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A V-EA CONFERINŢĂ INTERNATIONALĂ “PROBLEME ACTUALE ALE ALGOLOGIEI 
CONTEMPORANE”    

                                                      Pe data de 3-5 noiembrie 2014 în incinta facultăţii de Biologie şi 
Pedologie şi anume în cadrul Centrului de Cercetări Ştiinţifice “Ştiinţe 
ale vieţii”(Universitatea de Stat din Moldova) au derulat lucrările celei 
de a V-ea conferinţă internatională “Probleme actuale ale algologiei  
contemporane”. Conferinţa a fost finanţată din cadrul proiectului 
18.220.21.I (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
al AŞM) şi de Universitatea de Stat din Moldova.

  Conferinţa a avut drept scop familiarizarea specialiştilor din 
diferite ţări cu problemele actuale ale algologiei contemporane în 
domeniul studierii taxonomiei, ecologiei algelor, selectării tulpinelor 
cu conţinut chimic valoros,  elaborării tehnologiilor de cultivare 

industrială şi utilizării biomasei algale în fitotehnie, zootehnie, industria alimentară, farmaceutică, medicină.
 Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova pe parcursul a trei zile, 
unde au participat 67 de persoane, din care participanţi străini – 27. Un număr mai concentrat de personalităţi 
notorii au participat  la şedinţa de deschidere a conferinţei  (4 academicieni, 6 doctori habilitaţi, 17 doctori în 
ştiinţe biologice). 
 La această conferinţă au participat cercetători, doctoranzi din 
Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de 
Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testimiţianu”, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, 
Institutul de Zoologie al AŞM, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM”, 
iar din străinătate: Ucraina – Institutul de Botanică „M.G. Kholodny” 
al ANŞU, Institutul de Hidrobiologie al ANŞU, Institutul de Ecologie 
Evoluţionistă al ANŞU, Universitatea Naţională din Kiev „T. Shevchenko”, 
România: Universitatea Bacău, Israel: Universitatea din Haifa, Franţa: 
Universitatea Lille 1, Rusia: Universitatea Agrotehnologică din Crimeea, 
Universitatea de Stat din Başchiria, Colegiul de Transport din Ufa, Universitatea Pedagogică de Stat din Başchiria, 
Georgia: Universitatea de Stat din Tbilissi, Belarus: Universitatea de Stat din Belarus.

 În timpul lucrărilor Conferinţei Internaţionale “Probleme actuale 
ale algologiei contemporane” au fost stabilite numeroase contacte între 
specialiştii din ţară şi din străinătate, realizându-se cu această ocazie 
un fructuos schimb de informaţii, idei şi opinii. Principalul avantaj 
a constat în realizarea contactelor între invitaţii din afara ţării şi 
specialiştii din R. Moldova. 
 Datorită publicării materialelor conferinţei specialiştii algologi, 
cât şi studenţii, doctoranzii vor avea acces la ultimele rezultate ale 
cercetărilor din taxonomia, geografia şi ecologia algelor, şi despre 
tehnologiile şi noile metode elaboratate de cercetători în domeniul 
algologiei aplicate. 

 Asemenea întruniri ale specialiştilor în domeniul algologiei vor contribui la prosperarea algologiei în 
plan mondial fapt care aduce un mare folos dezvoltării societăţii umane.
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BALUL BOBOCILOR - FINALA USM

 La data de 4 noiembrie 2014 a avut loc Balul bobocilor în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
la care au concurat echipe de la 8 facultăţi. Tradițial echipele au fost 
constituite din două membrii: o fată și un băiat. După reuşita aceluiaşi 
concurs la nivelul Facultății de Fizică şi Inginerie, echipa ,,Calculatoare» 
ne-a uimit din nou şi a lăsat juriul perplex. Lipsa fetelor din acest an, la 
această specialitate nu i-a derutat deloc pe «boboci», ci din contra i-a 
motivat mai tare să demonstreze că de la muncă până la umor nu este 
cale lungă. 
 După cum au mărturisit membrii echipei Ion Chirtoacă şi Oleg 
Melenciuc: ,,Vrem să ne ţineţi minte ca doi băieţi care au încercat să 
câştige Balul bobocilor!», ţinând în suspans spectatorii şi adversarii. 
 Le urăm baftă în continuare și sperăm că anul acesta USM îşi va 
afirma poziţia in finala mare! 

