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ONORATĂ COMUNITATE UNIVERSITARĂ! STIMAŢI COLEGI! DRAGI TINERI STUDIOŞI!

 Astăzi, când fulgii imaginari (dar poate şi reali?) vor încerca să se zbenguiască haotic dincolo de 
infiniturile gândurilor noastre veţi rămâne, tête-à-tête, cu primii colindători, cu primii urători, făcând un 

bilanţ al celor trecute în istorie, Vă veţi convinge că anul 2014 nu a fost 
mai rău decât ceilalţi ani,  iar clipele demn trăite în anul trecut pot 
pretinde să devină intrare demnă în Noul An.  
                       Stimaţi colegi! Universitatea de Stat din Moldova este 
Casa Noastră de toate zilele. Aici toate activităţile ne marchează paşii 
de-a lungul anilor în direcţia mobilizării întru fortificarea şi realizarea 
tuturor obiectivelor, între ele unul prioritar fiind cel de păstrare 
a numelui ereditar de prestigios şi atractiv Centru de pregătire a 
cadrelor de înaltă calificare, Centru care continuu generează noua 
istorie a sistemului educaţional ajustat la rigorile europene. Acest 
fapt asigură întregului învăţământ naţional un pas demn spre o lume 
nouă – cea a progresului, a ascensiunii, a desăvârşirii, a perfecţiunii. 

Desigur, trebuie să subliniem că nu a fost niciodată uşor. Alma Mater a  parcurs în ultimii 7 ani o cale cu 
reale dificultăţi, care, fiind depăşite cu răbdare, inteligenţă şi înţelepciune, au făcut ca instituţia noastră să-şi 
regăsească traseul de evoluţie normală pe calea modernismului, spre o universitate competitivă şi recunoscute 
în acest sens. Un factor important întru soluţionarea unui  şir de probleme ce ţin de învăţământul superior, 
managementul universitar şi cercetare a fost şi rămâne dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile 
internaţionale şi universităţile din întreaga lume, un astfel de cadru relativ omogen, cu elemente comune şi 
o experienţă similară  fiind unul oportun când este vorba de progres. În acest context, ţin să amintesc despre 
Memorandumul de înţelegere privind constituirea Consorţiului Universităţilor din Moldova, România, 
Ucraina, semnat de către rectorii a 6 universităţi, inclusiv Universitatea “Al. Ioan Cuza” ,  Iaşi (România); 
Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi (Ucraina); Universitatea de Arte “George Enescu”,  
Iaşi (România); Universitatea  de Stat “Alecu Russo”,  Bălţi (Republica Moldova); Universitatea de Stat 
din Moldova,  Chişinău (Republica Moldova);Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava (România), 
Memorandum urmat de Acordul de Constituire a Consorţiului Universităţilor din Moldova, România, Ucraina 
şi semnat de membrii fondatori la începutul lunii aprilie 2011. Astăzi constat cu mândrie că în perioada 19-
21 iunie 2014 Universitatea de Stat din Moldova şi-a deschis larg uşile pentru şedinţa extinsă a acestui 
consorţiu, în cadrul căreia au fost determinate scopurile, inclusiv: promovarea calităţii, creşterea eficienţei 
sistemului de învăţământ superior şi al cercetării ştiinţifice universitare, sporirea vizibilităţii şi competitivităţii 
internaţionale, precum şi promovarea intereselor comune ale universităţilor-partenere. Pentru realizarea celor 
preconizate, membrii Consorţiului vor elabora şi vor coordona programe de cercetare şi de activitate didactică, 
axându-se pe  promovarea dimensiunii europene. Drept urmare, au sosit primele aprecieri ale acestor activităţi 
din partea unor universităţi din Franţa, Germania, Marea Britanie etc., etc., fapt  elocvent ce demonstrează  că 
mergem pe calea cea dreaptă şi corectă. 
 Ne-am dorit şi ne-a reuşit, continuând în această direcţie să instituim şi să urmăm vectorul culturii 
organizaţionale în care aspiraţiile înalte, valorile şi performanţele, atitudinea, iniţiativa şi implicarea, 
managementul participativ să fie încurajate, apreciate şi susţinute. Nu ne rămâne decât să realizăm cele 
preconizate, inclusiv crearea unei infrastructuri performante, a condiţiilor de muncă şi de studii, acestea 
asigurând continuitate în promovarea politicilor educaţionale şi diseminând încrederea că putem obţine ceea 
ce ne dorim. Întru realizarea tuturor celor preconizate vă îndemn să respectăm şi în continuare principiile 
fundamentale de la care nicicum şi nicicând nu ne putem abate, ele devenind sloganurile noastre, ale USM:

