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ROLUL TINERILOR ÎN CONSTRUIREA PĂCII

 Pe data de 13 iunie anul curent, la Centrul 
Moldo-Austriac pentru Iniţiative de Pace, 
Schimbări Democratice şi Soluţionarea Conflictelor, 
Departamentul Relaţii Internaţionale, FRIŞPA, şi-a  
petrecut lucrările sale la conferinţa de eseuri cu genericul 
Engaging Youth in Building Peace  (Implicînd tineretul 
în construirea păcii). Evenimentul dat este realizat în 
cadrul proiectului „Peaceful Conflict Transformation 
from Academic Perspective” (Transformarea paşnică 
a conflictului din perspectivă academică), realizat de 
organizaţia non-guvernamentală Institutul CIVIC 
şi Centrul Moldo-Austriac pentru iniţiative de pace, 
schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor, din 
cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice 
şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova.

 Finanţarea proiectului este asigurată de către Agenția 
Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).
       Evenimentul a fost onorat de prezența dl Gerhard 
Schaumberger, Şef al Biroului Agenției Austriece 
pentru Dezvoltare în Republica Moldova. În cadrul 
evenimentului au fost discutate eseurile studenţilor şi 
masteranzilor din diverse universităţi ale Republicii 
Moldova cu privire la transformarea paşnică a 
conflictelor, securitate naţională şi internaţională, rolul 
tineretului în promovarea culturii păcii etc. Totodată, a 
fost efectuat  un schimb de experienţă şi opinii asupra 
modalităţilor de transformare paşnică a conflictelor. 
        La conferinţă au  participat pe lîngă reprezentanţii 

Universităţii de Stat din Moldova, reprezentanţi din Tiraspol, şi alte centre universitare din 
Moldova (Universitatea din Comrat, Universitatea din Bălţi, Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova, Universitatea PERSPECTIVA INT, USEM, 
etc). 
Toţi participanţii au fost decernaţi cu certificate, iar cele 
mai bune lucrări vor fi publicate pe pagina web  
www.peacebuilding.md

Profesor Constantin Eșanu – pedagog, savant, 
profesionist de excepție

La frumoasa și nobila aniversare de 75 ani a Domnului 
Constantin Eșanu, doctor habilitat, profesor universitar
 La 22 iunie, curent, în cadrul Departamentului 
Relații Internaționale, Facultatea Relații Internaționale, 
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Științe Politice și Administrative a avut loc un eveniment 
remarcabil. Domnul Profesor Constantin Eșanu, și-a 
sărbătorit a 75-a aniversare alături de colegi, profesori, 
conferențiari și lectori ai departamentului. Evenimentul 
a fost moderat de dna șef Departament, Teosa Valentina. 
Cuvinte de omagiu au fost rostite și de către conducerea 
Facultății, Dl Decan Solcan A. Colegii au realizat o 
prezentare a vieții și activității distinsului Profesor, care 
din cei 58 de ani de muncă, 39 de ani  i-a consacrat 
activităţii ştiinţifico - pedagogice. Cea mai mare 
parte a perioadei independenţei Republicii Moldova, 
profesorul Constantin Eşanu şi-a dedicat-o muncii de 
pregătire a viitorilor specialişti în domeniul ştiinţelor 
politice. Activînd la Institutul de Studii Politice şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul USM,  a ocupat şi funcția de decan al Facultăţii de Relaţii Internaţinale 
din cadrul respectivei instituţii. 
 Dl Profesor a fost menționat cu Diploma Ministerului Educației pentru activitate 
prodigioasă didactico - științifică, partcipare activă în realizarea proiectelor naționale și 
internaționale, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare. Pasionat 
de problematica teoretică şi practică a Relaţiilor Internaţionale, Profesorul Constantin Eşanu a 
depus eforturi deosebite privind dezvoltarea acestei ştiinţei în tînărul stat Republica Moldova. 
A scris şi a publicat peste 44 de articole ştiinţifice şi 
didactico – metodice. 
 Dl  Profesor Constantin Eşanu s-a manifestat 
ca un profesionist de excepţie şi ca un savant notoriu 
în domeniul Relaţiilor Internaţionale. Măiestria 
profesională, vocaţia pedagogică, experienţa practică 
bogată îi permit să susţină prelegerile şi seminarele 
la un nivel înalt sub aspect metodico – ştiinţific şi să 
contribuie fructuos la formarea tinerii generaţii de 
viitori diplomaţi, funcţionari publici, specialişti în 
domeniul Relaţiilor Internaţionale. Pe parcursul acestor 
ani el a fost şi este conducătorul ştiinţific al mai mult de 
20 licenţiaţi şi magiştri. 
În calitate de coordonator al activităţii şi studiilor 
postuniversitare la specialitatea Istoria şi Teoria Relaţiilor Internaţionale şi a Dezvoltării 
Globale şi savant abilitat cu dreptul de conducere şi consultare a doctoranzilor care scriu teze de 
doctor în domeniul în cauză contribuie activ la pregătirea şi promovarea cadrelor în domeniul 
Relaţiilor Internaţionale. Prin capacitatea sa de viziune a problemelor cu care se confruntă 
atît învăţămîntul superior din Republica Moldova, cît şi Universitatea de Stat din Moldova, dl 
Constantin Eşanu constituie un pilon al Departamentului Relaţii Internaţionale.     
 Profitînd de ocazie, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, 
USM prezintă Domnului doctor habilitat, profesor universitar toată consideraţia pentru 
exemplul său de viaţă consacrată pegagogiei şi pentru profesionalismul pe care îl oferă colegilor, 
profesorilor şi studenţilor. La frumoasa aniversare îi dorim viaţă îndelungată, plină de realizări 
şi bucurii, clipe cît mai durabile de satisfacţie şi înălţare sufletească, bunăstare, verticalitate, 
inspirație pentru a ghida tinerii în lumea cunoștințelor și să trăiască din plin satisfacția 
performanței.

