradusă în limba franceză. 
În calitate de Șefă a departamentului de achiziții la biblioteca departamentală din Bourg –en 
Bresse, dumneaei a mărturisit că instituția de la care vine ar achiziționa cu plăcere cărți ale 
autorilor din Republica Moldova, pentru a face cultura țării noastre cunoscută în Franța. 
 Dialogul dumneaei cu studenții de la Departamentul de Lingvistică Romanică și 
Comunicare Interculturală al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a fost captivant și inedit. 
Studenții au afirmat că citesc pentru că își văd părinții citind. Ideea vehiculată în ultima vreme, 
conform căreia tinerii de astăzi „nu mai citesc”, este, fără îndoială, cu totul falsă. În majoritatea 
ţărilor probabil că se citeşte tot atât de mult cât se citea „înainte”, sau aproape. S-a mai subliniat, 
pe de altă parte, că actuala piaţă de carte, în general – şi aceea destinată tineretului, în special – 
se caracterizează, atât în R. Moldova, cât şi pe plan mondial, printr-o dezvoltare fără precedent 
a literaturii de proastă calitate, care tinde să „sufoce” literatura bună (încă existentă, dar dificil 
de descoperit în noianul de maculatură împins în faţa potenţialului cumpărător, care nu mai 
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ştie ce şi de unde să aleagă). Acest lucru se datorează, 
printre altele, faptului că mijloacele de comunicare în 
masă permit astăzi până şi unei persoane inculte să 
devină formator de opinie, prin intermediului unui blog, 
de pildă, ori al unei emisiuni TV lipsite de bun-gust 
(ori chiar de bun-simţ), mulţi dintre editori fiind apoi 
nevoiţi să răspundă cererii de carte create în consecinţă. 
În acest context, Dna Nicolaï le-a explicat studenților 
că demarcaţia cândva clară dintre valoare şi nonvaloare 
a devenit acum o chestiune „de gustibus” – ceea ce 
pare democratic, dar este, de fapt, doar greşit. Ulterior, 
studenții au dorit să afle opinia invitatei franceze despre 

niște ediții de carte care se bucură de mare popularitate în Franța, dar care sunt considerate un 
pic marginale. Răspunsurile Dnei Joëlle Nicolaï la aceste întrebări ale tinerilor încurajau mereu 
libertatea de alegere în cazul lecturilor recomandate. 
 În încheiere ținem să menționăm că întâlnirile Dnei Joëlle Nicolaï cu profesorii, studenții 
și bibliotecarii USM au pus bazele unei colaborări intelectuale de lungă durată. 

                                                   CONTACTE  INTERCULTURALE 

 Dl. Guy GUENROC, etnograf și specialist în domeniul 
interculturalului, invitat foarte des la emisiunea „Un 
homme, une histoire” din Republica Franceză, a 
susținut, la Departamentul de Lingvistică Romanică 
și Comunicare Interculturală al Facultății de Limbi și 
Literaturi Străine, patru prelegeri inedite despre contactul 
civilizațiilor și interferențele culturale universale. 
 În perioada 21 – 30 aprilie 2015, Dl. GUENROC s-a 
străduit să familiarizeze studenții Departamentului cu 
strategiile de integrare într-o cultură nouă și absolut 
necunoscută pentru călători. Evocând exemple sugestive 
și autentice din experiența de cercetător, etnograf și 

călător, dar și  prezentând filme din călătorii, invitatul Departamentului a reușit să captiveze 
publicul foarte repede. Profesori și studenți s-au arătat 
interesați de itinerariile parcurse de invitat și de locurile 
necunoscute încă, prezentate în filmele de călătorii.
 Dl. GUENROC a povestit despre pelerinajul spre 
mormântul Sf. Jacob de la Compostela, care a durat două 
luni și în timpul căruia a parcurs mai mult de o mie de 
kilometri pe jos. În concepția cercetătorului, pelerinajele 
țin de firea omului, dornică să descopere necunoscutul, 
alteritatea, cultura și tradițiile populațiilor băștinașe, 
precum și de necesitatea de a împărtăși celorlalți aceste 
descoperiri. Filmul despre proiectul de reîmpădurire 