                                     EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ DE INVENŢII „INOVA-2014”

 În perioada 6-8 noiembrie 2014 în or. Osijek, Croaţia, s-a desfăşurat Expoziţia Internaţională de Invenţii 
„INOVA-2014”, aflată la ce a de-a 39 ediţie.
„INOVA” – este o expoziţie internaţională de invenţii, organizată de Asociaţia Inventatorilor din Croaţia.
Universitatea de Stat din Moldova a participat la lucrările acestei expoziţii cu 4 lucrări-invenţii brevetate. Premiul 
special al organizatorilor „Pentru ce-a mai bună invenţie” a  fost acordat grupului de inventatori, condus de Dl 
Aurelian Gulea, prof.univ., academician – pentru ciclul de lucrări în tratarea leucemiei.
 3 elaborări ştiinţifice au fost apreciate de juriul internaţional cu 3 medalii de Aur:
- Grupul de autori: V.Covaliov, O.Covaliova, V.Bobeica, V.Nenno – două medalii de Aur
- Grupul de autori: V.Bulimaga, A.Gulea, V.Rudic – o medalie de Aur. 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”

 Pe data de 10-11 noiembrie, 2014, cu prilejul Zilei Internaţionale 
a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, în incinta Universităţii de Stat din 
Moldova, s-a organizat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională „Integrare prin Cercetare și Inovare”.
 Conferința, care a durat două zile, a avut drept scop consolidarea 
relațiilor științifice la nivel interuniversitar regional și  a conținut un 
program compus din 4 secțiuni, desfășurat sub formă de ședințe în 
secțiuni și ateliere, în următoarele domenii: Ştiinţe ale Naturii şi Exacte, 
Ştiinţe Umanistice, Ştiinţe Sociale, Ştiinţe Juridice şi Economice.
 Printre obiectivele realizate se numără: promovarea rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifice, promovarea noilor tendinţe în dezvoltarea 
sistemului de cercetare şi inovare, întărirea capacităţilor ştiinţifice pentru participarea activă la activităţile 

de cercetare ştiinţifică şi de utilizare a rezultatelor acesteia, creşterea 
nivelului de colaborare internă şi externă în programele de cercetare, 
monitorizarea intereselor ştiinţifice ale colaboratorilor, schimbul de 
informaţie ştiinţifică, schimbul de idei, implicarea doctoranzilor în 
realizarea tematicii de cercetare, trasarea unor noi obiective care urmează 
a fi realizate pe parcursul noului an de studii. În discuţie au fost înscrise 
în program circa 400 de comunicări, dintre care au fost publicate 350 de 
rezumate care au fost însumate în 4 volume.
 La lucrările conferinţei au participat masteranzi, doctoranzi 
oameni de ştiinţă de la instituţiile din ţară şi din străinătate:
- din Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 
Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, USPEE „Constantin 

Stere”, UTM, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat ,,A.Russo”, 
Bălţi, ASEM, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republica Moldova, Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, Institutul de Fizică 
Aplicată al AŞM,Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM şi ME.
- din România: Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Universitatea din Craiova, Institutul de Cercetare a 
Dezvoltării, Universitatea ,,Constantin BRÂNCUŞI” din Târgu Jiu, Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
 La eveniment au mai fost şi invitaţi din Polonia, Israel, Vietnam, Turcia, Federaţia Rusă, Belorusia. 
Mulţi dintre ei au avut rapoarte în coautorat cu unii dintre profesorii noştri. Marea majoritate a comunicărilor 
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au trezit discuţii, comentarii şi sugestii, fapt ce demonstrează interesul cercetătorilor faţă de astfel de activităţi. 
Implicarea participanţilor la dezbaterile pe marginea comunicărilor expuse, denotă actualitatea temelor 
abordate şi interesul profund faţă de domeniul cercetare şi inovare.

