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VIZITA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI , DOMNULUI KLAUS IOHANNIS LA 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 În timpul vizitei pe care a întreprins-o în Republica Moldova, președintele României, domnul Klaus 
Iohannis a susținut o alocuțiune în fața studenţilor şi profesorilor Universităţii de Stat din Moldova.
 Preşedintele a fost întâmpinat cu pâine şi sare sub aplauzele 
studenţilor USM.
 În cuvântul de salut Rectorul universităţii, domnul Gheorghe 
Ciocanu a remarcat “Sunteţi prima personalitate pe care instituţia noastră 
o întâmpină cu pâine şi sare. Şi asta exprimă nu numai bunătatea noastră, 
nu numai omenia noastră, dar şi respectul deosebit faţă de Dvs. Şi acest 
respect deosebit îşi are originea în limba noastră cea română, în istorie, în 
cultură şi tradiţii”.
Domnul Klaus Iohannis s-a arătat emoționat de întâmpinarea studenților 

şi profesorilor de la USM. „Sunt 
impresionat. Am dorit să vin aici. 
Am dorit să vă văd, dar căldura cu 
care m-ați primit m-a învăluit de 
emoții. Prezența mea aici, este un 
moment nu doar de bucurie, ci și un 
prilej de a vorbi despre lucruri față de care simțim la fel, despre valorile 
noastre comune, dar și despre oportunitățile pe care acest spațiu de pe 
continentul european le oferă”, a menționat președintele român.
 Evenimentul s-a desfășurat în Sala Senatului a universității, unde 
președintele României, a vorbit în discursul său despre solidaritatea care 
se naște din identitatea spiritual, lingvistică și istoria românilor de pe 
ambele maluri ale Prutului.
 Cele mai importante declarații ale președintelui României au fost:
„Pentru noi, drumul dumneavoastră către Uniunea Europeană reprezintă 

prioritate naţională. Mă aflu aici în calitate de preşedinte al României, motiv pentru care şi emoţiile mele sunt 
puternice. Este un prilej să vorbim despre valorile noastre comune”.
  ,,Între noi există un amestec de similaritate greu de definit, dar uşor de 
simţit. De la Timişoara la Orhei se vorbeşte aceeaşi limbă”.
 „Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană alături de 
România. Una dintre marile provocări este să duceţi la îndeplinire 
reformele democratice începute în ţara dumneavoastră. Nu există altă 
cale pentru prosperitate decât a continua acest efort. Aţi făcut eforturi 
importante în ultimii ani”.

„În 2018 marcăm 100 de ani de 
la Marea Unire. Cred cu tărie că 
unirea de la 1918 a fost cel mai 
frumos şi profund proiect din istoria 
noastră.” - „Identitatea noastră nu 
e dată de istorie şi geografie, ci de 
spiritualitate. Malurile Prutului au 
fost despărţite în trecut de sârma ghimpată. Acum două state europene, 
unul - membru al Uniunii Europene, altul - aspirant la acest statut, pot 
demonstra că solidaritatea poate doborî sârma ghimpată”. - „Aţi făcut 
lucruri mari. Aţi impresionat Europa prin determinarea voastră. Vreau să 
vă asigur că România va sta alături de voi în tot acest efort de europenizare. 
Sunt convins că Prutul va râmâne doar o graniţă geografică, iar Republica 
Moldova va fi un membru al UE. Poarta Europei se va muta cu încă un 
pas”.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA DIN NOU PRIMA ÎN TOPUL 
UNIVERSITĂŢILOR DIN RM

 Potrivit datelor Web Ranking Universities din Ianuarie 2015 Universitatea de State din Moldova, pentru 
a 4-a dată concecutiv (ediţiile din Iulie 2013, Ianuarie 2014, Iulie 2014, Ianuarie 2015), conduce clasamentul 
universităţilor din ţara noastră, plasându-se pe locul 853 în Europa şi pe locul2515 în lume.
 USM este urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei (locul 2 în ţară, locul 1076 în Europa şi locul3450 
în lume), Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (locul 3 în ţară, locul 1284 în Europa şi locul 4344 
în lume), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică 
(4 / 1542 / 5413) şi Academia de studii Economice (5 / 1663 / 
5911).
 Ediţia din februarie 2015 a prestigiosului clasamentul 
web al universităţilor cuprinde 25 000 de instituţii de 
învăţământ superior din întreaga lume, inclusiv 26 universităţi 
din Republica Moldova.
Drept criterii de performanţă sunt luate:
Vizibilitatea (50%):
 1. IMPACTUL. Calitatea conținutului este evaluată 
printr-un “referendum virtual”, numărând toate inlink-urile 
externe pe care webdomain-ul Universităţii le primește de 
la părţile terţe. Aceste link-uri reprezintă recunoașterea 
prestigiului instituțional, performanței academice, valorii 
informației, precum și a utilităţii serviciilor introduse pe 
paginile web, în conformitate cu criteriile a milioane de 
editori web din întreaga lume.
Activitatea (50%):
 1. PREZENŢA (1/3). Numărul total de pagini web 
găzduite în webdomain-ul principal al universității (inclusiv 
toate subdomeniile și directoriile), indexate de cel mai mare 
motor de căutare Google.
 2. DESCHIDERE (1/3). Prin acest indicator, în mod 
explicit, este recunoscut efortul global de a înființa arhive 
/ repozitorii de cercetare instituționale. Indicatorul ia în 
considerare numărul de fișiere (pdf, doc, docx, ppt) publicate 
pe site-urile dedicate, determinate de motorul academic de 
căutare Google Scholar.
 3. EXCELENŢA (1/3). Lucrările academic publicate 
în reviste internaționale cu factor de impact joacă un rol 
foarte important în clasamentul universităților. Utilizarea pur 
și simplu a numărului total de lucrări poate fi înșelătoare, de 
aceea indicatorul ia în calcul doar publicațiile de excelenţă, 
adică producția științifică universitară care este parte a celor 10% din documentele cele mai citate în domeniile 
științifice respective.