a spațiilor rurale 
din Guatemala a completat demersul intercultural, menit 
să accentueze importanța activităților de voluntariat în 
redresarea situației ecologie de pe glob.
 Autorul prelegerilor a stăruit asupra faptului că civilizația 
include cultura, ca un element esențial și diferențiator. Guy 
GUENROC a ținut să afirme  că societățile se aseamănă 
cel mai mult prin bunurile ce satisfac funcțiile utilitare 
(dar și aici, aceste necesități diferă de la caz la caz, după 
cum se vedea din exemplul băștinașilor guatemalezi care 
au renunțat intenționat la reamenajarea caselor și sălilor 
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de duș). În același timp, societățile se deosebesc mai pregnant prin mesajele simbolice care 
descind din patrimoniul cultural al acestora. Oaspetele francez a afirmat că civilizația reprezintă 
ansamblul caracteristicilor vieții colective a uni grup sau a unei epoci.
 Mărturisirile despre viața în familiile guatemaleze și despre pelerinajul efectuat în partea 
franceză și cea spaniolă ale itinerarului, au făcut auditorul să înțeleagă faptul că atât termenul 
de cultură, cât și cel de civilizație trebuie considerate la singular (sens antropologic) și la plural 
(sens istoric). Dl. GUENROC comenta imaginile de film, făcând incursiuni istorice despre 
inchiziția în Spania sau prezentând informații despre atitudinea guvernului din Guatemala 
asupra activității ONG-urilor internaționale.  La fel, călătorul GUENROC a menționat faptul 
că a trebuit să se integreze în toate activitățile unei familii guatemaleze, de la aniversări la 
înmormântări, deoarece, finalmente, o persoană începe să se integreze mai lesne într-o cultură 
doar atunci când o contactează în mod direct. 
 În ultima zi a aflării la USM, oaspetele din Arbent a ținut o prelegere despre activitatea 
centrelor sociale din Franța și despre importanța acestora într-o societate deschisă și 
multinațională. Studenții de la Departament, ex stagiari la Centrul Social și Cultural din Arbent, 
au povestit despre activitățile lor la această subdiviziune de stagiu, îndemnând colegii mai tineri 
care ar dori să efectueze ulterior stagii profesionale de scurtă durată în instituțiile culturale din 
Republica Franceză, să fie mai curioși, integrându-se activ în mobilități internaționale de acest 
gen. 
 În final, Dl. Guy GUENROC a mărturisit că a descoperit și în Republica Moldova multe 
lucruri interesante și că va mai reveni în țara noastră și în mod particular la USM, pentru alte 
cercetări și prelegeri interesante. 
Oxana Căpățînă,
Responsabilă de Relații Internaționale,
Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, USM. 

 ANUL ŞTIINŢIFIC 2014 ŞI-A DESEMNAT CÂŞTIGĂTORII 

 La 27 martie 2015 şi-a ţinut lucrările Sesiunea a XIX-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei la care au fost decernate Premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 
2014.
 Senatul Universităţii de Stat din Moldova a înaintat spre concurs patru dosare. În 
rezultatul jurizării de titlul „Tânărul savant al anului 2014” s-a învrednicit dl. Denis Nica  
pentru ciclul de lucrări „Procese fenonice în grafenul laminat şi „twisted””. Premiul Special la 
aceeaşi nominalizare a fost acordat dnei Olesea PLOTNIC pentru ciclul de lucrări „Protecţia 
consumatorilor – perspective europene şi mecanisme de implementare naţională”.
La nominalizarea Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor, obţinute în anul 2014, 
Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost acordat: 
•	 La domeniul ştiinţe umanistice şi arte dlui Ion GUMENÂI pentru ciclul de lucrări „Viaţa 

moral-spirituală în Basarabia”.
•	 La domeniul ştiinţe sociale şi economice dnei Lilia GRIBINCEA pentru ciclul de lucrări 

