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Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir în vizită la 
Universitatea de Stat din Moldova

 La data de 31 martie a.c. Înaltpreasfinţitul 
Mitropolit Vladimir a vizitat astăzi Universitatea de Stat 
din Moldova (USM), unde a avut o întâlnire cu Rectorul 
instituţiei, prof. univ., dr. habil. Gheorghe Ciocanu, 
Decanul Facultăţii de Jurnalism, dr., conf. univ. Georgeta 
Stepanov, precum şi cu studenţii acestei facultăţi. 
 Evenimentul s-a desfăşurat în Sala Senatului USM, 
unde Întâistătătorul s-a adresat studenţilor cu un cuvânt 
de salut, felicitând pe toţi cei prezenţi pentru munca 
sârguincioasă pe care o depun spre folosul societăţii şi 

menţionând în 
acelaşi timp că 
jurnalistul, în 
misiunea sa de răspândire a adevărului, trebuie să ţină cont 
şi de valorile noastre spirituale, care ne definesc ca popor 
şi societate. În această ordine de idei, Mitropolitul a vorbit 
despre frumoasa colaborare dintre Mitropolia Moldovei 
şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a 
USM, care pe 
parcursul câtorva 
ani, a permis 
fructificarea unor 
frumoase proiecte 

bilaterale. În context, Înaltpreasfinţia Sa şi Domnul Rector 
au semnat astăzi un acord de practică între Mitropolia 
Chişinăului şi a Întregii Moldove şi Universitatea de 
Stat din Moldova, care să permită realizarea unor 
proiecte bilaterale la fel de interesante şi de utile pentru 
întreaga societate, prin intermediul dialogului dintre 

tinerii jurnalişti şi 
slujitorii Bisericii. 
La rândul său, Domnul Gheorghe Ciocanu a dat o 
apreciere deosebită vizitei Înaltpreasfinţitului Mitropolit 
Vladimir, numind-o istorică şi a reiterat disponibilitatea 
Universităţii de Stat din Moldova pentru o colaborare 
şi mai intensă între cele două instituţii. La eveniment 
a fost prezent şi Academicianul Nicolae Dabija, care 
a făcut prezentarea unui volum de gânduri creştine, 
semnat de către Prot. Mitr. Octavian Moşin, parohul 
bisericii „Întâmpinarea Domnului” din cadrul USM. În 
continuare, Vlădica Vladimir a oficiat slujba de sfinţire 
a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, care 
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a trecut prin ample lucrări de renovare. Tot aici, Înaltpreasfinţia Sa, a vizitat şi laboratoarele 
Facultăţii, unde tinerii jurnalişti au posibilitatea să aplice cunoştinţele căpătate în cadrul orelor, 
utilizând cele mai avansate tehnologii media.

Simpozion ştiinţific departamental în cadrul proiectelor universitare francofone

 La sfârşitul lunii martie Departamentul de 
Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală al 
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a fost gazda unui 
eveniment de importanţă majoră pentru Universitatea 
de Stat din Moldova. Este vorba despre simpozionul 
ştiinţific cu genericul «Pedagogia limbii franceze ca limbă 
străină: (re)conceperi  sau schimbare de paradigmă în 
practicile de predare contemporane» organizat în cadrul 
proiectelor universitare francofone susţinute de AUF. 
 Această manifestare ştiinţifică a fost dedicată 
jubileului aniversar de 50 ani al Catedrei Filologie 
Franceză « Grigore Cincilei », în prezent Secţia de 
Filologie Franceză a Departamentului de Lingvistică 
Romanică şi Comunicare Interculturală a USM, care, pe parcursul activităţii sale prolifice, a 
constituit un centru de excelenţă francofonă şi a ştiut să strîngă în palmaresul anilor o bogată 
istorie şi o moştenire de nepreţuit. 

 Colaborările internaţionale au constituit mereu o 
prioritate a dezvoltării strategice a catedrei,  în acest sens, 
evenimentul a fost onorat cu prezenţa unei personalităţi  
marcante a didacticii limbii franceze, doamna doctor 
habilitat, profesor universitar, Fatima Chnane Davin, 
expertă asociată, membră a Institutului de Formare a 
Profesorilor de Limbă Franceză  (IUFM) Aix Marseille - 
Universitatea din Provence - Aix Marseille 1, Franţa.
Evenimentul a debutat în sala senatului a Universtăţii de 
Stat din Moldova, unde s-au adunat    oaspeţi, reprezentanţi 
ai filierelor francofone din Republica Moldova, profesori 
emeriţi şi studenţi ai catedrelor de profil.
 Un mesaj de salut a fost adresat publicului din partea 
directorului Departamentului de Lingvistică Romanică 