 
ZIUA UȘILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA

 Forfotă mare la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Cu ocazia “Zilei Uşilor Deschise” mai 
multe ONG-uri, companii au venit să propună studenţilor din universităţi locuri de muncă şi posibilitatea de a 
se implica în acţiuni de voluntariat şi caritate.  Deasemenea in cadrul evenimentului mai multe facultăţi şi-au 
făcut publicitate, invitând, astfel elevii liceiilor din ţară să i-a la cunoştinţă programe lor de studii. 

 Evenimentul  „Parteneriat pentru calitate” se organizează deja 
al treilea an consecutiv, avînd ca scop trei directii. O direcţie a acestui 
eveniment este orientată spre elevii din liceele din Republica Moldova 
şi spre tot publicul care ar vrea să înceapă sau să-şi continuie studiile 
universitare.  Aici, în cadrul uşilor deschise, ei au posibilitatea de a face 
cunoştinţă cu toate facultăţile şi sa cunoască progamele lor de activitate 
şi să decidă ulterior la care facultate să admită. Studenta facultăţii de 
Matematică şi Informatică, anul II Nicoleta, îndeamnă liceenii pasionaţi 
de matematică, informatică sau progamare să aleagă facultatea la care 
ea învaţă, deoarece această facultate propune cursuri aprofundate 
în domeniu, posibilităţi de practică şi dezvoltare în domeniu. O altă 
studentă a Universităţii de Stat, de la facultatea Sociologie şi Asistenţa 
Socială, Brînzaniuc Izolina, îndeamnă liceenii să aleagă facultatea ei, 
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deoarece doar acolo se învaţă viaţă şi se atinge toate domeniile de dezvoltare a ei. Elena Purcarean, elevă la 
liceul ,,Ion Creangă” din capitală, spune că: “Pe viitor mă gîndesc să 
aleg facultatea de management, însă nu sunt sigură că o voi face aici la 
Chişinău, poate undeva peste hotare”.
 O altă  nuanţă a evenimentului este tîrgul direcţiei de voluntariat. 
Aici au fost invitate mai multe ONG-uri, workshop-uri, pentru a le 
propune studenţilor să se imlice în diverse proiecte de voluntariat şi 
să facă parte din campaniile lor.  De exemplu, Fundaţia de Binefacere 
„Casa Providenţei”, cu  sloganul „Activitate creştină, activă şi eficientă” 
au venit să invite studenţii la mai multe proiecte sociale, care sunt legate 

de bătrîni, copii şi tineri. Aici 
studenţii pot participa la acţiuni 
de caritate în centre sociale, 
cantine, distribuirea produselor 
alimentare. O altă fundaţie este 
„Misiunea socială Diaconia”, 
organ social al structurii 
Basarabiei, care are ca scop de a recruta cîţi mai multi voluntari pentru 
campania de Paşti, care va avea loc pe 4 aprilie 2015. Mulți dintre tinerii 
prezenţi la eveniment sau înregistrat în calitate de voluntar la unele 
ONG-uri, una dintre ei este şi Alexandra Remsa, care, fiind încă pe 
băncile liceului s-a înregistrat ca volutar. Ea spune ca acest lucru o va 
ajuta sa îşi dezvolte personalitatea sa, plus la aceasta va face ceva util 
pentru societate.
O a treia direcţie este tîrgul forţelor de muncă, care este orientată spre 
studenţii ce sunt interesaţi să se integreze în cîmpul muncii. Chiar dacă  

studenţii vin din anul I, II, ei au posibilitatea să se angajeze în cîmpul 
muncii, să facă cunoştinţă cu unele instituţii, care ulterior le-ar putea 
crea un interes şi ar dori să devină membru, angajat al acestei instituţii. 
Studenţii au avut posibilitatea să se dezvolte din punct de vedere 
profesional în timp ce îşi practică studiile. 
 Olga Modîrca este una dintre studente care şi-a înaintat CV-ul 
şi cererea de angajare la una dintre companii. Ea a declarat că „Trebuie 
să încerci să te angajezi, nu contează dacă eşti anul I sau ultimul an la 
master. Există locuri de muncă bune pentru fiecare, unele chiar sunt 
foarte bine plătite.”
 Conform Agenţiei Naţionale pentru  Forţa de Muncă, de 
către agenţii economici au fost declarate peste 5000 de locuri vacante. 
Cele mai multe locuri vacante sunt pentru medici, domeniul IT 
,contabilitate, operatori. Iar din indrustria uşoară locuri vacante sunt 
pentru cusutorese şi brodătoare.

CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII 2014

 Centrul de Informaţii Universitare a organizat concursul Burse de Merit – 2014 pentru cei mai buni 
studenţi ai ţării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul 
financiar al BC Moldova Agroindbank SA  şi al companiei Orange Moldova.
Programul a oferit 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:
• până la 35 de burse – pentru studenţii de la 
ultimul an de studii (ciclul licenţă);
• până la 15 burse – pentru studenţii 
masteranzi de la primul an de studii (ciclul 
masterat). La concurs au participat studenţi, 
cetaţeni şi rezidenţi ai RM, cu vârsta limită 
de 30 ani, de la ultimul an de studii (cu 
frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 
2015), inclusiv studenţii – masteranzi, de la 
primul an de studii (cu frecvenţă la zi, care 
şi-au continuat studiile de masterat imediat 
dupa absolvirea ciclului licenţă), de la toate 
specialităţile, care îşi fac studiile la una din 
instituţiile de învăţământ universitar din 
RM, având media notelor pentru toţi anii de 
studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor 
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social-umaniste, 8,5 – domeniile stiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu 
dizabilităţi şi/sau orfani.
În urma desemnării câştigătorilor, aducem sincere felicitări următorilor finalişti, studenţi ai USM:
Licenţă:
1. Duca Dumitru – Facultatea de Fizică şi Inginerie;
2. Guţu Elena – Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării;
3. Chitoroga Ion – Facultatea de Drept;
4. Cazac Veronica – Facultatea de Fizică şi Inginerie;
5. Prepeliţă Antonio – Facultatea de Matematică şi Informatică;
6. Dutco Eduard – Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.
Masterat:
1. Şiman Augustina – Facultatea de Drept;
2. Şargarovschi Mariana –Facultatea de Drept;
3. Vodă Daniel – Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative;
4. Gheţan Alexandru – Facultatea de Istorie şi Filosofie;
5. Balan Cristina – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
6. Simileac Nina – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine;
7. Reniţă Gheorghe – Facultatea de Drept;
8. Gladchi Mircea –Facultatea de Drept;
9. Samson Viorica –Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine;
10. Nanu Diana – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
11. Moşoi Viorica – Facultatea de Ştiinţe Economice.
Vă dorim succese mari, baftă şi perseverenţă în continuare !