1. În viaţa unei universităţi nu legile scrise pe hârtie, ci spiritul care conduce şi mecanismele care se aplică 
sunt determinante.
2. Cercetarea ştiinţifică este o sursă inepuizabilă pentru cunoaştere, iar performanţa şi valorificarea 
cercetării ştiinţifice devine o sursă inepuizabilă de finanţare.
3. Un manager este bun dacă îi face pe cei din jur să creadă în El. Un manager este foarte bun dacă îi face 
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pe cei din jur să creadă în Ei.
 Aşadar, distinşi universitari! Să rămânem cu  speranţe mari într-un an care vine, dorindu-ne şi dorindu-
vă în continuare  ani mulţi, fericiţi, plini de prosperitate, cu  noi iniţiative, poziţii active în societate, educaţie 
prin valori şi tradiţii pentru promovarea valorilor şi tradiţiilor neamului  în marea familie consolidată care 
a fost şi rămâne UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA! 
 
LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!
Rector USM Gheorghe Ciocanu, 
doctor habilitat , profesor universitar

CARAVANA DE CRĂCIUN

 În ajunul sărbătorilor de iarnă fiecare își dorește să petreacă sărbătorile în sânul familiei, alături de 
cei dragi. Din păcate, nu fiecare are această posibilitate. Sunt o mulțime de copii care în acest an, la fel ca și în 
ceilalți, vor serba Crăciunul și vor întâlni noul an la orfelinat, fiind lipsiți de părinți. Pentru a le aduce lumină 
în suflet și zâmbet pe buze, membrii Autoguvernării Studenților USM a decis să organizeze ,,Caravana de 
Crăciun”, deja al treilea an consecutiv.
 În acest an, ținta a fost gimnaziul internat din orașul Strășeni. Pentru a colecta resursele financiare, 

fiecare consiliu studențesc din cadrul ASUSM a realizat ,,Caravana de 
Crăciun” în cadrul facultății sale. În această ,,competiție” cea mai mare 
sumă a fost colectată de Consiliul Studențesc al Facultății de Matematică 
și Informatică, datorită  vânzărilor de dulciuri și produse de patiserie, 
cofetărie, pregătite de ei. 
La gimnaziul internat am mers mai mulți senatori, președinți de consilii 
și membri ai consiliilor studențești. Copiii ne-au întâmpinat cu ochii 
plini de speranță că îi vom înveseli cumva în prag de sărbători și noi 
ne-am atins scopul! 
 Am avut parte de un 
spectacol întreg, plin de poezii, 
cântece, urături, din partea 

copilașilor, care au fost răsplătiți cu dulciuri pentru curajul de care au 
dat dovadă. Pe lângă toate acestea ne-am jucat cu micuții pentru a-i 
face să simtă că nu sunt singuri în această lume. 
 Ne bucurăm foarte mult că am reușit să desfășurăm cu brio 
Caravana de Crăciun și mai ales pentru faptul că micuții au rămas 
încântați, mulțumindu-ne de nenumărate ori. Sperăm ca fiecare să 
aibă posibilitate de a-și găsi o familie care să le încălzească sufletele de 
sfintele sărbători de Crăciun.
Țenchiu Silvia, 
Coordonatorul Departamentului Activități Sociale
 din cadrul ASUSM

ABSOLVENTUL NOSTRU IVAN DUMINICA − CEL MAI BUN STUDENT STRĂIN AL 
ANULUI ÎN BULGARIA

 Discipolul Facultăţii Istorie şi Filosofie al USM, Ivan Duminica este cunoscut deja pentru realizările sale 
în mediul ştiinţific naţional şi cel internaţional. Recent el a obţinut un nou succes. Conform deciziei Consiliului 
naţional studenţesc din Bulgaria, tânărului i-a fost conferit titlul onorific „Cel mai bun student străin al anului 
în Bulgaria”. Ceremonia de decernare a premiilor s-a desfăşurat la 3 decembrie, în oraşul Sofia. În cadrul 
evenimentului I. Duminica a fost felicitat pentru reuşitele sale în domeniul ştiinţifico-educaţional. Şefa direcţiei 
„Educaţie superioară” a Ministerului Educaţiei, dr. Maria Fărtunova, i-a înmânat istoricului nostru o diplomă 