INAUGURAREA ANULUI DE STUDII LA DOCTORAT

 La 10 noiembrie, 2014, în incinta Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc inaugurarea anului de 
studii la doctorat.
  La şedinţă au fost prezenţi dl Florentin Paladi, prorector pentru 

activitatea ştiinţifică, dl Gheorghe Căpăţână, conf. univ., dr. în 
tehnică, responsabilul pentru examenul de informatică, dna Vitalina 
Bahneanu, conf. univ., dr. în filologie şi dna Silvia Moraru, conf. 
univ., dr. în filologie, responsabile pentru examenul de limbă străină 
(limba franceză), doctoranzi de la toate facultăţile USM.

  Şedinţa a început cu un mesaj de felicitare din partea dlui 
Florentin Paladi, prorector pentru activitatea ştiinţifică, cu prilejul 
Zilei Internaţionale a 
Ştiinţei pentru Pace şi 
Dezvoltare.

  Apoi a urmat un raport 
a dnei C. Ţurcanu, privind modalitatea organizării procesului de 
instruire și evaluare în cadrul studiilor de doctorat (sesiuni, examene, 
orarul lecţiilor, aprobarea temei de cercetare şi a conducătorului 
ştiinţific etc.)
 Discuţia a fost precedată de raportul dlui Fl. Paladi privind 
cerinţele de elaborare a tezei de doctor, conform Ghidului privind 
perfectarea tezelor de doctor şi a autoreferatelor, numărul de 
publicaţii şi participări la conferinţe, modalitatea de susţinere a tezei 
etc.

GALA PREMIILOR PENTRU TINERET 2014

 La 12 noiembrie, la Palatul Republicii s-a desfăşurat Gala Premiilor pentru Tineret 2014, organizat de 
către Ministerul Tineretului şi Sportului.
 Organizat în scopul încurajării participării tinerilor  în viaţa socială, economică, culturală şi politică 
a ţării, evenimentul a prilejuit premierea tinerilor cu potenţial înalt de dezvoltare care s-au remarcat  în mod 
deosebit pe parcursul anului în domeniul ştiinţei şi tehnicii, literaturii şi artei, precum şi activismului civic.
 La ceremonie au participat Prim-ministrul Republicii Moldova Iurie LEANCĂ, Ministrul Tineretului 

şi Sportului Octavian BODIŞTEANU, Viceminiștrii Tineretului 
și Sportului Sergiu STANCIU și Dragoș HÎNCU, reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale, alte oficialităţi.
  Din numărul total de 28 de finalişti, au fost desemnaţi şase 
laureaţi, care au primit trofeul şi un premiu de 12.000 lei fiecare.  
  Printre aceștea, la compartimentul Știință și Tehnică a fost 
desemnat ca castigator dl Oleg Palamarciuc, dr. în chime, cercetător 
științiific superior în Laboratorul de Cercetări Stiințifice „Chimie 
Generală şi Analitică”, pentru lucrarea „Activizarea reactivilor 
organici prin coordonare pentru sinteza materialelor inovative”.