şi Comunicare Interculturală, domnul Ion Guţu, conferenţiar universitar, doctor în filologie şi 
a ţinut să precizeze importanţa organizării  acestui simpozion care vine să marcheze un început 
de eră nouă, dar şi o continuitate a activităţii catedrei prin colaborarea fructuoasă în sînul unei 
echipe noi, Departamentul de Filologie Romanică şi Comunicare Interculturală.
Cu un cuvînt de felicitare au venit şi Directorul  Agenţiei Universitare a Francofoniei,  la 
Chişinău, domnul Roman Kwiatkowski, Dra Eloïse 
Roussell, responsabilă de misiunea lingvistică : cooperare 
lingvistică şi promovarea limbii franceze, corespondent 
Campus France, din cadrul Alianţei Franceze din 
Moldova şi doamna Ana Bondarenco, preşedintele de 
onoare a Asociaţiei Profesorilor de Limbă Franceză din 
Republica Moldova,  care au adus mulţumiri membrilor 
fostei catedre pentru efortul considerabil în promovarea 
limbii şi culturii francofone în Republica Moldova.
 Un mesaj de felicitare  a fost adresat profesorilor 
care au stat la temelia catedrei şi i-au dus faima prin 
calitatea predării aşezînd, astfel, bazele instruirii 
fundamentale ale viitorilor profesori de limbă franceză.
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 În acest context, doamna Otilia Dandara, Prorector pentru activitatea didactică, şi 
doamna Ludmila Zbanţ,  Decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, au ţinut să remarce 
meritele şi succesul constant al catedrei de-a lungul anilor.
Simpozionul a continuat cu  comunicări în şedinţa plenară. Astfel, doamna profesor Fatima 
Davin a prezentat comunicarea cu titlul « Evaluarea în didactica limbilor străine, ce parametri 
hegemonici ? »  în care au fost sugerate, analizate şi discutate atît repere şi elemente de reflecţie 
pentru fortificarea culturii evaluative a cadrelor didactice în limba străină, cît şi tendinţe actuale 
în evaluare. 
 Aceasta a fost urmată de comunicările domnului profesor Ion Guţu şi a doamnei 
profesor Ana Bondarenco care au continuat  sub acelaşi generic cu discuţii asupra proiectării şi 
exploatării cu succes a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de predare/învăţare/evaluare a limbii 
franceze. 
Simpozionul s-a încheiat cu comunicările în tandem profesor/profesor, profesor/student,  
conferind, astfel, unicitate evenimentului, fapt ce dezvăluie un parteneriat durabil şi  
demonstrează interesul activ al viitorilor studenţi-absolvenţi pentru noutăţile din domeniul 
predării limbilor stăine, ei fiind profesorii de mîine : promotorii limbii franceze şi a valorilor 
francofoniei pentru generaţiile viitoare. 

Ana Percic,
Lector asistent, 
Departamentul de Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală

Prin Francofonie – mai toleranţi, mai deschişi, mai democratici

 Francofonia înseamnă pace, înţelegere şi toleranţă, 
trei valori esenţiale ale umanităţii. Francofonia înseamnă 
să aparţii aceleiaşi comunităţi şi să împărtăşeşti valorile 
culturale, ştiinţifice, economice. Francofonia presupune o 
solidaritate de grup, o conştiinţă comună.
Trebuie să fim capabili să dialogăm, pentru a avea o 
lume mai bună, pentru a promova realizările locale. Ziua 
Internaţională a Francofoniei este o zi dedicată limbii 
franceze, care reuneşte 200 de milioane de locuitori în 
întreaga lume şi 870 de milioane de persoane din cele 
70 de state şi guverne ale Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei.
 În fiecare an, Comunitatea studenţilor şi cea 
a profesorilor de la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, 
celebrează Zilele Francofoniei. În perioada 23-27 martie 2015 cei 200 de studenţi care studiază 
limba franceză în cadrul FRIŞPA s-au implicat activ în toate activităţile propuse de profesorii 
de limba franceză. Săptămâna francofonă a fost inaugurată pe 23 martie de către dna Maria 
Cotlău, dr. conf. univ., şef Secţia Limbi Străine  Aplicate şi dna Valentina Teosa, dr. 
hab. profesor, şef Departament Relaţii Internaţionale în cadrul unui mini-festival al ţărilor 
francofone organizat de către studenţii anului I şi II Licenţă, franceza (LB), specialitatea Relaţii 
Internaţionale, fiind ghidaţi de lectorii de limba franceză: Damaschin Ina,  Slobodaniuc Alina, 
Cotilevici Violeta. 
 Pe data de 24 martie dna Maria Cotlău, dr.conf. univ. a organizat un colocviu ştiinţific 
studenţesc „Marşul republican din 11 ianuarie 2015 – zi istorică pentru Franţa” la care au 
participat studenţii anului I şi II Licenţă, franceza (LA), specialitatea Relaţii Internaţionale. Acest 
eveniment a continuat cu o dezbatere organizată pe data de 25 martie de către studenţii anului 
II Relaţii Internaţionale. Dezbaterea s-a axat pe o problemă la nivel internaţional „Evenimentul 
din 11 ianuarie 2015, va reprezenta o fractură între Europa şi ţările islamice?”. Studenţii s-au 
implicat foarte activ în cele două activităţi şi au prezentat un interes sporit faţă de un subiect 
atât de discutat pe scena internaţională. Cele două activităţi s-au desfăşurat în cadrul Centrului 
de Reuşită în limbile franceză şi  engleză. 
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 La data de 25 martie 2015, fiind ghidaţi de lectorul Damaschin Ina, studenţii anului 
I, Relaţii Internaţionale, franceza (LB), au organizat un concurs bazat pe întrebări din 
cultura franceză: istorie, muzică, pictură, arhitectură cu titlul „QUESTIONS POUR DEUX 
CHAMPIONS”. 
 Săptămâna francofonă s-a încheiat printr-o masă rotundă la care au participat studenţii 
de la specialitatea Administraţie Publică, anul I licenţă. Tema de discuţie a fost una actuală 
„Perspectiva europeană a Republicii Moldova”. Masa rotundă a fost organizată de către lectorii 
Damaschin Ina şi Cotilevici Violeta şi s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Studii Europene.      
Toate aceste activităţi dedicate Francofoniei au fost susţinute de către Antena din Chişinău a 
Agenţiei Universitare a Francofoniei. Astfel cei mai activi studenţi au fost premiaţi cu diplome, 
cărţi de specialitate, chei USB, agende, pixuri. Limba franceză, în calitate de limbă a diplomaţiei, 
ocupă un loc important în mediul academic FRIŞPA. Studenţii conştientizează din ce în ce mai 
mult necesitatea posedării unei limbi de talie internaţională vorbită în cadrul multor organizaţii 
internaţionale.
 
Cotlău Maria
dr.conf. univ., 
şef secţia Limbi Străine Aplicate,
Departamentul RI, FRIŞPA
Cotilevici Violeta
magistru, l. univ.