şi o plachetă onorifică.
 De asemenea, el a obţinut din partea ministerului o stagiere în 
cadrul instituţiei sale. Acestea i-au fost conferite în semn de recunoştinţă 
pentru activitatea sa ştiinţifică, inclusiv pentru faptul că în anul 2014, 
Ivan Duminica a editat două volume de articole „Bulgarii basarabeni: 
istorie, cultură şi limbă” şi „Petar Caireac. Taraclia şi Taraclienii”, 
precum şi a scris 30 de articole ştiinţifice, editate în Republica Moldova, 
România, Ucraina, Rusia, Polonia şi Bulgaria.
 Corpul profesoral-didactic al Facultăţii de Istorie şi Filosofie îl 
felicită pe Ivan Duminica pentru reuşita obţinută şi îi urează succese şi 
realizări frumoase pe tărâmul istoric.
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LANSAREA PROIECTULUI ”PROIECTAREA STRATEGICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ A DEZVOLTĂRII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVEL LOCAL”

 În perioada 4-6 decembrie 2014, la Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc lansarea proiectului 
PROIECTAREA STRATEGICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ A DEZVOLTĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVEL 
LOCAL, beneficiind de susţinerea financiară a UNICEF Moldova, fiind implementat de către Universitatea de 
Stat din Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei,. 

 Managementul strategic presupune un proces amplu, complex, 
prin care se dezvoltă un plan strategic şi se creează condiţiile necesare 
pentru implementarea acestuia; procesul managementului strategic, 
proces dinamic care presupune schimbări pentru adaptarea permanentă 
a sistemului de învăţământ la modificările survenite în mediul în care 
acesta evaluează, se constituie într-un ansamblu de decizii şi acţiuni 
manageriale prin care se defineşte direcţia şi rezultatele pe termen lung 
ale sistemului.
 Scopul proiectului constă în optimizarea proiectării strategice şi 
operaţionale a  dezvoltării învăţământului la nivel local. 
 Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt şefii şi şefii adjuncţi ai 

Direcţiilor Raionale/Municipale de Învăţământ din toate raioanele/municipiile ţării care vor beneficia de 
formare continuă în domeniul managementului educaţional.
 Efectele scontate sunt formulate astfel: 

1. Vor fi create fundamente privind proiectarea strategică şi operaţională a conducerii şi dezvoltării 
învăţământului la nivel local.
2. Vor fi elaborate documente metodologice, curriculare şi informative privind proiectarea strategică şi 
operaţională.
3. Vor fi formaţi 74 de şefi şi şefi adjuncţi de Direcţii Raionale/Municipale de Învăţământ capabili să realizeze 
proiectarea strategică şi operaţională a conducerii şi dezvoltării învăţământului la nivel local.
4. Vor fi coordonate şi avizate proiectele concrete de Programe strategice şi planuri operaţionale orientate spre 
valorificarea specificului local.
5. Va fi creat mecanismul de implementare a Strategiei Naţionale „Educaţie 2020” la nivel local.

 Managementul proiectului va fi  asigurat de către structurile Universităţii de Stat din Moldova. 
Conducerea generală a proiectului va fi realizată de coordonatorul 
proiectului dl. Vladimir Guţu, dr.hab., prof.univ., decanul Facultăţii 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu Secţia Formare 
Continuă, Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe sociale şi economice”, 
LCŞ „Dezvoltarea politicilor educaţionale”, Catedra de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Comisia de Asigurare a Calităţii şi prin coordonare cu 
structurile respective ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. 
 Proiectul reprezintă o continuare a colaborării constructive 
dintre Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Educaţiei, 
Direcţiile Raionale/Municipale de Învăţământ şi UNICEF Moldova.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

EXPOZIȚIA FOTO-DOCUMENTARĂ LA FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