ACTIVITĂŢI DEDICATE DECADEI TINERETULUI

 La data de 12 noiembrie la Universitatea de Stat din Moldova a fost organizat evenimentul 
,, Succesul Tău începe cu USM” dedicat Decadei Tineretului.
În cadrul evenimentului ,,Job Club” la fiecare facultate a avut întăţnirea cu o perosnă de success, care a absolvit 
facultatea respectivă. Scopul acestor întruniri a fost împărtășirea experienței invitaţilor, pentru a stimula 
studenţii să aleagă o carieră în domeniul în care îşi realizează studile.
 O altă activitate a fost concursul facultăților sub genericul ,,Convinge-mă că ai făcut alegerea potrivită”, 
unde studenții au remarcat importanța domeniului de studii ales pentru întreaga societate. Forma de prezentare 
pe care au utilizat-o studenții a fost: desen, mascotă sau discurs oratoric.
Participanții au fost apreciați conform următoarelor criterii: originalitate, creativitate, relevanță în raport cu 
specialitatea aleasă.
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 În urma evaluării  juriul a desemnat trei cîștigători:
1. Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării- locul III
2. Facultatea de Fizică și Inginerie- locul II
3. Facultatea de Relații Internaționale ,Științe Politice și Administrative- locul I
Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii a USM. 

ZIUA TINERETULUI LA DEPARTAMENTUL TRADUCERE, INTERPRETARE ȘI LINGVISTICĂ 
APLICATĂ, FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

 În cadrul săptămînii Zilei Internaționale a Tineretului la 
data de 12 noiembrie 2014 la Departamentul Traducere, Interpretare 
și Lingvistică Aplicată, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 
s-a desfășurat Conferința cu tematica Economică cu Traducere 
Simultană. La conferință au participat studenții anului III, fiind în 
calitate de prezentatori și traducători în cadrul conferinței și cei din 
anul II, care au evoluat în calitate de spectatori.
 Prin această conferință organizatorii au avut drept scop 
implicarea studenților de la facultate în prezentări deosebite ca 
PechaKucha, ce reprezintă un format de susținere a prezentărilor. 
Formatul PechaKucha se referă la susținerea unei prezentări cu 
ajutorul a 20 de imagini, fiecăreia fiind alocate exact 20 de secunde, 

totalul unei prezentări fiind de 6 minute și 40 de secunde. Imaginile înaintează 
automat iar prezentatorii vorbesc pe parcursul derulării lor. Traducere 
simultană a acestor prezentări a fost efectuată de studenţii anului II, care 
s-au implicat și la discuțiile și dezbateri, care urmăreau fiecare prezentare.
 În cadrul conferinței studenților li s-au oferit diplomele de gradul I, II, 
III pentru cele mai bune și interesante prezentări, dar și pentru traducerea 
simultană efectuată.
 La data de 14 noiembrie s-a organizat activitatea cu genericul “Translation 
Can Be Fun”, în cadrul căreia studenții au participat la diferite competiții 
legate de traducerea abreviaturii, cîntecilor, poeziilor, articolelor din ziare.  
 Echipea care a acumulat numarul cel mai mare de puncte a fost apreciată 
cu diplomele gradului I, restul cu diplomele nominațiile “Cel mai creativ” și 
“Cel mai amuzant”. 
 Organizatorii au rămas surprinși de ingeniozitatea studenților de la 
facultate și sunt provocați pentru inițierea noilor activități, ce ar dezvolta 
spiritul de echipă și de cooperare.
 

TENDER PUBLIC PENTRU REBRANDING-UL IMAGINII FACULTĂŢII FJŞC

 La data de 13 noiembrie pe coridorul Facultății Jurnalism Și Științe ale Comunicării (FJȘC) a 
Universității de Stat din Moldova (USM) au început pregătirile pentru tenderul public pentru rebranding-