Inaugurarea Zilelor Internaţionale ale Francofoniei –2015
la USM

 La 18 martie 2015 în sala Senatului a Universităţii de 
Stat s-a desfăşurat inaugurarea Zilelor Internaţionale 
ale Francofoniei – 2015.
 Cu acest prilej Departamentul de Lingvistică Romană 
şi Comunicare Interculturală, Departamentul de 
Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată şi 
Asociaţia Profesorilor de Limbă franceză în parteneriat 
cu Ambasada Franţei în Republica Moldova şi Antena 
din Chişinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei au 
organizat Reuniunea Generală a profesorilor de limbă 
franceză din instituţiile de învăţământ secundar şi 
universitar din Republica Moldova.
Evenimentul a început cu mesajele de salut care au fost 

adresate de numeroşii invitaţi de onoare precum dna Otilia Dandara, Prorector pentru activitatea 
didactică, USM, dna Liliana Nicolăescu-Onofrei, Viceministrul Educaţiei Naţionale, dl Pascal 
Vagogne, Ambasadorul Franţei în  Republica Moldova, 
dl Emmanuel Skoulios,  Directorul Alianţei Franceze din 
Moldova, dl Roman Kwiatkowski, Responsabilul Antenei 
AUF din Chişinău, dna Ludmila Zbanţ, Decanul Facultăţii 
de Limbi ţi Literaturi Străine, USM, dna Ana Bondarenco, 
profesor universitar, preşedintele de onoare a Asociaţiei 
Profesorilor de Limbă Franceză din Republica Moldova, 
dna Svetlana Manuil, Preşedintele Asociaţiei Profesorilor 
de Limbă Franceză din Moldova.
 Manifestarea a reprezentat un real succes, atât 
ca participare, peste 90 de participanţi : invitaţi de 
onoare, profesori, studenţi, cât şi din punct de vedere al 
conţinutului său.
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 Tema reuniunii generale „Locul şi rolul francezei 
în predarea limbilor străine în învăţământul secundar 
şi superior” a fost lansată cu multă profunzime de 
către moderatorul evenimentului, doctor habilitat, 
profesor universitar, dna Ana Bondarenco.  Ea a suscitat 
un şir de dezbateri. Profesori din diferite raioane 
ale Republicii Moldova au expus situaţia actuală din 
şcoală, au enumerat problemele cu care se confruntă şi 
au venit cu un număr de propuneri constructive. Dna 
Viceministru a luat act de cele relatate şi a expus atât 
paşii întreprinşi de oficialităţi cât şi viziunea proprie 
pentru a remedia eficient situaţia creată. Ambasadorul 
Franţei, la rândul său, a evidenţiat posibilităţile actuale 
reduse ale guvernului francez şi s-a declarat deschis pentru o colaborare continuă. În acest 
context, dna L. Zbanţ, Decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi dl I. Guţu, Directorul 
de Departament de Lingvistică Romană şi 
Comunicare Interculturală, au evidenţiat atât reuşitele activităţilor la nivel de facultate şi 
departament cât şi beneficiile oportunităţilor existente: formări, proiecte, colaborări. 
 Manifestarea s-a încheiat cu un mic recital de cântec francez susţinut de studentele 
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Diana Dica, gr. 171, Tatiana Bîrsa, gr.262, şi de invitată 
specială, interpreta Ana Munteanu, câştigătoarea concursului naţional „Moldova are talente”.

Larisa Cebuc
Responsabil de organizare a Zilelor Francofone
Lector superior universitar
Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Zilele Internaţionale ale Francofoniei - 2015 
la Departamentul de Traducere , Interpretare şi Lingvistică Aplicată,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

 În cadrul săptămânalului Zilelor Internaţionale ale Francofoniei, Departamentul de 
Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată a propus 
un şir de concursuri şi o masă rotundă pentru studenţii 
anilor I – III cu studierea limbii franceze – limba A şi 
limba B. 
 Programul manifestărilor a început luni, 23 martie 
2015, cu desfăşurarea primului concurs de civilizaţie 
franceză  „Les curiosités françaises” organizat de Larisa 
Cebuc, lector superior universitar, pentru studenţii 
anului II (limba franceza - limba A). La cele patru etape 
ale concursului au participat 22 de studenţi. Premiul I a 
fost oferit studentei Aderina Mocreac, gr.272, Premiul II 
– Marina Batîr, gr.271, Premiul III – Tudorina Ţurcanu, 
gr.272 şi Diploma de Menţiune – Carolina Olaru, gr.271.
 Dna Grădinaru Angela, director de Departament, şi dna Larisa Cebuc, lector superior, 
organizatorul concursului „Les curiosités françaises” împreună cu studenţii – participanţi din 
anul II.
 Marţi, 24 martie 2015, s-au desfăşurat trei concursuri consecutiv.
Primul a avut loc concursul de traducere „Traduttore, traditore” sub îndrumarea Irinei Breahnă, 
lector superior universitar, la care au participat 13 studenţi din grupa 261( limba franceza – 
limba B). Premiul I a fost decernat studentei Cristina Ţâlea, Premiul II – Olga Braga  şi Premiul 
special a fost obţinut de Violeta Dimitrov.
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 Al doilea a fost concursul de fonetică „Les voyelles 
à la française” propus de Larisa Cebuc, lector superior 
universitar, pentru studenţii anului I (limba franceza - 
limba A). Premiul I şi Premiul „Simpatia Publicului” 
au fost decernate studentei Cristina Moloşniuc, gr,171, 
Premiul II - Irina Domenti, Premiul III – Diana 
Dobindă, gr.171 şi Diploma de menţiune - Maria Bass, 
gr.172. În calitate de public au fost invitaţi studenţii 
anilor I şi II cu studierea limbii franceze – limba A şi 
B, care au participat la rândul lor la un mini-concurs. 
Premiul „Publicul Curios” a fost câştigat de studenta 
Eugenia Orlov, gr. 161.Membrii juriului concursului 
„Voyelles à la française” – lectorii Departamentului de 
Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată ( de la stânga spre dreapta) Ina Sitnic, Natalia 
Vreme, Natalia Micerschi, Angela Grădinaru, Viorica Verejan, Larisa Cebuc.