 La 8 decembrie 2014, în blocul III a Universității de Stat din Moldova a fost lansată expoziția foto-
documentară, dedicată aniversării a 25-a de la organizarea primelor alegeri libere în Polonia. Expoziția a fost 
organizată de către Ambasada Republicii Polone împreună cu profesoara de limba poloneză de la Facultatea de 

Limbi și Literaturi Străine Kamila Kveatkovski.
 În pozele expuse au fost redate evenimentele ce relaționează cu 
schimbările din țară, dar mai ales, influența URSS-ului asupra Poloniei. 
Astfel, pozele încep cu criza și grevele muncitorilor pînă în anul 1988, care 
povestesc despre întîlnirea reprezentanților guvernului cu Lech Walesa 
(actor politic, primul președinte a sindicatului independent ,,Solidarite”), 
asupra căreia s-a ajuns la un acord privind convocarea ,, mesei rotunde”, 
între guvern și opoziție. La 4 aprilie a avut loc semnarea acordului, iar 
puctul pricipal era organizarea alegerilor libere și democratice la fel 
introducerea funcției de președinte și Camera Superioară a Senatului.
 Expoziția povestește despre evenimentele, în care Polonia a 
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devenit prima țară din blocul socialist angajată să demonteze pe cale pașnică sistemul socialist.
În timpul alegerilor care au avut loc ,la data de 4 iunie 1989, blocul ,,Solidaritate” ( care s-a format în urma 
mișcării ,, Solidaritate” și unindu-se cu diverse tendințe politice de la 
socialiștii de  stânga la conservatoare catolice și grupurile naționaliste) 
a primit 99 % locuri în Senat și 35 % în Camera Superioară, după care 
s-a format guvernul și au început cu reforma de piață: liberalizarea 
prețurilor și privatizarea proprietății de stat. Nu s-au așteptat nici 
comuniștii, nici liderii din formațiunea ,,Solidaritate” că aceste alegeri 
vor deveni un adevărat plebiscit în care oamenii își exprimă absolut 
votul de neîncredere contra moțiunii de cenzură a regimului comunist.
 Anul 1989 a devenit unul crucial în istoria comună, dar mai ales 
pentru poporul polonez. Acest an simbolizează libertate, independență 
și viitor luminat pentru întreaga țară.

JUBILEUL DE 50 DE ANI A FACULTĂȚII DE ARTE FRUMOASE A UNIVERSITĂȚII 
DE STAT DIN MOLDOVA

 Jumătate de secol, Facultatea de Arte Fumoase a Universității de Stat din Moldova dezvoltă noi talente, 
dragostea față de artă și creație.
 La data de 11 decembrie 2014, la orele 17.00, în incinta Casei de Cultură a Universității de Stat 
din Moldova, cu prilejul a 50 de ani de la fondarea Facultății de Arte Fumoase, USM, studenții au susținut un 
concert de zile mari, fiind un eveniment important atât pentru ei cât și pentru colaboratorii facultății.
 La eveniment au fost prezenți Valentin Tomuleţ – decanul facultăţii, Gheorghe Ciorchină – directorul 

Casei de Cultură, profesorii – Maria Iliuţ, Svetlana Veselovschi, Nicolae 
Gribincea, Vladimir Colţ, Adriana Derevici, Leonid Serbin, Mihai 
Dudnic, Iurie Tataru ce au fost onoraţi cu diplome şi premii băneşti 
din partea viceministrului Culturii Gheorghe Postică, rectorului USM 
Gheorghe Ciocanu, preşedintelui Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei 
Dumitru Ivanov şi preşedintelui Comitetului Sindical al Colaboratorilor 
Universităţii Dumitru Căldare. 
 În anul 1964, în cadrul Universității de Stat din Chișinău, actual 
Universitatea de Stat din Moldova a fost înființată această facultate, 
după exemplul instituţiilor agricole şi pedagogice din Sankt Petersburg, 
Moscova şi din alte oraşe ale Federaţiei Ruse. În primul an de studii 
erau doar 4 secții ale facultății Dramatică, Coregrafie, Fotografică şi 