B O T E Z U L  C H I M I Ș T I L O R – O SĂRBĂTOARE UNICĂ LA CEA DE-A 25-A ANIVERSARE 

 Misiunea nobilă a cadrelor didactice universitare, inclusiv ale celor de la Facultatea de Chimie și 
Tehnologie Chimică, este  pregătirea  specialiștilor de înaltă calificare, 
ceea ce presupune altoirea cunoștințelor teoretice, a deprinderilor, 
abilităților practice, precum și a  celor atitudinale în domeniul abordat. 
Toate acestea se cultivă în cadrul orelor planificate și al activităților 
extracurriculare tradiționale. 
 Din acestea, la facultate,  fac parte conferințele științifice 
studențești, zilele mondiale de protecție a pămîntului, apelor, mediului, 
balul bobocilor, ziua internațională a studenților, olimpiada republicană 
de chimie, botezul chimiștilor, analistul anului etc. 
 Dacă celelalte facultăţi, şi alte instituţii de învăţămînt, îşi numără 
bobocii la începutul primului an de învăţămînt, atunci Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică, îi numără după prima încercare în 
sesiunea de iarnă. După susţinerea primelor examene, atunci cînd 
studenţii anului I au obţinut primele succese precum şi primele eşecuri, 
se selectează acei care o să devină chimişti adevăraţi. Acei studenţi care 
au trecut de această selecţie naturală sunt promovaţi să primească taina 
sfîntului botez, adică sunt trecuţi în rîndurile chimiştilor.
 Sărbătoarea Botezul Chimiștilor este  un eveniment unical, care anul acesta pe data de 13 februarie 
s-a sărbătorit la facultate deja a 25-a oara şi a avut o conotaţie mai specială. Acest eveniment tradiţional este 
aşteptat cu nerăbdare de tot colectivul facultății. Însăși perioada de pregătire  este interesantă; fiecare cîntec, 
dans, scenetă și alte prezentări sunt inventate în mare taină de către studenți și presărate abundent cu glume. 
În anul jubiliar al Botezului a fost tutorat cu mare grijă de către doamna Galina Dragalina, dr., conf. univ. şi 

Ana Popușoi, lector la secția Chimie Organică (secție responsabilă anul 
acesta de Botez), care au fost persoanele de incredere și manageri în 
cadrul repetițiilor.
 Anul acesta Botezul Chimiștilor a fost unul deosebit,  dat fiind că  
a împlinit 25 ani de la inaugurare. Evident, programul și realizarea lui 
au fost pe potriva jubileului. Au participat la el reprezentanți din mai 
multe grupe academice de la facultate. Toți veneau cu crijmă pentru cei 
botezați. 
 Filip Cristina (studenta anului 3) şi Bacinschi Vadim (studentul 
de la anul 1), în funcția de prezentatori, au manifestat artistism și înaltă 
creativitate. Au cules aplauze fierbinți scenetele pline de umor. Studenţii 
de la facultate s-au manifestat foarte bine prin cîntece, dansuri frumoase, 
precum şi prin prezentarea diferitor filmuleţe şi scenete legate de viaţa 
studenţească. Colectivul facultăţii s-a convins încă odată, că studenţii 
de la FCTC, nu numai că sunt chimişti buni, dar mai participă şi la 
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multe activităţi extrauniversitare, unde se manifestă ca cîntăreţi, dansatori de vază şi artişti de prim rang. 
Sarbătoarea s-a desfăşurat timp de două ore, însă spectatorii nu s-au plictisit, deoarece totul a fost interesant şi 
umoristic. Toţi au rămas încîntaţi, şi nimeni din cei prezenţi nu a regretat că a asistat la această sărbătoare. 
    Fiecare student poate să spună că în aceşti ani, care sînt dedicaţi studiilor, există mai multe tipuri de 
zile memorabile, ca de exemplu: ziua cînd ai avut primul examen sau poate prima restanţă, ziua cînd primeşti 
bursa....dar sînt sigură că pentru toţi studenţii Facultaţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, dar mai ales pentru 
studenţii anului I “botezul” rămîne un eveniment memorabil.
Punctul culminant  l-a constituit sfărșitul sărbătorii, cînd  toți  studenții  a. I,  îmbrăcați în halate albe, au depus 
Jurămîntul Chimistului, fiind stropiți cu agheazmă  chimică  din laborator,  agheazmă care îndeamnă studenții 
la carte.
 Colectivul FCTC mulţumeşte tuturor participanţilor şi organizatorilor acestei sărbători, felicită studenţii 
anului I, le urează bun venit în marea familie a FCTC şi le doresc multe succese în continuare.
    