 Al treilea a fost concursul de civilizaţie „Le savoir- vivre en France” organizat de lectorul 
universitar, Viorica Verejan, pentru studenţii grupei 161 (limba franceză – limba B). Au 
participat 14 studenţi. Premiul I a fost oferit studentei Anastasia Gadja, Premiul II – Eugenia 
Orlov, Premiul III – Irina Ciobanu şi Diploma de menţiune – Doiniţa Purcel.
 Miercuri, 25 martie 2015, a avut loc etapa finală a concursului „Interprètes en herbes” 
organizat de Angela Grădinaru, doctor conferenţiar, pentru studenţii anului II. Premiul I a fost 
decernat studentei Valentina Ţurcan, gr.271, Premiul II – Silvia Ţenchiu, gr.272, Premiul III – 
Doina Sula , gr.271 şi Diploma de menţiune – Alexandra Gligor, gr.272.
 Întră în concurs participanta numărul 5 – Svetlana Daranuţa, gr. 272
 Studentele rămase în penultima etapă şi moderatoarea concursului, Angela Grădinaru. 
 Concursurile organizate au fost jurizate de lectorii universitari ai Departamentului şi cei 
mai buni studenţi din anul III.

  Juriul competent (lectorii Departamentului: Nadejda Solomon, Ina Marchitan, Larisa 
Cebuc, studentele anului III, gr. 371: Tatiana Zagorodniuc , Mihaela Raileanu) şi publicul 
răbdătorÎn încheiere a fost organizată o masă rotundă „Célébrons la Francophonie : documents 

et ressources utiles en ligne  pour l’activité du traducteur 
„ moderată de Natalia Mucerschi, lector universitar. Au 
participat 26 de studenţi din anul III (grupele 371 şi 
372). Dezbaterile au fost desfăşurate pe marginea a şapte 
prezentări ample efectuate de studenţi. S-au manifestat 
activ: Nicoleta Guştei, gr.371, Mihaiela Raileanu, 
gr.372, Cristina Slusari, gr.371, Silvia Frunză, gr.372.
Numeroasele premii (8 cărţi de civilizaţie franceză şi 
de specialitate, 5 romane, un ebook reader, 5 stick-
uri USB, 10 carnete şi 20 stilouri) au fost acordate de 
Alianţa Franceză şi de Antena din Chişinău a Agenţiei 
Universitare Francofone. Toţi participanţii la concursuri 
au primit diplome de participare.

Larisa Cebuc
Responsabil de organizare a Zilelor Francofone
Lector superior universitar
Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

  Buletin informativ № 3-2015

6



Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti
Facultatea Limbi şi Literaturi Străine

11 martie 2015

 La data de 11 martie 2015, în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, s-a desfăşurat 
etapa I-a, a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice, la care au praticipat 23 de studenţi ai  
 Facultăţii şi 1 participantă de la Universitatea ,, Alexandru I. Cuza ”
Sesiunea de comunicări s-a derulat în patru ateliere: Literatură universală şi comparată, Probleme 
actuale de lingvistică germanică, Probleme actuale de lingvistică romanică, Traductologie.
În total, au fost prezentate 25 de comunicări. O participantă a prezentat două comunicări în 
două ateliere diferite.
 Moderatorul conferinţei ştiinţifice studenţeşti la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
a fost lectorul superior universitar, doctor, Irina Breahnă. Comitetul de organizare a conferinţei 
la facultate a fost format din profesorii : Irina Breahnă şi Daniela Pascaru; masteranda 
Nina Simileac şi studenta Cristina Cherdivară. Atelierele au fost jurizate de profesori de la 
departamentele Facultăţii, precum :  Anatol Lenţa, Ion Dumbrăveanu, Veaceslav Filimon,  
Cristina Grossu-Chiriac, Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Cristina Enicov, Ina Marchitan, Alina 
Buşilă, Veaceslav Boliev, Inga Sîrbu, Elena Şapa, Victoria Solovei, Larisa Cazanescu, Natalia 
Gaibu şi studenţi. 
 Formula utilizată pentru juriu a inclus câte un reprezentant profesor de la fiecare 
departament şi câte un reprezentant student pentru fiecare atelier. Tendinţa a fost de a respecta 
raportul 4:4. 
 Drept câştigători ai etapei I la Facultatea de limbi şi literaturi străine, calificaţi pentru 
etapa a II-a, au fost desemnate persoanele care au ocupat locul I în cele 4 ateliere, plus două 
persoane cu cel mai înalt punctaj de pe locul II din toate atelierele, după cum urmează:
1. Şeremet Carolina, an. III, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, diplomă de gradul I – 200 
de lei. 
2. Sarandi Marina, an. IV, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, diplomă de gradul I – 200 de 
lei.  
3. Nani Elena, an. II, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, diplomă de gradul I – 200 de lei.
4. Răileanu Mihaela, an. III, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, diplomă de gradul I – 200 
de lei.
5. Macarişin Irina, an. III, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, diplomă de gradul II – 100 de 
lei.
6. Bivol Corina, an. III, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, diplomă de gradul II – 100 de lei.
Câştigătorii enumeraţi vor publica rezumatele comunicărilor în Culegerea Universităţii de 
Stat, iar totalitatea participanţilor vor publica rezumatele în culegerea Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine. 

Larisa Cebuc
Lector superior universitar
Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Sesiunea naţională de comunicări  ştiinţifice studenţeşti a
Facultăţii de Istorie şi Filosofie

 În cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a avut loc Sesiunea naţională de comunicări  
ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XIX, etapa I-a. 
 Lucrările sesiunii organizate de Departamentul de Filosofie şi Antropologie au fost 
grupate în trei ateliere tematice: Istoria Filosofiei, Probleme actuale ale filosofiei şi Antropologie.
În cadrul atelierului Istoria Filosofiei au fost prezentate 10 comunicări elaborate de către 
studenţii specialităţii de Filosofie, avînd ca referinţe tematice aspecte notorii din istoria gîndirii 
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filosofice. Atelierul a prilejuit astfel, posibilitatea confruntării ideilor care au determinat 
configuraţia intelectuală a marilor epoci din istoria 
umană. Ca urmare a deciziei juriului, format din conf. 
univ. dr. hab. Svetlana Coandă, lector superior Angela 
Popa şi studentul Marcel Florea, locurile premiante au 
fost distribuite în felul următor:
 Locul I i-a revenit studentei anului trei, Răilean Cristina 
pentru comunicarea „Figura lui Socrate în calitate de 
protofenomenolog” (coordonator ştiinţific - lector 
universitar A. Lupuşor)
Locul II a fost conferit studentului anului întîi, Florea 
Marcel pentru lucrarea „Cinismul antic versus cinismul 
contemporan” (coordonator ştiinţific - conf. univ., dr. 
hab. S. Coandă)