Sportivă unde îşi făceau studiile 115 studenţi, însuşind cea de-a doua profesie: cea de regizor, coregraf, fotograf 
şi antrenor de sport. 
 În prezent, în cadrul facultăţii activează 6 secţii: Regie şi măiestrie actoricească (teatrul dramatic, 
teatrul de revistă, teatrul de păpuşi), Dirijat coral (cu studierea obligatorie a pianului), Folclor (cu studierea 
pianului, fluierului, cavalului, ocarinei şi cobzei), Coregrafie (dans popular, modern şi sportiv), Orchestrală 
(instrumente aerofone şi instrumente de muzică populară) şi Artă decorativă. Datorită lărgirii spectrului de 
domenii, s-a mărit și numărul stundeților ceea ce a favorizat promovarea culturii, artei și creației.
Timp de 50 de ani, Facultatea de Arte Frumoase, USM a acumulat o istorie incontestabilă, care a devenit un 
tezaur pentru Universtitatea de Stat din Moldova.
 Experiența majoră pe care o deține facultatea în ceea ce privește 
gustul estetic și cultivarea educației și a talentelor a demonstrat-o chiar 
stundeții care frecventează cu mare drag, dezvoltându-și aptitudinile 
creative.
 Activitatea artistică a studenţilor Facultăţii este cunoscută 
departe de hotarele republicii – studenţii fiind laureaţi ai diferitelor 
festivaluri internaţionale desfăşurate în România, Turcia, Polonia, 
Bulgaria, Grecia, Ucraina, Bielorusia, Ţările Baltice, Federaţia Rusă etc.
 Cu prilejul aniversării, concertul dedicat acestei zile a 
demonstrat încă o dată cât valorează munca, talentul, răbdarea, pentru 
construirea unor lucruri frumoase, ce merită a fi apreciate la justa lor 
valoare.

COLINDE DE CRĂCIUN

 Toată lumea poate fi minunată...pentru că toată lumea poate servi cuiva. Nu trebuie să ai facultate 
pentru ca să faci asta. Ai nevoie doar de o inimă plină de bunăvoință. Un suflet plin de iubire.
 Toată lumea poate fi minunată și fericită, iar puterea stă în noi, în a crea fericirea altora. Sărbătorile de 
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iarnă sunt un prilej de a-i face și pe ceilalți fericiți, în acest sens, în data de 12 decembrie, la Universitatea de Stat 
din Moldova, Centrul de Cercetare și Consiliere Educațională a organizat cu entuziasm actul de caritate pentru 
copiii orfani de la Orfelinatul Nr.3 din Chișinău și pentru adulții cu dizabilități de la Internatul Neuropsihologic 
din com.Bădiceni, r-nul Soroca. Actul de caritate a avut drept scop 
sensibilizarea studenților și cadrelor didactice față de copiii orfani și 
persoanele cu dizabilități neajutorate și colectarea de bunuri (haine, 
încălțăminte, jucării, cărți, rechizite, etc) și bani pentru procurarea celor 
necesare acestor copii și adulți. 
 Buna organizare a acestui act de caritate s-a datorat monitorizării 
de către Valeria Goncear și Viorica Reaboi, cadre didactice la catedra 
Științe ale Educației, împreună cu studenții anului III de la Psihopedagogie 
– Reșetnic Ana, Fodor Victoria, Scurtu Anișoara, Țapeș Viorica, Buțcan 
Constantin, Radu Anna și Spînu Valeria. Pe parcursul mai multor ore, 
studenții și profesorii au avut posibilitatea să audă colinde melodioase 
și cîntece populare, care au fost interpretate cu mult drag de către fete. 
Pot afirma faptul că studenții și profesorii au dat dovadă de bunătate, altruism, înțelegere și deschidere pentru 
colaborare. Toți cei care doreau să expună opinia față de eveniment sau să transmită o urare copiilor sau 
persoanelor cu dizabilități au scris pe fișele destinate acestui fapt. 
 Datorită celor care au inimă mare, am reușit să colectăm o sumă de 3600 lei, haine pentru copii, jucării, 
rechizite, cărți și caiete auxiliare. Pentru că suma de bani nu acopereau cheltuielile pentru copiii orfani și adulții 

cu dizabilități, decizia a fost oferirea celor colectate doar copiilor de la 
Orfelinatul Nr. 3 din Chișinău. Atfel, aducem mulțumiri studenților și 
profesorilor, care nu s-au lăsat indiferenți de soarta celorlalți, care au 
contribuit pentru a aduce zîmbete copiilor orfani. 
 Bucuria copiilor a fost mare atunci cînd au primit cadourile 
colectate, dar mai mare le-a fost fericirea cînd au văzut cărțile, caietele 
și rechizitele oferite. Copiii au rămas mulțumiți de timpul petrecut 
cu ei, unde au putut să recite poezii și să cînte. Am reușit să cultivăm 
zîmbete și lumină pe chipurile copilașilor dragi cu suflet de îngerași, 
care nu sunt au nici o vină că au o astfel de soartă. Să nu uităm să facem 
bine, pentru că acesta este răsplătit în timp.