Viorica Gladchi, dr.,conf.,
decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică

Centrului de Cercetare și Consiliere Educațională în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale 
Educației a Universității de Stat din Moldova

Niciodată lucrurile mari nu sunt 
realizate fără dificultăți mari. (Voltaire)

 Apariția Centrului de Cercetare și Consiliere Educațională în cadrul Facultății de Psihologie și Științe 
ale Educației a Universității de Stat din Moldova este mai mult decât 
doar un simplu prilej de bucurie pentru cei care au depus mari eforturi 
să îl realizeze. Apariția lui este o încercare a noastră, a celor de la Centrul 
de Cercetare și Consiliere Educațională, de a oferi servicii de informare 
și consiliere în problematici specifice (cunoaștere și autocunoaștere, 
adaptarea la mediul universitar, probleme psiho-emoționale) tuturor 
actanților procesului educațional. Centrul de Cercetare și Consiliere 
Educațională își propune organizarea de traininguri de dezvoltare 
personală pentru cadre didactice și studenți, asigurarea asistenței 
psihopedagogice persoanelor cu CES, organizarea și coordonarea 
cercurilor științifice în problematica consilierii educaționale. 
Perseverența, proactivitatea și prudența personalului depuse în 
planificarea, organizarea și monitorizarea activităților  care au asigurat 

succesul și eficiența Centrului. 
 Una dintre activitățile 
organizate în cadrul Centrului a fost trainingul ”Metode de stimulare a 
creativității”, scopul acestuia fiind exersarea unor metode de stimulare 
a potențialului creativ în scopul dezvoltării personale. Responsabili 
în desfășurarea ședinței de training au fost studenții anului III de la 
Psihopedagogie, Spînu Valeria și Botezatu Ion, care au venit cu metode 
interesante propice stimulării creativității studenților. Participanții 
acestei ședințe de training au avut oportunitatea să-și dezvolte abilitățile 
de lucru în echipă, de cooperare și comunicare, să-și identifice potențialul 
creativ și să-l stimuleze exersând diferite metode.
 În cadrul săptămânii dedicate persoanelor cu CES, Centrul 
de Cercetare și Consiliere Educațională și-a propus o gamă variată 
de activități de sensibilizare a 
cadrelor didactice și studenților 
față de persoanele cu cerințe 

educative speciale. În acest sens, una dintre aceste activități a fost 
organizată sub forma unei mese rotunde cu tematica ”Persoanele cu 
CES de la Centrul Neuropsihologic din c.Bădiceni”, responsabil de 
aceasta fiind Donțu Victor, student în anul II de la Psihologie. Studenții 
ce au participat la această activitate au fost familiarizați cu situația 
persoanelor care sunt internați la Centrul Neuropsihologic, ca mai apoi 
să urmeze dezbateri și discuții dirijate în scopul găsirii unor soluții 
de ameliorare a situației celor internați. De asemenea, o altă activitate 
desfășurată în cadrul săptămânii dedicate persoanelor cu CES a fost 
trainingul cu tematica ”Toleranța față de persoanele cu CES”, desfășurat 
de către Spînu Valeria, studenta anului III de la Psihopedagogie, scopul 
trainingului fiind consolidarea solidarității și a respectului pentru 
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diversitate și pentru persoanele cu deficiențe, combaterea stereotipurilor 
și a etichetelor despre persoanele cu dizabilități. Participanții la acest 
training au fost activi, au colaborat, au lucrat în grupuri și și-au expimat 
opiniile vis-a-vis de subiect, iar în unele momente au fost atinși de 
emoții puternice.
 În același mozaic de activități dedicate persoanelor cu CES,  
studenta anului III de la Psihopedagogie, Fodor Victoria, împreună cu 
dna Bernaz Nina, doctor în pedagogie, a organizat o ședință cu studenții 
de la Psihologie și unii profesori, fiind prezentat articolul ”Atitudinea 
cadrelor didactice asupra integrării școlare a copiilor cu dizabilități”. 
Această activitate s-a centrat pe sensibilizarea studenților și a cadrelor 
didactice față de copiii cu dizabilități.
 O altă activitate orientată spre cultivarea conștiinței morale și 
a comportamentului tolerant față de copiii cu CES a fost organizată și 
desfășurată de către studenta anului III de la Educație civică, Erezanu 
Alina. În cadrul acestei mese rotunde au participat studenții și profesorii 
de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, unde au discutat despre cauzele apariției cerințelor 
educaționale speciale, sindromul bebelușului scuturat, tipurile violenței domestice.
 În ajunul sărbătorilor de Crăciun, Centrul de Cercetare și Consiliere Educațională a organizat cu 
entuziasm actul de caritate pentru copiii orfani de la Orfelinatul Nr.3 din Chișinău. Actul de caritate a avut 
drept scop sensibilizarea studenților și cadrelor didactice față de copiii orfani și colectarea de bunuri (haine, 
încălțăminte, jucării, cărți, rechizite, etc) și bani pentru procurarea celor necesare acestor copii. Actul de 
caritate s-a soldat cu reușite datorită monitorizării eficiente de către Valeria Goncear și Viorica Reaboi, cadre 
didactice la catedra Științe ale Educației, împreună cu studenții anului III de la Psihopedagogie. 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. 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. Suma colectată a 
fost distribuită pentru procurarea de bilete pentru copii la cinematograf, unde au vizionat desene animate.
 Centrul de Cercetare și Consiliere Educațională își desfășoară în continuare activitatea și vă așteaptă 
mereu cu ușile deschise. Dorim succese mari în viitor și multe realizări frumoase.

 
OPORTUNITĂȚI DE INTEGRARE PROFESIONALĂ TIMPURILE

 Experiența de integrare profesională este foarte importantă pentru studenți. Multiplele oportunități de 
a efectua stagii în străinătate, subvenționate de operatorii internaționali, sunt benefice la începutul carierei. 
 În acest scop, la 3 februarie 2015, Directorul Antenei Agenției Universitare Francofone din Moldova, Dl. 