V. Teosa
Dr. hab., prof. univ.
Șef Departamentul Relații Internaționale,
FRIȘPA, USM
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Acţiunile Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială în pas cu noile schimbări din sistemul 
educaţional

 Schimbările profunde din societatea contemporană impun necesitatea formării la 
tânăra generaţie a competenţelor de cunoaştere a realităţii sociale prin intermediul cercetărilor 
sociologice. În acelaşi timp, şi implicarea elevilor în diverse acţiuni sociale relevă necesitatea 
înţelegerii modului de organizare a vieţii sociale, pentru formarea propriului sistem de valori 
prin cunoaşterea şi raportarea la valorile sociale autentice. Toate acestea au determinat colectivul 
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială să iniţieze elaborarea curriculumul la disciplina 
Introducere în sociologie pentru liceeni. În acest scop a fost constituit un grup de lucru în 
frunte cu dna A.OCERETNÎI, dr., conf.univ., şef al Catedrei de Sociologie, în componenţa 
căruia au intrat cadre didactice din cadrul USM şi instituţii preuniversitare, precum şi experţi 
ai societăţii civile.
 Iniţiativa Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, impulsionată şi de analiza 
experienţei statelor occidentale dezvoltate, este în pas cu noile schimbări care au loc în 
sistemul de învăţământ naţional şi vine să contribuie la modernizarea curriculei şcolare pentru 
învăţământul liceal.  Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a susţinut această iniţiativă,  
aprobînd prin Ordinul nr.312 din 11 mai 2015  „Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal pe anul de studii 2015-2016” includerea disciplinei 
Introducere în Sociologie în lista disciplinelor opţionale pentru elevii clasei a XI-a. 
 Predarea acestei discipline în liceu va contribui la cunoaşterea şi înţelegerea modului de 
organizare a societăţii din perspectiva formării unei identităţi sociale civic active. Cunoştinţele 
acumulate şi competenţele dezvoltate în cadrul disciplinei date vor contribui la creşterea gradului 
de integrare socio-profesională a elevilor, la dezvoltarea unei gîndiri critice şi la consolidarea 
sistemului de valori în raport cu care elevii vor face referinţă în acţiunile ulterioare. Astfel, 
cunoştinţele şi competenţele dezvoltate pot fi aplicate în diverse domenii ale vieţii lor, pornind 
de la cea personală şi de familie pînă la ulterioara lor viaţă profesională.
Prin astfel de acţiuni Facultatea de Sociologie şi Asitenţă Socială accentuează necesitatea 
colaborării mediul universitar cu cel preuniversitar, prin trasarea unor direcţii prioritare în 
domeniul educaţiei şi cercetării.  