Locul III a fost decernat studentului anului trei, Malai Iurii pentru prezentarea temei „Utopie 
şi distopie în filosofia contemporană”, (coordonator ştiinţific – lector universitar T. Mărgărint).
Atelierul Probleme actuale ale filosofiei a adunat un număr de zece participanţi, studenţi ai 
secţiei Filosofie, ale căror comunicări s-au axat fie pe interpretarea unor probleme specifice 
demersurilor actuale ale filosofiei, fie pe problematizarea filosofică a diferitelor aspecte, 
tehnico-ştiinţifice, artistice, etice, axiologice, comunicaţionale, proprii lumii contemporane. 
Juriul, compus din prof. univ. dr. hab. Vasile Ţapoc, lect. univ. Alexandru Lupuşor şi studenta 
Liuba Pânzaru, a decis conferirea locurilor premiante 
următorilor studenţi:
 Locul I a fost oferit studentei Vasiliu (Pînzaru) 
Liuba pentru lucrarea „Valenţele dreptăţii în societatea 
contemporană” (coordonator ştiinţific conf. univ., dr. A. 
Suceveanu)
 Locul II a fost decernat studentului Guragata 
Sorin pentru comunicarea „Conceptualizări teoretice şi 
mize etice ale informaţiei în societatea contemporană” 
(cond. ştiinţific prof. univ., dr. hab. V. Ţapoc) 
 Locul III i-a revenit studentului Calcea Ion 
pentru prezentarea „Aspecte istorice şi filosofice ale 
teoriei jocurilor” (coordonator ştiinţific conf. univ., dr. 
D. Dodul).
În cadrul atelierului Antropologie, au fost aduse în atenţia publicului 16 comunicări ale căror 
autori, studenţii de la specialitatea Antropologie, au manifestat un interes viu pentru cele mai 
variate teme ale antropologiei, reuşind totodată să dea dovadă de reale competenţe de cercetare 
şi elaborare a lucrărilor academice. Ca urmare a deciziei juriului format din lector universitar 
Sorin Scutelnic, lector universitar Victoria Vrabie şi studenta Lilia Nenescu, locurile cîştigătoare 
au revenit următorilor participanţi:
 Locul I i-a fost conferit studentului Semionov Chiril pentru lucrarea „Antropologia 
occidentală în raport cu cea orientală” (coordonator ştiinţific - lect.univ. V. Erhan) 
 Locul II i-a fost decernat studentei Nenescu Lilia pentru comunicarea „Aspecte ale 
identităţii şi alterităţii femeii” (coordonator ştiinţific - lect. univ. Angela Popa)
 Locul III i-a fost oferit studentului Cojocaru Ion pentru prezentarea „Eugenia. Istoria şi 
forma modernă”  (coordonator ştiinţific - prof. univ., dr. hab. E. Saharneanu). 
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Conferinţă ştiinţifică universitară cu tema „PROVOCĂRILE ASUPRA SECURITĂŢII 
EUROPEI DUPĂ SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE”.

 La data de 16 şi 17 martie 2015, la Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din 
Republica Moldova, s-a desfăşurat Conferinţă ştiinţifică universitară cu tema „PROVOCĂRILE 
ASUPRA SECURITĂŢII EUROPEI DUPĂ SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE”.  
 Conferinţa a reprezentat o veritabilă  colaborare ştiinţifică trilaterală dintre : Centrul 
de Informare şi Documentare cu privire la NATO, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM 
şi  Facultatea de Istorie şi Geografie, UPS „Ion Creangă”. Despre eficienţa acestei colaborării 
vorbeşte inclusiv şi numărul de participanţi care anul acesta a fost de 35 de studenţi, dintre care 
32 de studenţi erau de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM .
 În cuvântul de salut al Comitetului de organizare, directorul Centrului NATO la Chişinău,  
Elena Mârzac, a mulţumit tuturor celor care au fost receptivi la iniţiativa venită din partea 
CID NATO, punctând totodată pe diversitatea temelor alese spre discuţie de către participanţi. 
Ion Gumenîi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie, USM, a menţionat despre actualitatea 
temelor în contextul geopolitic actual, în special a temelor despre securitatea europeană în 
Europa post-comunistă, în timp ce Sergiu Musteaţă, decanul Facultăţii de Istorie şi Geografie, 
UPS „Ion Creangă” a vorbit despre faptul că ne aflăm la sfârşitul Războiului Rece şi la pragul 
unui nou Război Rece. 
 Datorită numărului mare de participanţi conferinţa  s-a desfăşurat în două secţiuni:
 Secţiunea I : NATO : Istorie şi Actualitate, desfăşurată la data de 16 martie 
 Secţiunea II: NATO şi securitatea mondială – respectiv la 17 martie. 
 În cadrul primului panel, intitulat NATO: Istorie şi actualitate, studenţii participanţi la 
conferinţă au abordat mai multe subiecte actuale cum ar fi atitudinea NATO faţă de conflictele 
îngheţate din Europa de est, rolul NATO în Afganistan, rolul NATO în securitatea euro-atlantică 
după destrămarea URSS, implicarea NATO în conflictele din Balcani, etc. În cadrul celei de-a 
doua Secţiuni, au fost discutate probleme ce ţin de ameninţarea teroristă la adresa securităţii 
statelor europene, întrunirile la nivelul şefilor de stat ai NATO din Chicago şi Newport, 
importanţa respectării drepturilor minorităţilor etc.- informează http://nato.md/ . 
 Studenţii pe lângă o aprofundată cercetare şi dexteritate în expunerea comunicărilor , au 
participat activ şi la aprecierea temelor investigate de colegi, intervenind la sfârşit cu analize 
proprii bazate pe materiale factologice,  cu întrebări  şi comentarii bine documentate. 
Cele mai  bune comunicări au fost apreciate de către juriul conferinţei  cu diplome şi premii 
: masteranzii Facultăţii de Istorie şi Filosofie, USM, Rusnac Rodion şi Alexandru Gheţan au 
obţinut diplomă de gradul I, fiind selectaţi spre a participa la etapa naţională a conferinţei, iar 
Adrian Roşca, (anului II) a fost premiat cu  diplomă de gradul II şi studenta Irina Guglea (anul 
II) - diploma de gradul III. 