„Dreptul comerţului internaţional”.
Felicitări! La mai mult şi la mai mare!!
Tatiana BULIMAGA,
Sef Secţie, Departamentul Cercetare şi Inovare

FELICITĂRI CÂŞTIGĂTORILOR SESIUNII NAŢIONALE DE COMUNICĂRI 
ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,  EDIŢIA A XVIII-A, ETAPA A I-A

 Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Cercetare şi Inovare, Alianţa 
Studenţilor USM au organizat în perioada 09.02.2015-18.03.2015 „Sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice studenţeşti ediţia a XIX-a, etapa a I-a”. În cadrul conferinţei au participat 
circa 600 de studenţi de la USM, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat 
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,,Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Ştiinţe 
Aplicative din Kleve. Sesiunea s-a organizat în următoarele secţiuni:
•	 Ştiinţe ale naturii şi exacte;
•	 Ştiinţe umanistice;
•	 Ştiinţe sociale.
 În urma jurizării, în baza criteriilor de apreciere, au fost desemnate cele mai bune 
comunicări în cadrul tuturor atelierelor. Astfel, aducem sincere felicitări câştigătorilor:
Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică: Stratulat Parascovia, Guidea Alexandrina, Vîrlan 
Valeriana, Carcia Natalia, Platon Eugenia, Popovici Eugenia.
 Facultatea de Biologie şi Pedologie: Guzun Doina – Universitatea ,,Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, Ostapciuc Dumitriţa, Cojocaru Victor, Pîslaru Tatiana, Surdu Eliza, Zaicenco 
Dumitru.
 Facultatea de Litere:  Sotnic Victoria, Cebanu Ecaterina, Goncearuc Anastasia, Scrinciuc 
Doina, Coceanji Ecaterina, Tîmbur Nona, Copticova Irina, Perju Anastasia, Plăcintă Nina.
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine:  Șeremet Carolina, Sarandi Marina, Nani Elena, 
Răileanu Mihaela, Macarișin Irina, Bivol Corina.
 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: Spînu Valeria, Doina Burlac - Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Crețu Ecaterina, Ciobanu Valeria, Leașcenco Daniela, Reșetnic 
Ana, David Natalia, Ghinguleac Vladislav, Ureche Andrei, Capral Cristina, Malacilî Irina, 
Paladi Cristina, Chiurcciu Ana, Sandul Daria.
 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială:  Vieru Patricia,  Carcea Elena, Badareu 
Petru, Angheluş Nicoleta, Brînzaniuc Violina, Cemîrtan Maria, Boţan Nicoleta.
Facultatea de Istorie şi Filosofie:  Semionov Chiril, Nenescu Lilia, Cojocaru Ion, Răilean 
Cristina, Florea Marcel, Malai Iurii, Vasiliu-Pînzaru Liuba, Guragata Sorin, Calcea Ion, Natalia 