Roman Kwiatkowski și responsabila de proiecte la această organizație, 
Dna Olesea Simion, au organizat o întâlnire cu studenții francofoni de la 
Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală 
și de la Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată 
ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine a USM. 
 Studenților li s-au explicat procedurile de aplicare pentru stagiile 
profesionale, precum și avantajele acestor prime experiențe de integrare 
profesională într-o instituție sau întreprindere din străinătate. În plus, 
responsabilii AUF au vorbit și despre stagiile locale, pentru care pot 
aplica anumite categorii de studenți. 
Este evident că importanţa și atractivitatea acestor stagii constă 
în însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, 
precum munca în echipă sau 
managementul de proiect, șansa 
de a acumula o experiență 
profesională reală și, la final, de 

a obține un loc de muncă permanent în domeniul de specializare ales. 
Tinerii  care se implică în aceste experiențe de integrare profesională vor 
avea nenumărate avantaje: interacțiunea cu profesioniști în domeniu, 
posibilitatea de a participa la traininguri și sesiuni de formare teoretică și 
practică, lucrul în cadrul unor echipe competitive, precum și orientarea 
către rezultate. Companii importante oferă și propun stagii de practică 
în diferite domenii precum: financiar, bancar, IT, resurse umane, 
administrativ, contabilitate, vânzări sau juridic. Studenților le rămâne 
doar să le contacteze și să solicite mai apoi subsidii de la operatorii 
naționali și internaționali. 
Pe de altă parte, prin aceste programe, angajatorii au posibilitatea de 
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a atrage în cadrul companiei lor tineri valoroși, pe care îi pot forma, îndruma și ulterior angaja în regim 
permanent. Selectarea unui student sau proaspăt absolvent într-un program de stagiu presupune seriozitate, 
orientare către învăţare și perfecţionare, precum și dorința de a achiziționa abilităţi profesionale noi.
 Menționăm faptul că în perioada 2012-2014, 11 studenți de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, 
toți provenind de la Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală (ex Catedra de 
Filologie Franceză), au beneficiat de burse ale Agenției Universitare Francofone, pentru stagii profesionale 
de 2-3 luni în Republica Franceză. În anul 2012, studentele Elena Jechiu și Mariana Ambrosii au efectuat un 
stagiu la Centrul de Artă Contemporană Frank Popper din Marcigny, Bourgogne, iar în anul 2013, studentele 
Iulia Miaun, Olga Vrabie, Cristina Fusu și Teodora Rățoi au urmat stagii de 2-3 luni la aceeași subdiviziune 
de integrare profesională.  Aceste studente au lucrat în domeniul medierii culturale, prezentând expoziții de 
artă contemporană turiștilor străini. Concomitent, în anul 2013, studenta Nina Simileac a efectuat un stagiu 
la Centrul Social și Cultural «Les Epicéas» din Arbent, Franța. Stagiul ținea de domeniul științelor educației și 
proiectelor educaționale. Ulterior, în anul 2014, patru studente de la Departamentul de Lingvistică Romanică 
și Comunicare Interculturală, Carolina Albu, Marina Chiriac, Cristina Canțîr și Ana Golban, au urmat un  
stagiu la aceeași subdiviziune de integrare profesională. Carolina Albu și Ana Golban au lucrat și la biblioteca 
Centrului Cultural Aragon din Oyonnax. 
 La întâlnirea din 3 februarie, Nina Simileac, ex bursieră a AUF, a relatat informații interesante și utile 
despre stagiul profesional în străinătate, efectuat în 2013. 
 La sfârșitul întrunirii, studenții au adresat întrebări reprezentanților AUF și studenților care au beneficiat 
anterior de burse de stagii profesionale. 
 
Oxana Căpățînă,
Responsabilă de relații internaționale
Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, USM.

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
Marie Curie Actions
People                                                           

INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME
Experiență internațională pentru doctoranzii și cercetătorii științifici din USM

 Prin multitudinea proiectelor implementate în cadrul Universității de Stat din Moldova un loc deosebit 
aparține programului european pentru dezvoltarea potențialului științific – Proiectul “Seventh Framework 
Programme – Marie Curie Actions – People. International Research 
Staff  Exchange Scheme”. Proiectul lansat pe 1 martie 2013 va dura 
până pe 28 februarie 2017, elaborat de către Universitățile de la Tartu 
(Estonia), Vilnius, Chișinău și Tbilisi, sub egida Comisiei Europene, 
având drept scop aranjarea și menținerea relațiilor de parteneriat între 
cele patru Universități în domeniul cercetărilor științifice, pregătirii 
tinerilor cercetători și desfășurării conferințelor științifico-practice la 
capitolul implementării practicilor europene în procesul științifico-
didactic. Modalitatea realizării proiectului prevede vizite de studiu ale 
doctoranzilor și cercetătorilor cu experiență, pe un termen de la o lună 
până la trei luni, la Universitatea de Stat din Tbilisi “Ivane Javakhishvili”, 
pentru realizarea cercetătorilor și proiectelor de cooperare cu partenerii 
externi. În plus, participanții proiectului își prezintă comunicările la 

diferite conferințe, seminare, work-
shopuri și alte manifestări, sub 
patronatul Universității din Tbilisi 
sau al altor instituții și organizații non-guvernamentale din Georgia.
 Primii doi ani ai realizării proiectului s-au soldat cu mult succes: din 
partea Universității de Stat din Moldova au participat 15 doctoranzii și 
cercetători cu experiență, care s-au deplasat în Georgia, în total, pe timp 
de 42 de luni. Proiectul prevede, în general, participare a 21 de persoane pe 
timp de 62 de luni. Acești 15 participanți de la USM reprezintă  FRIȘPA, 
Facultatea de Economie, de Istorie și de Drept. Programul european 
se evoluează foarte activ și fructuos: participanții au prezentat zeci de 
articole științifice, au înaintat diferite proiecte și programe de cooperare. 
Pe de altă parte, în cadrul proiectului au fost organizate conferințe și “școli 
de primăvară” pe baza Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice 
și Administrative, cu implicarea experților din Republica Moldova, 
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România, Georgia, Lituania și Estonia. De pildă, în aprilie 2014 a fost organizată “Școala de primăvară” (spring 
school), și conferințe cu tema “Țările Parteneriatului Estic în Contextul Europenizării”, în aprilie, iunie și 
noiembrie 2014. 
 Este greu de a supraestima importanța proiectului FP7 pentru dezvoltarea continuă a tinerilor savanți 
și pentru creșterea rolului social și ponderii științifice a Universității de Stat, contribuind astfel la realizarea 
procesului europenizării țării noastre. Implementarea cu succes a acestui proiect ar confirma seriozitatea 
aspirațiilor Republicii Moldova și ar insemna noi oportunități pentru dezvoltare în domeniul științifico-practic 
și didactic.  