Alexandru Gheţan
    

Comunicarea deliberativa. O abordare etică

 Departamentul Filosofie şi Antropologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova a 
fost gazda unei lecţii publice cu tema: «Comunicarea deliberativa. O abordare etică», realizată de 
doamna Laura Pricop, conferenţiar universitar la Departamentul de Cercetare Interdisciplinară 
domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care realizează un 
stagiu de studii postdoctorale prin programul de mobilitate ERASMUS MUNDUS  Project 
EMERGE. Organizarea unor asemenea activităţi cu implicarea studenţilor, masteranzilor ce 
îşi fac studiile la Specialitățile Filosofie şi Antropologie îşi aduce contribuţia la eficientizarea 
formării profesionale prin realizarea unui schimb de experienţe în domeniu, fapt ce corespunde 
imperativelor actuale şi de perspectivă ale ale pregătirii viitorilor specialişti.
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Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti - 2015, etapa I

 Conferinţa studenţească este mereu o ocazie reuşită 
pentru achiziţii intelectuale şi dezvoltarea profesională 
a studenţilor, aprofundarea unor aspecte ştiinţifice în 
practica curentă şi nu în ultimul rînd, pentru dezvoltarea 
aptitudinilor de comunicare la susţinerea unui discurs 
public. În cadrul facultăţii au lucrat 3 ateliere ştiinţifice 
studenţeşti după cum urmează:
 1.  Atelierul  Fizică: Moderatori -  Eugen 
Goncearenco, col. ştiinţific, doctorand; Igor Boguş, 
student an. II, specialitatea Fizica;
 2. Atelierul Metrologie: Moderatori -  Petru 
Lozovanu, dr., conf.univ.; Bulhac Daniela,  studentă an. 
IV,  specialitatea Ingineria şi anagementul calităţii;
 3.Atelierul Tehnologii Informaţionale – Moderatori - Victor Ciobu, lector superior; 
Sudelea Elena, studentă an. IV, specialitatea Tehnologii informaţionale.
Au fost prezentate 35 de rapoarte, iar lucrul juriului, în componenţa căruia au fost incluşi atît 
profesori cît şi studenţi, a fost destul de dificil. În cadrul fiecărui atelier au fost premiaţi cîte 6 
studenţi după cum urmează:

Atelierul Fizica:
1.      Boguş Igor – locul I;
2.      Belotcaci Serghei – locul II;
3.      Ţurcan Diana – locul II;
4.      Calancea Laurenţiu, Vizitiv Gleb – locul III;
5.      Procopciuc Roman – locul III;
6.      Papurov Piotr – locul III.
Atelierul Metrologie:
1.      Pleşca Tatiana – locul I;
2.      Bordian Alexandra – locul II;
3.      Bulhac Daniela – locul II;
4.      Gorbuleac Maria – locul III;
5.      Găluşcă Diana – locul III;
6.      Maican Nicolae – locul III.

Atelierul Tehnologii Informaţionale:
1.Celpan Dmitrii – locul I,
2. Durlescu Valentin – locul II;
3.Cupcea Victor – locul II;
4. Lucaş Nicolae, Isac Vasile – locul III;
5.Casîm Vladimir – locul III;
6. Săculţanu Gheorghe – locul III.

 Cele mai bune lucrări vor fi publicate în culegerea de 
rezumate ale “Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti”, etapa II. Este îmbucurător faptul, că în acest 
an la conferinţă au prezentat rapoarte şi studenţii de la 
anul I. Însă lucrul efectiv al facultăţii constă în acelaşi 
timp şi în popularizarea ştiinţelor exacte şi inginereşti 
în mediul viitorilor studenţi. De aceea, paralel cu secţiile 
studenţeşti a fost organizat Atelierul de Creaţie al elevilor 
Eratosthenes, ediţia a III, moderatori: Boris Constantinov, 
dr., grad didactic superior (Colegiul Tehnic al UTM) şi 
Alisa Curlicovschi – lector superior.
 Pornind de la ideea că toţi elevii trebuie să aibă şanse 
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egale în educaţie şi chiar pot obţine succese într-o activitate 
centrată pe interesele elevului, organizarea primei ediţii 
a concursului ERATOSTHENES - 2013 s-a axat pe 
stabilirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele, 
aptitudinile, aşteptările sociale ale elevului în formarea 
unui ansamblu de cunoştinţe fundamentale necesare, în 
dependenţă de problema care va trebui rezolvată în final 
şi, în deosebi, în formarea competenţelor elevilor din 
colegii şi licee cu un potenţial de formare profesională de 
înaltă calificare în domeniul tehnic, tehnologic, medical, 
economic şi al ştiinţelor exacte.
 În cadrul ediţiei a III-a a concursului 
ERATOSTHENES-2015, ponderea comunicărilor a 
revenit în primul rînd transferului de cunoştinţe elev-elevi, investigaţie ştiinţifică, care solicită 
mai multe capacităţi şi aptitudini ale elevilor aşa ca rigoarea matematică şi/sau un sistem 
integral de cunoştinţe în Metrologie, Studiul Materialelor şi Tehnologii informaţionale - fapt ce 
permite realizarea obiectivelor cognitive, efective şi notorii in cadrul experimentului în fizică 
şi în tehnologiile moderne cu succes. În lucrul atelierului au fost prezentate 11 referate, iar la 
discuţii au participat peste 150 de elevi din colegiile or. Chişinău: Colegiul Tehnic al UTM, 
Liceul Vasile Alecsandri, Colegiul de Construcţii, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie 
„Raisa Pacalo”, Colegiul Politehnic şi Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul. Cinci 
elevi au obţinut diplome de gradul I şi premii.
 Profesorii şi colaboratorii ştiinţifici ai facultăţii au participat activ în propăşirea ştiinţelor 
exacte şi inginereşti, organizînd excursii prin laboratoarele didactice şi ştiinţifice ale facultăţii. 
elevii au rămas plăcut surprinşi şi sperăm, că la anul să fie şi mai mulţi participanţi la Conferinţa 
ştiinţifică studenţească. 