Pașenciuc, Daria Rozmariţa, Roman Bodiu.
 Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative: Voroneanu 
Cristina, Dutco Eduard, Stratulat Artemie, Pantea Eliza, Hohlov Irina, Zosim Ecaterina, Delic 
Darina, Eni Carina, Lachi  Claudia.
 Facultatea de Fizică şi Inginerie: Boguș Igor, Belotcaci Serghei, Țurcan Diana, Calancea 
Laurențiu, Vizitiv Gleb, Procopciuc Roman, Papurov Piotr, Pleșca Tatiana, Bordian Alexandra, 
Bulhac Daniela, Gorbuleac Maria, Gălușcă Diana, Maican Nicolae, Celpan Dmitrii, Durlescu 
Valentin, Cupcea Victor, Lucaș Nicolae, Isac Vasile, Casîm Vladimir, Săculțanu Gheorghe.
Facultatea Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării: Gurdiș Ana, Cucoș Cristina, Manastîrlî Marina, 
Antoceanu Anastasia, Gogu Doinița, Silvia Sandu,  Marandici Ana,  Pleșca Vera, Ciobanu Irina, 
Zubcu Veronica, Gațcan Diana.
F acultatea Drept: Grosu Andrian, Aghenia Svetlana, Gurămultă Renat, Maler Ina, Leu 
Petru, Raţă Alexandrina, Şchiopu Cristian, Gîlca Alina, Petru Vîrlan, Iftodi Nicoleta, Gavrilenco 
Natalia, Ciornîi Daniela, Buruiană Olga, Chitoroga Ion, Morozan Raisa, Pîslaruc Maria, 
Știrbu Irina, Buruiană Olga, Digori Irina, Pântea Serghei,  Papanaga Cristian, Polisca Cezara-
Elena, Zadocin Veaceslav, Grosu Mihaela, Zelenco Diana, Furtună Anişoara, Silosiev Aliona, 
Nistrean Oleg, Davîdic Daniela, Cobzac Ecaterina, Rubanovici Cristian, Prodan Serafima, Şova 
Angelica, Bîrsanu Cătălina, Onica Cristian, Lupaşcu Felicia, Vornicescu Ecaterina, Bercu Vlad, 
Iovu Cristian.
 Facultatea de Matematică şi Informatică: Botnari Maria, Mogoreanu Serghei, Palchin 
Gleb, Hristiniuc Ion, Crăciun Elena, Casapciuc Elena, Talmazan Oleg, Troșin Adrian, Șincu 
Victoria.
 Facultatea de Ştiinţe Economice: Balica Aurica, Ulian Ecaterina, Morari Angelina,  
Burduh Alina, Savcenco Andrian, Bilețchi Vlad, Grigoriță Maria, Dandara Alina, Galușca 
Marina, Bagrinovschi Cristina, Calancea Eugenia, Jereghe Cristina, Rață Vasile, Guler Felicia, 
Suhodol Alexandru, Dubceac Ștefan, Puiu Maria, Petrov Iulia.
 Câştigătorii desemnaţi la etapa I-a, precum şi toţi masteranzii doritori sunt invitaţi să 
participe la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice,  ediţia a XVIII-a, etapa a II-a care va 
avea loc pe data de 13-14 mai, anul curent. Aceştia vor avea posibilitatea să-şi publice rezumatele 
comunicărilor în culegerea de rezumate a Sesiunii Naţionale de Comunicări, et.II.
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Felicitări câștigătorilor  şi succese mari în continuare tuturor participanţilor!