Spînu Valeria,
 studenta anului III,
 specialitatea Psihopedagogie

CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET 
ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI, TEHNICII, LITERATURII ŞI ARTELOR, EDIŢIA 2014

 Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău către Ziua Tineretului 
a anunţat Concursul Premiul Municipal pentru Tineret în Domeniul Științei, Tehnicii, Literaturii şi Artelor 
ediţia 2014. La concurs au participat tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani inclusiv, precum şi colective de 
autori (nu mai mult de 5 persoane) cu capacităţi native, spirite inovatoare şi performanţe deosebite. Dreptul 
de a înainta lucrări şi candidaţi pentru participare la concurs s-a oferit organelor de conducere ale Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Uniunilor de creaţie, instituţiilor de învăţământ superior, consiliilor tinerilor savanţi din 
cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice, organizaţiilor neguvernamentale de tineret, ziarelor şi revistelor de 
profil, secţiilor pentru problemele tineretului şi sportului ale organelor administraţiei publice locale.
 Astfel, în urmă analizei dosarelor participanţilor, comisia de concurs a desemnat câştigători, tinerii cu 
realizări remarcabile în domeniile Ştiinţei, tehnicii, literaturii, artelor şi activismului civic, fiind premiaţi în 
cadrul ceremoniei Premiului Municipal pentru Tineret. Câştigătorii s-au ales cu diplome de onoare şi premii 
băneşti. În acest context, aducem sincere felicitări câştigătorilor :

În domeniul Științei şi Tehnicii: 
 Alexandr Cocemasov (Facultatea de Fizică si Inginerie)
Stanislav Copețchi (Facultatea de Drept)
Tatiana Palamarciuc (Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică)
Maria Beldiga (Matematică şi Informatică)

Menţiuni: 
Ghenadii Gubceac (Facultatea de Fizică si Inginerie)
Iulia Vacarenco (Facultatea de Relaţii Internaţionale, ştiinţe Politice şi Administrative)

La mai mult şi la mai mare!
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UN EVENIMENT INEDIT - ÎNTÎLNIREA CU PRIMII ABSOLVENŢI AI FACULTĂŢII DE DREPT

 Pe 12 decembrie anul curent, în cadrul facultăţii de drept a  
Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc un eveniment deosebit – 
întîlnirea cu primii absolvenţii ai Facultăţii de Drept ai Universităţii 
de Stat din Moldova, cei care cu 55 de ani în urmă au avut prilejul să 
studieze dreptul în cadrul primei universităţi din Moldova.
 Cu această frumoasă ocazie,  a fost organizată întîlnirea 
reprezentanţilor primii promoţii cu decanul Facultăţii de Drept, USM, 
dl.Sergiu Băieşu, doctor, profesor 
universitar urmată de  întîlnirea 
cu Rectorul Universităţii de 
Stat din Moldova, dl. Gheorghe 

Ciocanu, doctor habilitat, profesor universitar. Ulterior, discuţiile de 
suflet şi pline de amintiri au continuat în Sala Senatului. 
 S-a făcut şi o mică incursiune în timp, prin vizitarea de către 
primii absolvenţi  împreună cu decanul Facultăţii de Drept a campusului 
Universităţii de Stat, precum şi a bibliotecii. Întîlnirea a finalizat cu o masa 
festivă în cadrul cantinei renovate a Universităţii de Stat din Moldova.
 Dintre absolvenţii primei promoţii care au participat la acest 
evenimet au fost: dl Trofim Carpov, dl Alexandru Cojuhari, dl Stepan 
Curuci, dna Aculina Eremia, dl Vladimir Lavric, dna Elena Pugaceova. 
Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova a fost înfiinţată la 1 octombrie 1959. Prima promoţie de 
specialişti în drept din anul 1964, a fost formată din 24 de studenţi: 