Felicitări şi mult succes pe tărâmul ştiinţei!

Olimpiada Republicană de Chimie, ediţia a 52-a

 Anual, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică 
împreună cu Ministerul Educaţiei, este o gazdă primitoare 
pentru cei mai buni elevi la chimie din republică.  
Olimpiada de Chimie, ediţia a 52-a, s-a desfăşurat în 
perioada 12-15 martie, 2015, în incinta  
Universităţii de  Stat din Moldova la Facultatea de Chimie 
şi Tehnologie Chimică.
  În cadrul olimpiadei au participat 153 de elevi din 
36 de raioane şi municipii ale Republicii Moldova, inclusiv 
elevii de la liceul teoretic din Tiraspol, liceul din Bender, 
liceul academic al AŞM, colegii.
 Deschiderea oficială a olimpiadei a avut loc în Sala 
Senatului a USM, în cadrul acesteia au participat Rectorul 
Universităţii de Stat din Moldova prof. Gheorghe Ciocanu,  Preşedintele AŞM academicianul 
Gheorghe Duca, şef direcţie al Ministerului Educaţiei dr. Nadejda Velişco, academicianul, 
director de departament Aurelian Gulea, director adjunct al Institutului de Chimie AŞM dr.hab. 
Aculina Arîcu, membrii Consiliului Olimpic, studenţii de la facultate. 
 O surpriză plăcută pentru absolvenţii liceilor din republică a constituit mesajul de salut a 
Rectorului USM prof. Gheorghe Ciocanu, care a promis că fiecare din olimpici ai clasei a 12-a, 
care cu succes va susţine examenele de Bac, în cazul depunerii actelor la Admiterea-2015, va fi 
înmatriculat la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică în bază de buget din contul USM.
 Pentru cele mai originale şi argumentate răspunsuri, academicianul Gh. Duca a instituit 
trei Diplome special – pentru cel mai îngenios răspuns la turul theoretic, pentru cel mai bun 
experimentator, pentru promovarea chimiei ecologice, oferind olimpicilor şi cîte o carte în 
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domeniul chimie, scrisă de autor. O diplomă specială şi 
premiul de încurajare, oferit de acad. Gheorghe Duca la 
deschiderea Olimpiadei, a fost obţinută de elevul clasei 
a IX-a Graur Gabriel din Nisporeni pentru cel mai rapid 
răspuns la o întrebare academic expromt.
 Director Departament Chimie, academicianul Aurelian 
Gule, la rîndul său a oferit o diplomă nominală şi un set 
de carte pentru cel mai iniţiat elev în chimie anorganică. 
Director adjunct al Institutului de Chimie, doctor habilitat 
Aculina Arîcu, de asemenea, a dorit succes concurenţilor în 
acest exerciţiu intelectual, oferind, din partea Institutului 
de Chimie, un premiu în sumă de 500 lei şi cărţi pentru 
cei mai ingenioşi. Studenta anului 2 de la facultate Stela 

Grecu a pregătit la deschiderea olimpiade o surpriză pentru participanţi – o piesă prezentată la 
fleită.
 Olimpiada s-a desfăşurat în 2 tururi – teoretic şi cel practic, care s-a realizat în laboratoarele 
facultăţii. La turul practic au fost admişi primii 10 elevi din clasele a IX - XI-a, şi 11 elevi din clasa 
XII-a, în ordinea descreşterii punctajului. La elaborarea subiectelor pentru turul teoretic şi cel 
practic au contribuit cadrele ştiinţifico-didactice experimentate de la facultate, care au asigurat 
conţinutul academic şi olimpic al acestora. Pentru desfăşurarea organizată a concursurilor 
responsabilii de clase dr., conf. Cotovaia Aliona (clasa a 9-a), dr., conf. Ţapcov Victor (clasa 
a 10-a), dr., conf. Dragalina Galina (clasa a 11-a), dr., conf. Bulimestru Ion (clasa a 12-a) au 
lucrat conştiincios cu echipele de profesori de la facultate şi au asigurat condiţiile optimale de 
desfăşurare a tururilor, precum şi de controlul obiectiv al răspunsurilor concursanţilor. 
 În urma examinării rezultatelor participanţilor la Olimpiada Republicană de Chimie, 
ediţia a 52-a, la fiecare clasă au fost nominalizaţi învingătorii şi au fost decernate diplome şi 
premii din partea Ministerului Educaţiei şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Cei mai buni elevi 
au participat şi la proba de baraj, care reprezintă o  preselecţie pentru participare la Olimpiadele 
Internaţionale din anul 2015. 
 La buna desfăşurarea olimpiadei au contribuit mai multe structuri ale Universităţii de 
Stat din Moldova, care au demonstrat un interes deosebit faţă de acest eveniment educaţional 
de nivel republican. 
 Comitetul Olimpic aduce sincere mulţumiri tuturor celor implicaţi în organizarea 
Olimpiadei Republicane de Chimie – conducerii USM pentru susţinerea şi asigurarea necesară 
cu spaţii, personal şi servicii, cadrelor didactice de la facultate, care au elaborat subiectele şi au 
asigurat evaluarea corectă al acestora, personalului tehnic pentru deservirea turului practic, 
studenţilor facultăţii, antrenaţi la organizarea Olimpiadei.
 Ceea ce priveşte participanţii Olimpiadei Republicane de Chimie, facultatea invită la 
studiile universitare pe toţi cei care sînt pasionaţi de marele taine ale acestei ştiinţe fermecate şi 
necesare economiei ţării noastre!