Acreditarea internațională a programului de studii Istorie (Licență, Ciclul I)

 În perioada 30 martie -2 aprilie 2015 a avut 
loc vizita de lucru a grupului de experți a Agenției 
Germane de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior (AQAS) care a evaluat programul de studii 
de licență Istorie în vederea acreditării internaționale 
a acestuia. În procedura de acreditare au fost antrenați 
experți AQAS, specialiști de talie internațională în 
domeniul istoriei și a asigurării calității învățământului 
superior:  dr. Doris HERRMANN - director AQAS, 
dr. Stefan TROEBST, profesor la Universitatea Leipzig 
și directorul Centrului de Istorie și Cultură a Europei 
Centrale și de Est, dr. Lucian NASTASĂ KOVÁCS, 
profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca și dr. Margareta Simona IVAN, specialist 
la Autoritatea Națională pentru Calificări, România. Experții au evaluat programul de studii 
Istorie, în baza Raportului de autoevaluare, elaborat de grupul de lucru în următoarea 

componență: decanul Facultății de Istorie și Filozofie 
dr. Ion GUMENÂI,  directorul Departamentului Istoria 
Românilor, Universală și Arheologie prof. Ion EREMIA, 
șeful Comisiei de Asigurare a Calității – prof. Valentin 
TOMULEȚ și coordonat de dr. Liliana ROTARU, șef 
Secția Managementul Calității, Evaluare și Dezvoltare 
Curriculară. În cadrul vizitei, comisia de experți s-a 
întâlnit cu reprezentanți managementului USM și al 
Facultății de Istorie și Filozofie, grupul de autoevaluare, 
cadrele didactice care asigură procesul științifico-didactic 
al programului şi studenţii din programul de studii, 
precum cu absolvenţii şi angajatorii lor. Acreditarea 

programului de studii Istorie are loc în cadrul proiectului „Development of Quality Assurance 
in Higher Education in Moldova” (TEMPUS QUAEM).  

         Cercetarea ştiinţifică – un deziderat al tinerilor sociologi

 În perioada 21-22 aprilie 2015, Patricia Vieru şi Iulia Minciucova, studente la specialitatea 
Sociologie, au participat la lucrările Conferinţei Internaţionale Studenţeşti „Youth participation 
to research and psychosocial intervention in contemporary society, organizată de Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (România).
 Participarea la eveniment a reprezentat o bună oportunitate de a comunica cu circa 
120 de tineri din opt ţări europene (România, Republica Moldova, Marea Britanie, Germania,  
Franţa,  Olanda,  Suedia, și altele), reuniți  în cadrul acţiunilor organizate sub egida „Cluj-2015ˮ 
cu scopul de a atrage atenţia asupra rolului tinerilor în viaţa socială şi asupra capacităţilor 
lor de cercetare şi de promovare a unor schimbări sociale. Diversitatea tematicilor abordate 
au reflectat multitudinea de probleme cu care se confruntă tinerii, printre care: intervenţii şi 
exemple de bune practici cu referire la soluţionarea diferitor probleme ale tinerilor, experienţa 
tinerilor voluntari, tinerii împotriva discriminării și marginalizării, oportunităţi pentru tinerii 
cu dizabilităţi etc. În cadrul conferinței, participanții au prezentat cercetări pe teme de larg 
interes și au participat în cadrul workshop-urilor, care au vizat implicarea tinerilor în contextul 
societății contemporane.
       Comunicările studentelor Facultății de Sociologie și Asistență Socială a USM au trezit un 
interes din partea auditoriului, dat fiind că s-au referit la aspecte relevante pentru afirmarea 
şi integrarea socială a tinerilor din Republica Moldova: Evaluarea alegerilor tinerilor referitor 
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la instituţia de învăţământ superior şi facultate (P.Vieru) şi Implicarea tinerilor în proiecte 
de soluţionare a problemelor de mediu (I.Minciucova). Prezentările studentelor au reflectat 
rezultatele investigaţiilor realizate de ele pe parcursul anului de studiu. Ne mândrim cu faptul 
că prezentarea I.Minciucova a fost înalt apreciată de către organizatorii conferinţei și premiată 
cu locul 3.
 Este cert că implicarea în activitatea de cercetare a studenţilor Facultății de Sociologie și 
Asistență Socială comportă şanse multiple de afirmare în calitate de cercetător. Or, experiența 
obținută în cadrul unor evenimente ştiinţifice naţionale sau internaţionale este una de valoare, 
oferind schimb de informație, comunicare, noi cunoștințe și creștere profesională.
Anastasia OCERETNÎI, doctor, conferențiar universitar,
șef al Catedrei de Sociologie
 