                                                                                                             
Valentina Teosa
  dr. hab., prof. univ.
șef Departament Relații Internaționale

International Research Staff Exchange Scheme

 Departamentul Relații Internaționale – extindere a domeniilor de cercetare prin prisma programelor 
internaționale de mobilitate academică
În cadrul Departamentului Relații Internaționale, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și 
Administrative continuă implementarea programului european pentru dezvoltarea potențialului științific 
– Proiectul “Seventh Framework Programme – Marie Curie Actions – People. International Research Staff  
Exchange Scheme”. Proiectul a fost lansat pentru perioada 2013- 2017 și elaborat de către Universitățile de 
la Tartu (Estonia), Vilnius, Chișinău și Tbilisi, sub egida Comisiei Europene. Acesta are drept scop aranjarea 
și menținerea relațiilor de parteneriat în domeniul cercetărilor științifice, pregătirii tinerilor cercetători, în 
special, prin efectuarea vizitelor de studiu. 
 În acest context, luna februarie a fost marcată de revenirea doctoranzilor departamentului Dl Vasile 
CONACU și Dl Ernest VARDANEAN care au avut parte de un stagiu în Georgia pentru o perioadă de trei 
luni. Dlor au ținut să împărtășească din experiența acumulată pe durata stagiului, prin organizarea unei 
lecții publice cu genericul ”Dileme geopolitice și europenizarea Republicii Moldova”, la care au participat 
studenții anului I, Relații Internaționale. În cadrul Proiectului FP7 sub coordonarea Academiei de Științe a 
Moldovei, la Departamentul Relații Internaționale recent a avut loc vizita de studiu a doctorandului Serghei 
ODINTSOV, Facultatea Istorie, Sociologie și Relații Internaționale,  Universitatea de Stat din Kubani, Federația 
Rusă, cu tema de cercetare: ”Războiul informațional și securitatea ciberneică”. Doctorandul a participat activ 
la activitatea metodico- didactică prin prezența la cursul ”Conflicte internaționale” în cadrul căruia a expus în 
fața studenților comunicări relaționate cu tema sa de cercetare.
 Desfășurarea activității științifice are loc și prin intermediul colaborării în cadrul proiectului european 
de mobilitate academică Erasmus Mundus. Din luna februarie au început vizitele doctoranzilor din străinătate 
pentru semestrul II de studii: Dl Samuel GODA de la Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice, 
Universitatea ”Matej Bel” din Slovacia cu tema de cercetare ”Problema Transnistreană în contextul integrării 
europene a Republicii Moldova cu referire la Acordul de Asociere, DCFTA și rolul OSCE în formatul ”5+2” 
de negociere a conflictului”, de asemenea, vizita Dlui Virgil STOICA, șeful departamentului Științe Politice, 
Universitatea ”Al. Ioan Cuza”, prin prisma programului de mobilitate ”EMERGE”. Planul Dlui de cercetare, 
axat pe domeniul Științei Politice în contextul Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene reprezintă puncte 
tangențiale de cooperare cu membrii Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative în 
cercetări științifice și activitățile metodico- didactice.
 Extinderea domeniilor de cercetare prin prisma programelor internaționale de mobilitate academică 
reprezintă o dimensiune persistentă de activitate a Departamentului Relații Internaționale. Aceasta generează 
lărgirea orizonturilor de cunoaștere și perfecționare continuă a cadrelor didactice în procesul de învățare- 
predare- cercetare, precum și crearea condițiilor necesare dezvoltării durabile a departamentului.

Mardari Violina, masterand, laborant superior Departamentul RI

ÎN VIZOR - CALITATEA TESTELOR SUMATIVE

 Evaluarea rezultatelor academice este o parte integrantă a curriculumului universitar, prin care se 
constată nivelul de formare a competenţelor, valoarea acestora la o anumită etapă. Interesul pentru calitatea 
testelor utilizate la evaluarea sumativă (semestrială) s-a manifestat constant şi a rămas în vizorul factorilor 
decizionali din universitatea noastră, inclusiv, a Secţiei Managementul Calităţii: dezvoltare curriculară şi 
evaluare, interes care se reflectă în planul de activităţi a secţiei, ţinînd cont de faptul că tendințele în materie de 
elaborare a testelor de evaluare sunt în continuă conceptualizare. 
 La data de 6 februarie 2015, în baza unei inițiative comune a Secției Managementul Calității: dezvoltare 
curriculară și evaluare și  Catedra Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a avut loc 
o masă rotundă cu tema: Evaluarea calității testelor sumative. La această activitate au participat reprezentanți 
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din cadrul administrației facultății: decanul, prodecanul; membri ai comisiei de calitate de la facultate; șeful 
catedrei, responsabili de problemelele calitații din cadrul catedrei; specialiști ai Secției MCDCE. 

Obiectivele activității au constituit:
* analiza modelelor de test elaborate de către profesorii-evaluatori;
* analiza comparativă a dinamicii calității testelor;
* formularae recomandărilor privind îmbunătățirea calităţii testelor; 
* responsabilizarea cadrelor didactice universitare în problema elaborăii testelor.