Stela MILICENCO, 
dr., conf.univ., 
decan, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială   

Eveniment despre știință, inovație și creativitate

      DAS Foundation în colaborare cu Centrul Proiecte 
Internaționale cu Rețeaua Punctelor Naționale de 
Contact și Academia de Știinte a Moldovei organizează 
cea de a 2-a editie a evenimentului „Science slam”. 
Eveniment la care se întrunește ştiinţa/inovaţia şi 
creativitatea.
„Science slam” este un format nou şi interesant apărut 
din necesitatea popularizării ştiinţei. Proiectul permite 
tinerilor cercetători de a discuta într-un mod neobişnuit, 
distractiv şi relaxat despre ştiinţă, despre problemele şi 
provocările societăţii noastre. 

    La 28 mai 2015, la Chişinău a avut loc cea de-a doua 
ediţie a competiţiei intelectuale „Science Slam Moldova”, 
unul din cele mai interactive evenimente de popularizare a ştiinţei, unde s-a dat cea mai tare 
şi distractivă bătălie ştiinţifică între patru tineri cercetători din diferite domenii de cercetare. 
Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului susţinut de Comisia Europeană şi este un 
suport financiar acordat Republicii Moldova pentru participarea la Programul Cadru Orizont 
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2020.
   Timp de 7-10 minute, concurenţii şi-au prezentat 
cât mai original posibil, inspirat, dar şi într-o manieră 
distractivă şi degajată, pe înţelesul tuturor, rezultatele 
cercetărilor proprii.
   Din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a 
participat studentul anului 2 Specialitatea Filosofie 
Sorin Guragata cu tema: Ce este Informația ?
   Comunicarea căruia  a avut drept scop familiarizarea 
publicului larg cu principalele teorii contemporane ale 
informației.
    «În fiecare zi suntem înconjurați de ceva, cu care 
intrând în contact obținem cunoștințe, pe care ulterior 
le putem formaliza adapta utiliza în viața noastră, 

astfel tehnica încă din adânca antichitate a fost o formalizare a unor cunoștințe cu mult mai 
vaste. Cunoștințele care sunt despre Informație ne-ar descoperi universul dintr-o perspectivă 
neobișnuită.»

Seminar metodic ”Analiza content în cadrul disciplinelor de specialitate” (din experiența 
dnei Roșca A., profesor Fullbright)

 La 22 iunie, curent, în cadrul Departamentului Relații Internaționale, Facultatea Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administrative s-a 
desfășurat seminarul metodic ”Analiza content în cadrul 
disciplinelor de specialitate”. Evenimentul a fost organizat 
de dna profesor Fullbright Alla Roșca. Dna a împărtășit 
din experiența  lansării la FRIȘPA a proiectului “Interesul 
național al Republicii Moldova: Participarea studenților 
la cercetare academică și viata socială. Analiza de 
conținut a mass media din Moldova”, care se desfășoară 
cu susținerea Ambasadei SUA în  Republica Moldova,  și 
care s-a încununat cu desfășurarea unei mese rotunde 
în cadrul Facultății pe data de 6 mai 2015. Proiectul este 
parte a cursului universitar Teoria și practica comunicării 
în Relațiile Internaționale și s-a derulat cu participarea 
ong-urilor Centrul pentru Jurnalism Independent și 
Asociația Presei Libere din Moldova.
 Agenda seminarului a inclus mai multe aspecte ale realizării analizei content în cadrul 
disciplinelor de specialitate, și anume: criteriile de selectare a materialului; specificarea sursei 
– avantaje / dezavantaje pentru sursele online; termenul ”cercetare încrucișată” absolut necesar 
pentru a testa rezultatele analizei și pentru garantarea obiectivității studiului; utilizarea 