       Primăvara se numără diplomele…

                                                                             “ Cea mai de seamă voluptate a studiilor 
                                                                              am găsit-o întotdeauna nu în ascultarea  
                                                                              raţiunilor altora, ci în aflarea lor prin
                                                                              eforturile mele proprii”
                                                                                                             Rene Descartes
      Miercuri, 8 aprilie 2015 la Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova a avut loc festivitatea 
de înmânare a diplomelor  absolvenţilor studiilor 
superioare de masterat, învăţământ la zi, la specialităţile:  
Drept penal, Proces penal şi criminalistică, Drept 
civil, Proceduri judiciare civile, Drept public, Drept şi 
activitate vamală, Dreptul în afaceri, Dreptul muncii – 
în total 221 de absolvenţi.
      Şedinţa festivă a fost inaugurată de Decanul  
facultăţii de Drept dl Sergiu Băieşu, doctor în drept, 
profesor universitar, care a relatat că avînd în vedere 
mediile generale ale absolvenţilor, promoţia 2015 este 
una dintre cele mai bune. 
În continuare, dl Decan a menţionat că această zi este o zi deosebită dat fiind faptul că pentru 
proaspeţii absolvenţi se deschid noi posibilităţi de afirmare pe piaţa muncii, dar şi pentru 
continuarea studiilor la Ciclul III, Doctorat.
   Cu cuvinte de felicitare pentru absolvenţi s-au adresat toţi şefii catedrelor unde masteranzii 

şi-au desfăşurat studiile.
 Sincere cuvinte de mulţumire au adresat profesorilor 
Facultăţii de Drept şi  absolvenţii, care la rîndul lor 
au menţionat că timpul în care au realizat studiile 
de master a însemnat pentru ei nu doar cunoştinţe 
temeinice în domeniul programului de studii, dar şi 
adevărate lecţii de viaţă, noi viziuni pentru servicii 
de calitate întru binele ţării şi al societăţii şi  au optat 
pentru o continuă cooperare cu facultatea, ceea ce ar 
însemna o  perfecţionare permanentă a activităţii lor de 
mai departe.
 Decanul  facultăţii de Drept dl Sergiu Băieşu,  felicitându-i 
pe proaspeţii absolvenţi , le-a urat drum bun în viaţă şi 

a exprimat speranţa că aceştea vor promova  imaginea Universităţii de Stat din Moldova  ca o 
instituţie de elită de învăţământ superior din republică, că prin exemplul personal să îndemne 
şi pe alţii să vină la USM.

  Buletin informativ № 4-2015

10



   GLORIFICAREA MINȚILOR LUMINATE ȘI A CORPURILOR VIGUROASE

 Recent a avut loc solemnitatea de premiere a 
echipelor învingătoare în cadrul Universiadei Naționale 
a Angajaților de la Instituțiile de Învățământ Superior 
din Republica Moldova, care s-a desfășurat în Sala 
de festivități a Academiei de Studii Economice din 
Moldova.
 Evenimentul a fost organizat de Federația 
Sportului Universitar, Sindicatul Educației și Științei și 
Consiliul Rectorilor din Republica Moldova.
 Sala a fost arhiplină prin prezența profesoral-
sportivă de la 13 instituții de învățământ superior 
și a unor oficialități: Leonid BUJOR, președinte al 
Federației Sportului Universitar, șef-adjunct al Cancelariei Guvernului Republicii Moldova, 

Grigore BELOSTECINIC, rector al ASEM, președinte 
al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Ion 
BULAT, vicepreședinte al Sindicatului Educației și Științei, 
Nicolae PIATAC, prim-vicepreședinte al Comitetului 
Olimpic Sportiv și Sportiv al Republicii Moldova. 
 Leonid Bujor a subliniat grandoarea festivă conferită 
evenimentului de premiere a celor mai viguroase cadre 
didactice, pentru care motivația de bază este exprimată 
prin dorința de a-și păstra condiția fizică, precum și 
rezonanța  cu buna dispoziție generală.
 Grigore  Belostecinic, în calitatea sa și de gazdă a acestui 
eveniment inedit, a consemnat că mișcarea este viață, prin 
intermediul căreia au loc schimbări de natură să dezvolte  