 Discuţiile au evidenţiat următoarele: în general, la facultate, inclusiv în cadrul Catedrei Ştiinţe ale 
Educaţiei, se utilizează modelul de test instituţional (model de structură aprobat şi utilizat la USM); probele 
de evaluare elaborate de către profesori corespund în mare parte cerinţelor; comparativ cu anii precedenţi se 
evidenţiază o continuă îmbunătăţire; există multe elementele de bună practică  în realizarea testelor. 
 Discuțiile constructive au condiționat următoarele recomandări  privind îmbunătățirea calității 
elaborării instrumentelor de evaluare:

• a selecta şi reflecta în conţinutul testului competenţele specifice conform curriculumului disciplinar;
• a selecta situaţii de problemă, studii de caz, modelări de situaţii;
• a crea contexte de viaţă, contexte profesionale ce reflectă situaţia şi problemele actuale specifice profesiei;
• a elabora teste conform modelului clasic (model tipizat reflectat în didactică şi literatura de specialitate),  
modelul testelor de evaluare cu utilizarea itemilor de diferit tip, formularea obiectivelor de evaluare,  elaborarea 
matricei de specificaţii şi baremului de notare şi corectare (practică întâlnită şi de ex. la Facultatea de Biologie 
şi Pedologie);
• a indica şi formula obiectivele de evaluare în baza competenţele specifice indicate în programa curriculară 
pe discipline, testele sumative fiind elaborate în baza unor obiective concrete, cu respectarea nivelurilor 
taxonomice şi matricei de specificaţii;
• a revedea formularea itemilor de tip eseu şi a indica parametri concreţi în elaborarea eseului;
• a corela structura testului  şi numărul de itemi în dependenţă de timpul rezervat pentru examen;
• a indica numele, prenumele profesorului evaluator;
• a indica pe foaia de titlu forma de organizare a evaluării (oral sau ascris) şi specificarea examenului în modul;
• a aproba testul prin semnătura şefului de catedră; 
• a asigura concordanţa dintre competenţele specifice formate la disciplină şi cele evaluate la sfârşitul cursului.  
 
 Masa rotundă a asigurat o oportunitate ce ţine de analiza rezultatelor sesiunii în scopul valorificării 
acestora. La final au fost luate decizii pe termen scurt – mediu - lung în scopul ameliorării şi perfecţionării 
elaborării testelor:

- Dezvoltarea competenţei cadrelor didactice universitare, de a elabora şi utiliza instrumente de evaluare.
- Crearea unui referenţial de evaluare orientat spre un model unitar de evaluare care ar putea fi propus la nivel 
de instituţie.
- Organizarea acţiunilor manageriale şi seminarelor metodologice unde să fie expuse criteriile unice din 
perspectiva referenţialului de evaluare instituţional.
- Discutarea problemei evaluării în cadrul şedinţelor de catedră.
- Reactualizarea cerinţelor privind îmbunătăţirea elaborării testelor sumative şi realizarea recomandărilor 
concrete pentru fiecare profesor. Astfel, profesorii vor revedea structura testelor proprii, în scopul asigurării 
evaluării celor trei componente ce formează competenţa: cunoştinţe, capacităţi şi comportamente.
- Identificarea factorilor care au condiţionat medii academice joase şi procentaj mare al restanţelor, apariţia 
acestora datorîndu-se fie neadmiterii la examen, fie notelor negative apărute la examen. 
- Efectuarea din partea tutorilor şi cordonatorilor de grupă a unei analize privind reuşita fiecărui student.
- Monitorizarea progreselor studenţilor prin intermediul evaluării formative pe parcursul semestrului, inclusiv, 
prin calitatea şi strategiile de realizare a lucrului individual. 

 În concluzie, aceste instrumente de evaluare prin care este apreciat studentul au o influenţă în formarea 
imaginii despre competenţele proprii şi orientarea spre succes şi autoafirmare. Recomandăm profesorilor 
a realiza evaluarea bazată pe criteriul de succes – condiţie a calităţii procesului educaţional şi să nu uităm, 
că obiectivitatea verificării şi aprecierii depinde, în mod direct, de nivelul de pregătire şi exigenţă a cadrului 
didactic - evaluator. 

Mariana BOTEZATU, 
şef adjunct, Secţia Managementul Calităţii: 
dezvoltare curriculară şi evaluare, USM
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ȘCOALA DE FILOSOFIE DE SÎMBĂTĂ

 Suntem contemporanii unei epoci în care nevoia de filosofie 
este mai accentuată ca oricand. Problemele actuale ale societăţii 
condiţionate de procesul globalizării relevă necesitatea de a explica 
lumea în integritatea şi dinamismul ei. 
 Conştientizăm importantă încurajării gândirii critice şi filosofice 
în diferite grupuri sociale apelând la diversitatea mijloacelor existente. 
Este cunoscut faptul că, predarea filosofiei în mod esenţial îmbunătăţeşte 
imaginaţia şi creativitatea generaţiei tinere, caracteristici indispensabile 
atât pentru realizarea inovaţiilor în domeniul social-politic şi ştiinţific, 
cât şi pentru securitatea existenţei colective şi individuale
Situaţia actuală, a societăţii în care trăim, o dată în plus validează 
argumentul că, predarea filosofiei este o prioritate, fapt susţinut de 
necesitatea educării unor membri ai societăţii cu o gândire independentă, 
capabili să facă faţă diferitor forme de manipulare; cultivând în fiecare 
individ simţul responsabilităţii pentru problemele cu care se confruntă 
omenirea.
 Reeşind din situaţia creată, Departamentul Filosofie şi Antropologie organizează Şcoala de filosofie 
de sîmbătă, care prin intermediul unei game diverse de activităţi: training-uri, workshop-uri, seminarii şi 
prezentări, susţinute de membrii departamentului, cu experienţă vastă în domeniu, urmăreşte pe parcursul 

programului, să dezvolte tinerilor participanţi cunoştinţe fundamentale 
şi abilităţi de leadership, să consolideze gîndirea critică şi abilităţile 
de interacţiune interpersonală, precum şi capacitatea de analiză şi de 
rezolvare de probleme, să dezvolte perspectiva globală şi să promoveze 
abordarea interculturală în rîndul participanţilor cu scopul de a 
consolida dorinţa lor de a servi comunitatea,etc.
 Lista de teme orientativ propuse spre analiză fac trimitere 
către următoarea metodologie: teme ce redau specificul filosofiei şi 
originalitatea acesteia; metodologia educării non-formale; aspectul 
intercultural şi participativ. Pe parcursul acivităţii şcolii de filosofie 
de sîmbătă, constatăm următorul detaliu remarcabil: participanţii la 
organizarea şi realizarea activităţilor, au contribuit la mentinerea unui 
standard valoric constant, asgurându-se totodată o continuitate tematică 
absolut necesară care demonstrează că aria de interes a dezbaterilor a 
sporit în permanenţă şi că, treptat, tematica s-a lărgit cu noi domenii ale 
cunoasterii. 