ul imaginii facultăţii. Autorii şi organizatorii evenimentului sunt studenţii 
anului III, specialitatea Ştiinţe ale Comunicării.
 Aici, cele circa 50 de sloganuri și logo-uri au fost prezentate din culisele 
unei scene de teatru, asta datorită faptului că studenții au confecționat mai 
multe draperii care au găzduit timp de cîteva ore creațiile tinerilor.
 ,,Cine dacă nu noi suntem cei care formăm această imagine a facultăţii 
şi a universităţii. Prin comportamenul nostru, prin succesele noastre noi 
fortificăm această imagine. Aspectul creativ de la faculate a deschis şi o nouă 
filieră, a revedea emblemele, a revedea felul de a fi instituţia, aşa încît aceasta 
să fie una cu totul deosebită.”, a declarat decanul FJŞC, Georgeta Stepanov.
 Evenimentul colorat din acest an a avut drept scop prezentarea şi 
promovarea imaginii facultăţii  de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, prin 
expunerea unui nou logou şi slogan. În acest an, tenderul s-a desfăşurat cu 
moto-ul ,,Arată că îţi pasă!”.
 ,,Mă bucură faptul că studenţii noştri, încă o dată, au reuşit să ne uimească 
prin talentul şi ingeniozitatea lor, vedem aici nişte lucrări extraordinare, 
acestea sunt speciale începînd cu intenţia propriu-zisă pînă la conceptul final. 
Sperăm că această frumoasă tradiţie anuală să continue.”, a spus prodecanul 
FJŞC, Dumitru Ţurcanu.
 În cadrul tenderului  tinerii prin intermediul  stikerelor, unul de culoare 
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albastră și altul de culoare galbenă  au putut vota logo-ul şi sloganul ales într-o urnă de vot în formă de o 
pălărie,  pentru ce au fost remuneraţi cu bomboane și medalioane confecționate manual din ceramică caldă, pe 
care scria ,,I love PR”, acesta este un brand creat de studenții facultății încă din anul 2013. 
 ,,În fiecare an, studenţii sunt motivaţi să facă ceva frumos şi creativ. Domeniul pe care-l studiază tinerii 
la FJŞC este unul creativ, de asta, dacă nu noi atunci cine. Nu putem să avem o diplomă de specialist în Ştiinţele 
Comunicării dacă nu cunoaştem cum se organizează corect un eveniment în cadrul facultăţii.”, a susţinut 
lectorul FJŞC, organizatorul evenimentului, Elena Drăguţan.
 Toate lucrările prezentate la eveniment au fost originale, au fost logo-uri începînd cu microfoane pînă 
la cravate, bufnițe, acestea erau și foarte colorate, aici am regăsit culorile: verde, albastru, roșu. Sloganele au 
fost scurte și atrăgătoare, printre acestea s-au numărat: ,,Cu noi lucrurile simple devin originale”,  ,,Arta de a fi 
creativ”, sau ,,Noi suntem calea spre cunoaşterea adevărului”.
 ,,Pentru noi este foarte important să schimbăm imaginea facultăţii, deoarece suntem la FJŞC, 
Specialitatea Ştiinţe ale Comunicării, care presupune implicarea creativă a  tinerilor. De fapt, nu a fost foarte 
greu, chiar avem o nespusă plăcere că evenimentul ne-a reuşit şi studenţii au fost receptivi pentru a alege în 
comun o nouă identitate vizuală a facultății noastre.”, a spus studenta FJŞC, Inga Novac.
 Evenimentul  a presupus implicarea gîndirii, talentului şi creativităţii studenţilor, ceea ce au observat și 
vizitatorii tenderului.
 ,,Îmi plac foarte mult aceste logo-uri şi sloganuri, voi vota pentru cel mai original, mă bucur că studenţii 
FJŞC au dovedit încă o dată că sunt cei mai ingenioşi.”, a spus studentul FJŞC, Diego Gherman.
Evenimentul a dăruit atît profesorilor, cît și studenților multe emoții frumoase, deoarece astfel de evenimente 
presupun o muncă și o implicare mare din partea studenților, dar și afirmarea originalității, creativității și 
individualității tinerilor.
Menţionăm că, evenimentul se află la cea de-a treia ediţie, acesta tradiţional este organizat în luna noiembrie 
de către studenţii anului III, specialitatea Ştiinţe ale Comunicării.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ MARCHEAZĂ
ZIUA PROFESIONALĂ A SOCIOLOGULUI 