la universitari moduri specifice și personale de acțiune eficientă în plan psihofizic.
 Scenariul solemnității a fost alcătuit într-un mod sugestiv cu încărcătură din arta 
frumosului, astfel că între momentele de premiere 
pentru fiecare probă sportivă se intercala cu un număr 
artistic, în interpretarea celor mai buni studenți-artiști 
de la ASEM.
 În clasamentul general pe echipe profesorii 
USM s-au clasat pe locul I cucerind două locuri de I (la 
baschet și tenisul de masă), două locuri de II (la șah și 
volei) și un loc de III (la jocul de dame).
 Acestea fiind spuse, majoritatea cadrelor 
universitare au conștientizat cu desăvârșire, că în epoca 
modernă, singurul remediu eficient împotriva bolilor 
civilizației și mai ales împotriva suprasolicitărilor 
psihice, este activitatea fizică, sportul sau așa-zisa terapie 
prin mișcare.  

NOI PERFORMANȚE RĂSUNĂTOARE ALE SPORTIVILOR USM LA CAMPIONATUL 
EUROPEI 

      În perioada 10-18 aprilie 2015 în capitala Georgiei, orașul Tbilisi, s-a desfășurat Campionatul 
Europei la haltere, seniori.
 În premieră selecționata Republicii Moldova s-a clasat pe locul I în clasamentul general 
pe echipe, acumulând 520 de puncte.
 Pe locul II, cu un total de 500 puncte, s-a situat selecționata Federației Ruse, urmată de 
Polonia, care a acumulat 497 de puncte.
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 Dacă raportăm aceste performanțe la numărul 
populației și la condițiile financiare, materiale și de 
pregătire a celorlalte echipe naționale de pe bătrânul 
continent, conștientizăm că sportivii noștri au 
realizat o ”mare ispravă”, cucerind trei medalii de 
aur, două de argint și patru de bronz.
 Un raport considerabil la obținerea acestor 
performanțe uimitoare și-au adus și doi studenți-
sportivi de performanță de la Universitatea de Stat 
din Moldova. Este vorba de studenții Facultății 
de Biologie și Pedologie, anul IV, specialitatea 
”Silvicultură și Grădini Publice”, Adrian ZBÎRNEA 
și Sergiu CECHIR, ambii Maeștri Internaționali ai 
Sportului.
 Evoluând în limita categoriei de 105 kg, Adrian 

ZBÎRNEA a devenit vicecampion al Europei la ”total” cu 399 kg, acumulând 177 kg la  exercițiul 
”smuls” și 222 kg la ”aruncat”.
 Campion al Europei, ediția 2015, a devenit Bartlomeij BONK din Polonia cu un total de 
408 kg (185 kg la ”smuls” și 223 kg la ”aruncat”), iar treapta a treia a podiumului de premiere a 
fost ocupat de alt halterofil din Polonia, pe nume Arcadiusz MICHALSKI, care a reușit să ridice 
la ambele exerciții 399 kg (172 kg la ”smuls” și 227 la ”aruncat”). Medalia de argint și titlul de 
vicecampion al Europei   i-a revenit viitorului specialist în silvicultură de la USM, care a fost cu 
38 de grame mai ușor decât halterofilul polonez. Adrian cântărea 104,62 kg, iar polonezul avea 
105.00 kg.
 Halterofilul nostru a mai obținut o medalie de bronz la exercițiul ”aruncat” cu rezultatul 
de 222 kg.
 Cel de al doilea usemist a trecut milimetric de podiumul de premiere în limita categoriei 
de 69 kg, clasându-se pe locul IV la ”total” și respectiv pe același loc la ”smuls” și ”aruncat”.
 La ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 28 aprilie 2015, rectorul 
Gheorghe CIOCANU, profesor universitar, doctor habilitat, le-a mulțumit sportivilor-studenți 
pentru aceste performanțe notorii și pentru contribuție substanțială la crearea imaginii USM 
și a Republicii Moldova pe cele mai îndepărtate meridiane ale globului, acordându-le câte un 
premiu bănesc și fiind aplaudați de toți membrii Senatului.
  Bravo băieți!