Viorica Gladchi,   
Preşedintele Comitetului Olimpic,
Decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică,
dr., conf. univ.

STUDENŢII FJŞC ŞI-AU DEMONSTRAT INGENIOZITATEA ÎN CADRUL 
CONCURSULUI INTELECTUAL „CE? UNDE? CÂND?”

 La data de 26 martie 2015, în cadrul facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 
USM, a  avut loc Concursului Intelectual „Ce? Unde? Când?”, unde studenţii şi-au încercat 
puterile la capitolul „cultură generală”.
 Organizat de Consiliul Studenţilor din Mass-Media, concursul s-a aflat la prima etapă, 
în cadrul căreia au participat studenţii anului I ai FJŞC. Cele 3 echipe participante, „Racheta”, 
„Iepuraşii” şi „Communis”, au fost supuse la 10 probe şi au fost provocate să răspundă la întrebări 
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din următoarele teme: logică, recunoaşte capitala, 
Premiul Nobel, data în care a avut loc evenimentul, 
recunoaşte personalitatea, etc.
  În cadrul concursului, tinerii au dat dovată de 
ingeniozitate şi diplomaţie, au ştiut să asculte cu atenţie 
întrebările şi au chibzuit bine înainte de a da un răspuns 
final. Participanţii susţin că lucrul în echipă i-a apropiat 
şi mai mult: „Concursul m-a ajutat, în primul rând, să 
îmi cunosc mai bine colegii din grupele paralele. De 
asemenea, am vazut punctele forte ale intelectului lor, 
ceea ce m-a motivat mult să vreau să îmi îmbunătăţesc 
cultura generală proprie, dar mi-a dat şi un motiv în plus 
să cred că în cercul de oameni cu care comunic, sunt 
persoane care merită respect profund, din aceste considerente, mi-a placut mult concursul”, a 

menţionat Eugenia Surugiu, membra echipei „Iepuraşii”, 
formată din studenţii a 3 grupe diferite.
 Cea mai ingenioasă echipă s-a dovedt a fi membrii 
echipei „Racheta”, formată din studenţii de la specialitatea 
Ştiinţe ale Comunicării, care au şi câştigat concursul. La 
activitate a participat şi prodecanul facultăţii, Dumitru 
Ţurcanu, care i-a încurajat pe tineri să participe la astfel 
de concursuri.
 Coordonatorul activităţii, Tudor Arnăut, a pregătit cu 
minuţiozitate fiecare detaliu al concursului. „A fost pentru 
prima dată cînd am fost prezentator şi coordonator la un 
asemenea concurs. Mi-a plăcut să coordonez acest joc, 
să încerc să mai fac 

glume pentru ca participanţii să se simtă mai relaxaţi şi 
să-i ajut cu indicii când citeam pe faţa lor o nedumerire 
totală. Cel mai greu a fost convingerea studenţilor de a se 
implica, pentru că puţini au avut timp liber, iar celor care 
au participat, le mulţumesc mult”, a spus Tudor.
 La cea de-a doua etapă a concursului, care se va 
desfăşura pe 9 aprilie, vor concura studenţii anului II ai 
FJŞC, iar finala se va disputa între echipele câştigătoare 
ale studenţilor anului I şi II, pe 23 aprilie. Organizatorii 
îşi propun să extindă concursul la nivel de universitate 
pentru a promova jocurile intelectuale în rândul tinerilor, 
iar aceştia să-şi petreacă timpul util şi plăcut.

ULTIMA SEMIFINALĂ A TVC-ULUI DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT   ŞI-A 
DESEMNAT CÂŞTIGĂTORUL

 Ce-a de-a doua semifinală a TVC-ului a avut loc la data de 19 martie, 2015, în cadrul 
Casei de Cultură a USM. La eveniment s-a prezentat doar o singură echipă- cea a Facultăţii de 
Matematică, care ulterior a fost desemnată şi cîştigătoarea acestei semifinale
 Echipa Facultăţii de Fizică şi Inginerie a evoluat, chiar dacă era unica echipă din concurs, 
prezentând juriului şi publicului numărul la care au lucrat timp de două săptămâni.
 Câştigătorii au afirmat că sunt dezamăgiţi de faptul că au fost singura echipă participantă, 
totuşi se bucură de aplauzele primite: „Nu ne-am aşteptat să fim singurii participanţi, ne-am 
pregătit intens timp de 2 săptămâni şi ne gândeam că vom avea adversari pe cinste, dar totuşi 
ne-am distrat, pentru noi a fost interesant, credem că şi pentru cei prezenţi la fel”, a spus unul 
din membrii echipei de TVC, „Свoбодная Касса”.
 Responabil de organizarea evenimentului este Andrei Nistreanu, coordonatorul 
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Departamentului Divertisment şi Dezvoltare din cadrul Autoguvernării Studenţilor Universităţii 
de Stat din Moldova, care a menţionat: „Ne propunem să 
organizăm activităţi în care să implicăm studenţii USM, 
să fie atât distractiv şi interesant, cât şi instructiv, astfel 
să promovăm tinerele talente”. Cât despre neimplicarea 
activă a studenţilor, organizatorul spune: „Unul din 
motivele neimplicării studenţilor, cu părere de rău, ar fi 
lipsa de interes, totuşi ne bucurăm de cei care s-au arătat 
a fi interesaţi şi au venit să demonstreze că, pe lângă 

studii, tinerii îşi 
pot petrece frumos 
timpul liber”.
 Proba finală a 
TVC-ului organizat 
în cadrul Universităţii de Stat din Moldova va avea loc 
la 1 aprilie, de Ziua păcălelilor şi a glumelor. Atunci vor 
concura cele două echipe care au fost calificate, în urma 
semifinalelor, plus echipa Facultăţii de Fizică şi Inginerie 
– câştigătoarea „TVC 2014 – USM”, care a fost calificată 
automat în finală.