 La 14 noiembrie în Republica Moldova este marcată Ziua Profesională a Sociologului, inaugurată prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.163 din 15 martie 2012, la iniţiativa Facultăţii de Sociologie şi 
Asistenţă Socială. Sărbătoarea respectivă constituie un prilej pentru determinarea noilor tendinţe în dezvoltarea 
sociologiei în contextul transformărilor contemporane şi identificarea perspectivelor de cooperare a mediului 
academic şi ştiinţific. 
 Sociologia reprezintă actualmente unul dintre cele mai importante instrumente de monitorizare 

socială, or, misiunea sociologiei este de a prezenta tabloul real al vieţii 
sociale, acesta rezultând din acţiunea multiplelor factori sociali. În 
realizarea acestor obiective un rol deosebit aparţine învăţământului 
sociologic, primii paşi în pregătirea sociologilor la nivel universitar 
fiind iniţiaţi în 1990, odată cu înmatricularea la USM a primei grupe 
de studenţi la specialitatea Sociologie. Până în prezent, Facultatea 
de Sociologie şi Asistenţă Socială este prima şi unica facultate din 
Republica Moldova, care pregăteşte specialişti în acest domeniu. 
Pe parcursul anilor, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a 
reuşit să desfăşoare mai multe activităţi, care determină imaginea 
autentică şi profesionistă a sociologiei. Un rol deosebit în acest 
proces aparţine cadrelor didactice care activează în cadrul facultăţii: 
M.Bulgaru, dr.hab., prof.univ., primul decan al facultăţii şi fondatorul 
învăţământului de Sociologie şi Asistenţă Socială, S.Milicenco, dr., 

conf.univ., actualul decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială; O.Bulgaru, dr., conf.univ., A.Oceretnîi, 
dr., conf.univ., ş.a.
 Anual această sărbătoare profesională este marcată în cadrul 
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială într-un mod deosebit, 
urmărindu-se valorizarea şi promovarea profesiei de sociolog. În 
dimineaţa zilei A.Oceretnîi, şefa catedrei de Sociologie, a participat 
la emisiunea „Bună dimineaţa” de la postul TV Moldova 1, în cadrul 
căreia au fost abordate subiecte referitoare la semnificaţia sociologiei, 
precum şi la necesitatea pregătirii specialiştilor respectivi în cadrul 
învăţământului universitar.
 În cadrul facultăţii studenţii au pregătit o expoziţie de 
postere prin care au exprimat diverse aspecte ale sociologiei, a 
fost desfăşurată întâlnirea colectivului profesoral şi studenţesc cu 
absolvenţii specialităţii de sociologie, angajaţi în cadrul structurilor 
guvernamentale, neguvernamentale şi în instituţii de cercetare 
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– absolvenţi cu care facultatea se mândreşte. Absolvenţii participanţi la eveniment, P.Munteanu, manager 
dezvoltare servicii sociale în cadrul Keystone Moldova, A.Maister, sociolog în cadrul Fabricii de Imagine, 
N.Vlădicescu, coordonator cercetare calitativă în cadrul centrului de cercetări CBS-AXA, V.Bătrînescu, asistent 
de proiect în cadrul CBS-AXA, R.Ponici, coordonator teren în cadrul IMAS-Inc., şi-au împărtăşit impresiile 
din experienţa de muncă, confirmând importanţa studiilor la această facultate. Întâlnirea cu absolvenţii a 
reprezentat o adevărată punte de legătură dintre diferite generaţii de sociologi şi o modalitate eficientă  de 
transfer a experienţei profesionale.
 Sărbătoarea profesională a continuat cu întâlnirea dintre studenţii anului 3, specialitatea Sociologie, cu 
elevii clasei a 12 din cadrul Liceului Teoretic „Universul” din Chişinău. În cadrul întâlnirii elevii au fost informaţi 
referitor la avantajele de a fi student la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, aceştea manifestând interes 
pentru perspectivele profesiei de sociolog.
 Participanţii la evenimentele festive au menţionat, că Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă 
studenţilor un mediu de învăţare de cea mai înaltă calitate, care asigură şanse reale pentru o carieră de succes, 
dar care constiuie şi o cale de perfecţionare a societăţii noastre.  