1. Ababii Gheorghe
2. Ganja Lidia
3. Grigoriu Andrei
4. Eremia Niculina
5. Cazarean Albert
6. Curuci Ştefan
7. Lisa Alexandru
8. Nedealco Ion 

 Dintre primii absolvenţi ai Facultăţii  care şi-au continuat activitatea la catedrele Facultăţii de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova au fost: Teleucă Alexandru, Florea Constantin, Cojuhari Alexandru, Lavric 
Vladimir, Carpov Trofim. În prezent, mai activează în cadrul facultăţii dnii Lavric Vladimir şi Cojuhari 
Alexandru. 
 Dl Trofim Carpov  în perioada 1980 – 1985 a deţinut funcţia de decan al Facultăţii de Drept, USM.
Înalta ţinută morală, inteligenţa şi spiritul de patriotism deţinute şi promovate de primii absolvenţi ai Facultăţii 
de drept au servit şi astăzi pot servi călăuză pentru toate generaţiile de jurişti.
                        Să ne trăiţi la mulţi ani!

REZULTATELE CONCURSULUI “BURSE PENTRU VIITORUL TAU!

 Centrul de Informații Universitare a anunțat rezultatele concursului ”Burse pentru  Viitorul  Tau! - 
2014, realizat cu  susţinerea  financiară  a BC „Moldova Agroindbank” SA – partener al proiectului.
Obiectivele proiectului sunt asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în 
obţinerea educaţiei de calitate, pentru un viitor  sigur – tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din 
Republica Moldova.
 În concursul, din acest an, au participat 126 de studenţi, de la anul I de studiu, secţia zi, de la 13 instituţii 
de învăţămînt superior din ţară. În rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru concurs, de către Comisia de 
Experţi Independenţi, nominalizată în cadrul programului, au fost selectaţi 50 de finalişti, care vor beneficia de 
burse anuale în valoare de 6000 MDL. Printre finaliştii concursului se numără 14 studenti ai Universitatii de 
Stat din Moldova:
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9. Solonenco Nadejda
10. Teleucă Alexandru
11. Ceban Andrei
12. Reizis Natan
13. Florea Constantin
14. Cojuhari Alexandru
15. Trubeţcoi Alexei
16. Solonenco Mihai

17. Parşin Alexei
18. Loghin Petru
19. Lavric Vladimir
20. Coroliuc Arcadie
21. Carpov Trofim
22. Guzgan Dumitru
23. Ghiţu Dumitru
24. Pugaciova Elena

Două sentimente ar trebui să avem 
întotdeauna:recunoştinţa pentru trecut

şi siguranţa pentru viitor!



• Prodan Serafima
• Istrati Silvia
• Ciorici Corneliu
• Ghimp Mihai
• Rebeja Victor 

Sincere felicitari si mult succes in continuare!

SPECTACOL DE CRĂCIUN, ORGANIZAT DE FACULTATEA DE ARTE FRUMOASE

 Magia sărbătorilor de iarnă, ne copleșește sufletul în fiecare an, în luna Decembrie. În această perioadă 
plină de feerie, cu siguranță toate drumurile duc acasă, lîngă familie și prieteni. Atmosfera de sărbătoare ne face 
să fim mai buni, mai melancolici și mă refer la melancolia anului care-l petrecem și-l lăsăm în trecut frumos 
sau mai puțin frumos, spunându-ne în suflet... ,, A mai trecut un an...”, fără să considerăm profund trecerea 
timpului. Astfel, optimismul se cultivă prin răbdare, dăruire, muncă asiduă, realizări și rezultate măsurabile. 
  Creația devine inevitabilă în tot ceea ce facem, ea este instrumentul care ne dirijează acțiunile, 

fie în artă, fie în știință sau viață. Dar din toate acestea arta este cel mai 
profund cuvânt al creativității umane. Pilonul artei este talentul, fiind 
înzestrarea lui Dumnezeu, care determină să realizăm lucruri fumoase 
și memorabile.
  La data de 22 decembrie 2014, ora 17:00 în incinta Casei 
de Cultură USM, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun, studenții 
împreună cu profesorii Facultății de Arte Frumoase a Universității de 
Stat din Moldova au organizat un spectacol grandios, demonstrând 
talentul pe care l-au dezvoltat pe parcursul anilor de studiu.
  Deschiderea spectacolului a fost cu un colind tradițional 
interpretat de corul ,,Lira”, conducătorul colectivului fiind Svetlana 
Veselovschi. 