PRINCIPELE NICOLAE AL ROMÂNIEI ÎN VIZITĂ LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 Principele Nicolae al Românie a vizitat pentru prima data Republica Moldova. Alteța Sa Regală a sosit 
în țară miercuri, 18 februarie, și a trecut prin Orhei, Bălți, Soroca, ajungând sâmbătă la Chișinău. În acest timp, 
el a vizitat mai multe licee, biserici și asociații filantropice.
 La data de 24 februarie Alteţa Sa Regală Principele Nicolae al Românie a efectuat o vizită la Universitatea 
de Stat din Moldova unde a ţinut o alocuţiune în faţa studenţilor, după care a vizitat muzeul universităţii, care 
actualmente se află în renovare, şi biserica „Întâmpinarea Domnului”din incinta universităţii.

  Buletin informativ № 2-2015

10



BISERICA „ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI” A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA 
LA CEAS ANIVERSAR

  În fiecare an, la 15 februarie, este serbată Întâmpinarea Domnului. 
Pentru Universitatea de Stat din Moldova este zi de aleasă bucurie 
duhovnicească, fiind prăznuit hramul sfântului locaş. Anul 2015 este 
unul aparte pentru această capelă universitară, care acum 135 de ani a 
fost ridicată şi sfinţită. Astfel, odată cu hramul bisericii a fost inaugurat şi 
anul aniversar.
 Sărbătoarea a coincis cu Duminica înfricoşătoarei judecăţi, iar 
mulţime de credincioşi a păşit pragul bisericii pentru a aduce slavă lui 
Dumnezeu şi pentru a se uni în sfânta rugăciune a Liturghiei.
 De rând cu enoriaşii capelei, au poposit ctitorii, binefăcătorii, 
dar şi conducerea USM, împreună cu numeroşi profesori şi studenţi. La 
slujbă a participat şi dl Gheorghe Ciocan, rectorul universităţii.
 Slujba a fost oficiată de către un sobor de preoţi în frunte cu 

protoiereul Octavian Moşin, preot-
paroh. S-au înălţat rugăciuni pentru 
profesorii, studenţii şi colaboratorii 
drept-măritori ai acestei instituţii, dar şi pentru toată suflarea creştinească 
care s-a ataşat de această biserică. În timpul slujbei au fost rânduite şi 
rugăciuni speciale la sfinţirea lumânărilor din ceară, o veche practică la 
acest praznic, ce începe a fi revigorată de câţiva ani.
 După citirea Sf. Evanghelii, părintele Octavian a ţinut un cuvânt de 
învăţătură, în care a vorbit despre semnificaţia duminicii şi a sărbătorii.
  „Întâmpinarea Domnului este ziua întâlnirii omului cu Dumnezeu. 
Întâlnire într-un loc distinct, în 
biserică. Or, tocmai aici are loc 
întâlnirea sublimă a omului cu 
Dumnezeu. Această întâlnire e vie 
şi trăitoare de atâtea secole prin 
fiecare Sfântă Liturghie, în cadrul 

căreia se jertfeşte chiar Hristos, iar noi avem şansa de a ne împărtăşim 
din dumnezeire.
 După intonarea rugăciunii Tatăl Nostru, cu un mesaj de felicitare 
a venit domnul rector Gh. Ciocanu, care s-a referit la istoria campusului 
universitar, menţinând că la un loc de cinste şi drept o carte de vizită este 
biserica Întâmpinării. Domnia sa i-a felicitat pe cei prezenţi şi a vorbit 
despre perspectivele legate de viaţa spirituală din acest centru studenţesc.
 Este de menţionat faptul că în acest an aniversar sunt preconizate 
editarea monografiei bisericii, a altor studii teologice, precum şi 
desfăşurarea unei conferinţe teologice către data de 20 august, ziua 
târnosirii capelei universitare.

ÎNMÎNAREA DIPLOMELOR DE MASTER ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI SISTEME 
INFORMAȚIONALE

 La data de 20 februarie la facultatea de Fizică și Inginerie a avut loc un eveniment important -    
înmînarea diplomelor de master absolvenților promoției anului 2015 a programului Sisteme Informaționale. 

La acest eveniment, alături de 
colectivul facultății, a participat și 
dl Florentin Paladi, dr.habil., prof.
univ., prorector pentru activitate 
științifică, care cu deosebită plăcere 
a înmînat diplomele absolvenților, 
le-a urat succese mari și continuarea 
studiilor la doctorat! 
 La susținerea tezei de master, 
cunoștințe profunde în domeniu 
au demonstrat  Pacalev Corneliu, 
cu media generală de master 10 și 
Nastasî Valentin cu media 9,94. 
Facultatea se mîndrește cu așa 
absolvenți!   
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UN 1 MARTIE SENIN!

 Cu acest Mărţisor vă trimitem un buchet de flori şi 
un zâmbet cald. Minunea acestei primăveri să vă lumineze 
inimile şi să vă aducă renaşterea speranţei, a bucuriei şi a 
căldurii în suflet.
 Parfumul florilor de primăvară, roua dimineţilor 
calde, adierea vântului blând al celui mai frumos anotimp, 
toate acestea să-şi găsească locul în sufletele dvs.
 Să vă aducă noi speranţe, gingăşie şi dragoste, putere 
şi multe realizări.
 Să aveţi primăvară în inimă şi în privire! Un 1 Martie 
Senin!
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