CEL MAI BUN DEBUT ÎN CHIMIE 2014

 Vineri, 14 noiembrie 2014 la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică 
s-a desfăşurat concursul „Cel mai bun debut în chimie – 2014”. Concursul 
a fost prilejuit de săptămîna Tineretului şi a avut ca obiective încadrarea 
studenţilor anului întâi în colectivul facultăţii, stimularea şi încurajarea 
creativităţii, responsabilităţii, muncii în echipă, precum şi  a interesului faţă 
de domeniul fascinant al chimiei.
 Au participat patru echipe a cîte cinci studenţi reprezentanţi ai grupelor 
academice ale anului I. În cadrul unei Victorine Chimice, derulate într-o 
manieră distracitv-ştiinţifică, participanţii au demonstrat competenţele şi 
abilităţile acumulate în domeniul chimiei generale şi anorganice în decursul 
primelor săptămîni de studii. În cadrul rundei a doua – Zîmbete, distracţii 
chimice – cadrele didactice şi masteranzii secţiei Chimie Anorganică a 
departamentului Chimie au demonstrat experimente  inedite şi trucuri 
chimice impresionante, după care toţi studenţii doritori au participat la 

concursul „Chimişti – poieţi debutanţi”.
 Juriul, format din decanul facultăţii şi cadre didactice a nominalizat echipa cîştigătoare a concursului 
formată din reprezentantele grupei  III, specialităţile Tehnologie Chimică, Protecţia Mediului şi Securitate 
Ecologică, premiată cu cel mai mare cadou dulce.
Rezultatele concursului „Cel mai bun debut în chimie 2014” a demonstrat că studenţii facultăţii sunt receptivi, 
activi şi ingenioşi şi sperăm ca acest concurs se va înrădăcina în tradiţiile facultăţii, fiind în esenţă o provocare 
atît pentru participanţi, cît şi pentru organizatori.

CONSTANTIN CHEIANU ÎN OSPEŢIE LA FACULTATEA DE LITERE

 În  cadrul Săptămânii tineretului Facultatea de Litere a Universităţii de 
Stat din Moldova a organizat la 14 noiembrie a. c. o întâlnire cu prozatorul, 
dramaturgul, actorul şi prezentatorul TV Constantin Cheianu. Întâlnirea s-a 
desfăşurat în cadrul Atelierului de creaţie literară, în şedinţele căruia sunt 
invitaţi scriitori care, în dialog cu studenţii, împărtăşesc din experinţa lor cu 
referire la procesul de creaţie, la specificul viziunii artistice a personalităţii 
creatoare etc.
 În şedinţa de vineri ne-am propus 
să intrăm în lumea imaginarului artistic 
al dramaturgului Constantin Cheianu şi 
întrucât textul dramatic este predestinat 
nemijlocit reprezentării scenice, 
studenţii au înscenat secvenţe din piesele 
„Luministul”, „Made în Moldova” şi „Cu 

bunelul ce facem?”.
 Evenimentul a culminat cu un dialog interesant între participanţi şi 
Constantin Cheianu, care a lăudat şi prestaţia actorilor-studenţi. Dramaturgul 
a împărtăşit din experienţa sa legată de teatru, şi-a amintit de perioada de 
studenţie în cadrul Facultăţii de Litere a USM, le-a oferit tinerilor sfaturi 
pentru o carieră de succes în domeniul nostru, a împărţit autografe.
 Mulţumim domnului Constantin Cheianu, absolvent al Facultăţii 
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de Litere, pentru că a acceptat invitaţia noastră, dar şi profesorilor, studenţilor care au făcut posibilă această 
întâlnire.
Nona Tâmbur, studentă, anul II,
specialitatea „Limba şi literatura română, limba engleză”