 Așadar următorul colectiv, care ne-a adus tradiția și voia bună 
în sală a fost Ansamblul Etnofolcloric ,, Crenguță de Iederă”, condus 
de Maria Iliuț. Fetele din ansamblu au interpretat colinde, iar mai 
apoi băieții au înscenat alaiurile colindătorilor reprezentat prin capre, 
ursul, babele, căluții și moșii, fiind un obicei din cele mai vechi timpuri, 
fiind o prestație ingenioasă, care a amuzat publicul. Această urătură a 
colindătorilor a fost ceea ce nu lipsește niciodată în prag de Anul Nou, 
pentru noi succese, realizări și bună dispoziție.
 ,, A fost un concert de zile mari, colegii ne-au demostrat încă 
odată, că avem niște tradiții și obiceiuri frumoase , care merită să fie 
promovate cu mîndrie și respect” a spus studenta Facultății de Arte 
Frumoase , Doinița Gogu.
 Ca și la orice fel de sărbătoare nu a lipsit nici dansul, care ne învăluie în ritm și muzică, copleșindu-ne 
cu emoții de romantism și melancolie. Ansamblul de dansuri sportive ,, Elite Dance”, condus de Mihail Dudnic, 
au prezentat mai multe genuri de dans ca: valsul vienez, tango, rumba care au încântat publicul din sală.

  Moldova este o țară plină de oameni talentați, oameni care le 
place muzica și dansul și care țin cu sfințenie la valorile și tradițiile 
strămoșești. Muzica populară este cea care reunește în unison spiritul 
de patriotism  și apartenența culturală, așadar continuarea spectacolului 
de Crăciun a fost susținut de Orchestra de Muzică    
    Populară  ,,Struguraș” condusă de Iurie Tătaru, care au distrat 
publicul cu muzică de calitate . Pe scenă au mai evoluat  Teatrul de revistă 
,,Vacanța mică”, coordonator Adriana Dervici, Ansamblul coregrafic 
,,Struguraș”, conducător Ion Forțu și Ansamblul de dans modern sub 
egida lui Anatol Popovici.
  În acest an, studenții Facultății de Arte Frumoase s-au reunit 
din nou pentru a demonstra publicului, dar  mai ales profesorilor, că îi 

respectă și muncesc cu dăruire pentru obținerea unor rezultate incontestabile.
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• Tofan Raisa
• Bodean Tatiana-Maria
• Hrapeiciuc Tatiana
• Dobinda Diana
• Mladin Tatiana

• Muruzuc Laura
• Buznea Mihaela
• Valean Irina
• Avgust Iuliana



LA MULȚI ANI !!!

Stimați colegi! Dragi studenţi! 
 Până la sfârșitul anului 2015 au rămas zile numărate, calendarul amintindu-ne că, în 
curând, ne va bate la ușă un nou an, care ne va aduce în casă spiritul magic al sărbătorilor. 
 Pentru noi, echipa Oficiului Imagine şi Relaţii Publice al Departamentului Relaţii 
Internaţionale, acesta este un prilej deosebit de a vă adresa cele mai sincere felicitări și urări 
de fericire. Vă mulțumim pentru sprijinul și cooperarea constante de care ați dat dovadă pe 
parcursul anului ce se sfârşeşte. 
 Fie ca noul an să vă aducă și mai multe idei îndrăznețe, și mai multe realizări frumoase! 
Să aveți parte de sănătate şi prosperitate, de liniște și bunăstare, iar visele să devină realitate!

  Buletin informativ № 4-2014

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                             Str. Al. Mateevici, nr. 60, bloc 4, of. 249A
                                                                                                                                                                                          Tel: (022) 577802
                                                                                                                                                                    E-mail: imgusm@yahoo.com 

Cu cele mai sincere urări de bine,
Echipa Oficiului Imagine şi Relaţii Publice
al Departamentului Relaţii Internaţionale