Boris BOGUȘ
Șeful Catedrei Cultură Fizică și Sport,
Profesor Universitar, Antrenor Emerit al Republicii Moldova
 

„DE 1 APRILIE RÂDEM ÎMPREUNĂ” LA FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE 
ALE COMUNICĂRII A USM

 
 Ziua de 1 aprilie 2015, nu putea să treacă neobservată 
de studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale 
Comunicării. În spiritul sărbătorii, aceștia au pregătit 
un panou cu pozele profesorilor alături de personaje 
animate cu care seamănă.
 Consiliul Studenților din Mass-Media a creat, cu ajutorul 
studenților de la facultate, un panou pe care erau afișate 
pozele profesorilor, iar alături de chipurile fiecăruia, 
poze cu personaje din filme cu desene animate. Timp 
de o săptămână studenții au căutat similitudini între 
profesorii lor și diferite personaje.
 Cel mai plăcut suprins a fost colectivul profesoral al 
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Rectorul USM Gheorghe CIOCANU 
mulțumește studentului A.Zbîrnea pentru 
insprava săvârșită.



facultății. Aceștea s-au regăsit în personajele propuse de studenți și chiar au râs pe cinste. „E 
ingenioasă ideea, sunteți bravo și chiar văd o asemănare foarte reușită atât între mine și personajul 
ales de voi, cât și între ceilalți. Mie-mi place și ideea, și asemănarea”, a spus prodecanul FJȘC, 
Dumitru Țurcanu.
Unii profesori au rămas indignați de faptul că nu s-au găsit printre imagini, însă au încurajat 
inițiativa studenților și au zâmbit împreună cu aceștia.
 Studenții care se apropiau de panou au căutat cât mai multe asemănări morale, au făcut 
poze alături de imaginile de pe panou și, la rubrica opinii, au comentat: „Noi avem cei mai 
tari profesori, drept dovadă le-am găsit asemănări cu cele mai pozitive personaje din desene 
animate”.
 Asemenea activitate a fost organizată pentru prima dată la Facultatea de Jurnalism și 
Științe ale Comunicării. Consiliul Studenților, prin urmare organizatorii evenimentului, promit 
că vor mai organiza activități de acest gen.

Acord de cooperare între Universitatea de Stat din Moldova și Universita degli Studi del 
Sannio

          
 Miercuri, 29 Aprilie 2015, a avut loc întâlnirea 
Rectorului USM, profesorul universitar Gheorghe 
Ciocanu cu Directorul general UniSannio, Dr. Gaetano 
Telesio. La acest eveniment a participat Consulul general 
la Ambasadei Italiei la Chișinău, Domnul Andrea Russo 
și echipele de la ambele universități ale proiectului 
Tempus „Rețeaua de transfer de Tehnologic – TecTNet”, 
implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri 
din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Proiectul 
a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi finalizat în luna 
decembrie 2016. 
 La întâlnire au fost menționate rezultatele obținute 
de consorțiul de proiect, dar și buna administrare a acestuia realizată de către coordonatorul 

proiectului Universita degli Studi del Sannio, Italia, și 
omologul său din Republica Moldova – Universitatea de 
Stat din Moldova. Semnarea Acordului de cooperare între 
Universitatea de Stat din Moldova și Universita degli Studi 
del Sannio a fost precedată de o vizită la Ambasada Italiei 
la Chișinău, unde E.S. Ambasadorul Enrico Nunziata 
a apreciat înalt direcțiile de colaborare în domeniul 
educației, cercetării și inovării, precum și cooperarea 
culturală. Vom menționa că la începutul anului 2015  
Universitatea de Stat din Moldova și Universita degli 
Studi del Sannio au înaintat un nou proiect Erasmus+ în 
domeniul inovării și transferului tehnologic.
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