caracteristicilor de referință. Dna profesor a specificat 
că analiza content evită subiectivismul și se realizează 
în baza unor procedee prestabilite, implicînd calcule 
matematice, formule, scheme, tabele, diagrame și 
realizarea lor în programe speciale, unul dintre acestea 
fiind Excel. Iar scopul unei astfel de cercetări trebuie să 
fie atingerea sarcinii propuse inițial.
 Dna șef Secția Limbi Străine Aplicate, Maria Cotlău 
a prezentat raportul ”Evaluarea în limba străină de 
specialitate” în baza exemplelor de recomandări ale 
Centrului de Limbi al Consiliului Europei și studiul de 
caz Universitatea Tirana din Albania. Tezele principale 
ale raportului au făcut referință la finalitatea studiilor 
în limba străină de specialitate; testarea competențelor 
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lingvistice de percepție și de scriere; elaborarea caietului de sarcini pentru evaluarea limbilor 
străine. De asemenea, în cadrul seminarului a fost invitat masterandul anului II, Studii 
Americanistice, Turco Evghenii, care a expus rezultatele aplicării analizei content în cercetarea 
pentru teza de master cu tema ” The USA- Republic of  Moldova collaboration: internal and 
external factors”. 
 Rezultatele discuțiilor s-au soldat cu conștientizarea necesității sporite de organizare a 
unor astfel de seminare. Cadrele didactice au avut posibilitatea să descopere noi aspecte ale 
analizei content, de asemenea importanța aplicării individuale a metodelor de cercetare. La 
final au fost formulate propuneri, și anume : revizuirea structurii tezelor de licență și solicitarea 
pentru studenții anului III, Licență să abordeze în lucrările lor tema studiată din perspectiva 
unei metode concrete.
 
                                             EFORTURI ÎNCUNUNATE DE SUCCES

    În urma participării la Concursul de proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice 
internaționale, anunţat de Consiliul Suprem pentru  Știință  și  Dezvoltare  Tehnologică al 
Academiei de Știinţe a Moldovei,  Universitatea de Stat din Moldova este deținătoare a doua 
proiecte de acest tip:
Nr. de înregistrare,
data înregistrării Titlul proiectului Director de proiect Organizaţia executor Media
15.220.06.07I/
15.05.2015 Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate. Dr. Ion 
Gumenîî Universitatea de Stat din Moldova 94.6
15.220.06.11I/
15.05.2015 Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar. Dr. hab.
Galina Ulian Universitatea de Stat din Moldova 92.8

Aducem sincere felicitări câștigătorilor concursului și le urăm realizări frumoase în rezultatul 
desfășurării proeictelor. 
La mai mult și la mai mare, stimați colegi !

SALONUL INŢERNATIONAL DE INVENŢII ŞI INOVAŢII
,,TRAIAN VUIA’’

În perioada 11-13 iunie 2015 în or.Timişoara (România) în premieră s-a desfăşurat Salonul 
Internaţional de Invenţii şi Inovaţii ,,TRAIAN VUIA”. Acest Salon a fost organizat de Societatea 
Inventatorilor din Banat.
Reprezentanţii  Universităţii de Stat din Moldova s-au prezentat la acest Salon cu 6 lucrări 
– invenţii brevetate, care au fost apreciate cu trei medalii de Aur, o medalie de Argint, două 
medalii de Bronz şi Premiul Special al Societăţii Inventatorilor din România – Diploma şi 
Medalia S.I.R.
•	 Medaliile de Aur au fost obţinute de: V.Guţanu; grupul de autori: V.Guţanu, V.Bulicov; 

grupul de autori: T.Potlog, D.Duca, P.Dumitriu.
•	 Medalia de Argint a fost obţinută de grupul de autori: V.Guţanu, I.Copuşciu.
•	 Medaliile de bronz: grupul de autori: A.Trofim, V.Şalaru, V.Şalaru, L.Zosim; grupul de 

autori: T.Potlog, P.Dumitriu.
•	 Premiul Special al Societăţii Inventatorilor din România Premiul S.I.R -Diploma şi Medalia 

S.I.R. au fost acordate grupului de autori: T.Potlog, D.Duca, P.Dumitriu.

 

  Buletin informativ № 6-2015

              Oficiul Imagine și Relaţii Publice                                                                                                                                          
 Str. Al. Mateevici, nr. 60, bloc 4, of. 249A                                                                                                                                             

 Tel: (022) 577802                                                                                                                                           
      E-mail: imgusm@yahoo.com 