ZIUA MONDIALĂ A FILOSOFIEI

 În vederea marcării zilei UNESCO a filosofiei (a treia zi de joi din 
luna noiembrie), Departamentul Fiilosofie și Antropologie a Facultății 
Istorie și Filosofie, USM, a organizat pe parcursul săptămînii 17-
22 noiembrie o serie de acțiuni atît cu caracter academic, cît și de 
popularizare a filosofiei
Astfel, în ziua de marți a fost organizată o ședința specială a cercului 
studențesc Socrates, avînd ca temă relația dintre filosofie și desenele 
animate. S-a urmărit, în cadrul lucrărilor cercului, desprinderea 
filosofiei redate prin animație, dar și explicitarea manierei de 
interpretare filosofică a conținutului desenelor animate. 

 În zilele de miercuri și joi, 
în cadrul Departamentului Filosofie și Antropologie a fost realizată 
proiecție de film. Au fost propuse spre vizionare două filme avînd 
ca protagoniști doi gînditori operile cărora au marcat istoria gîndirii 
filosofice din sec. XX: Franz Kafka și Hanna Arendt. Proiecția și 
vizionarea filmelor a fost urmată de discuții ocazionate de cele 
prezentate în film.
În ziua de joi, 20 noiembrie, zi în care a fost marcată în acest an 

ziua mondială a filosofiei, 
Departamentul Filosofie 
și Antropologie a USM s-a 
bucurat de prilejul de a fi gazda unui evenimet academic cu ocaziz 
lansării unei noi lucrări, consacrată cercetării  şi interpretării numelor, 
a profesorului ieșean Petru Ioan. Lansarea cărții a fost însoțită de o 
prelegire publică oferită de către domnul profesor Petru Ioan în fața 
studenților și corpului profesoral al departamentului.

 Totodată, pe parcursului întregii săptămîni a fost anunțat un concurs 
de fotografie, invitînd studenții să găsească combinații dintre forma 
fotografică și gîndirea filosofică. Lucrările au fost oferite spre aprecierea 
publicului care a și decis în privința celor mai reușite. 

Alexandru Lupuşor, lector 
Departamentul Filosofie și Antropologie

LANSARE DE CARTE

    În data de 19 noiembrie 2014 a avut loc lansarea monografiei „Așezarea și necropola din prima epocă a 
fierului Saharna-Țiglău”, semnată de prof. univ., dr. hab. Ion Niculiță și conf. univ., dr. Andrei Nicic. Volumul 
inserează rezultatele investigațiilor arheologice și interdisciplinare la siturile din prima epocă a fierului din 
microzona Saharna-Țiglău, prezentând o sinteză importantă a surselor pentru arheologia spațiului Sud-  
     Est european. La eveniment au participat cercetători și cadre didactice ai Universității de Stat din Moldova, 
ai Academiei de Științe a Moldovei, ai Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ai Academiei Române, 
reprezentanți ai mediului de afaceri, studenți, masteranzi și doctoranzi de la Facultatea de Istorie și Filozofie.
 Andrei Corobcean, lector
Departamentul Istoria Românilor Universală şi Arheologie

PLATFORMĂ DE LANSARE A NOILOR LIDERI

 La 17 octombrie 2014 studenţii şi profesorii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială au participat 
la lucrările Conferinţei publice a audienţilor Şcolii de Instruire Politică a Institutului de Dezvoltare şi Iniţiative 
Sociale „Viitorul”. Şcoala de Instruire Politică constituie un proiect implementat de IDIS “Viitorul” cu suportul 
financiar al Fundaţiei Hanns-Seidel, având drept scop instruirea politică a tinerilor lideri din Republica 
Moldova. Studenţii USM, inclusiv şi studenții facultății, sunt printre cei mai activi audienţi ai acestei şcoli.  
În cadrul Conferinţei au fost prezentate rezultatele muncii de cercetare desfăşurată în anul curent. Cele 
mai interesante comunicări s-au axat pe analiza cauzelor delicvenței juvenile, a metodelelor de prevenire și 
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integrare în societate, a factorilor ce determină  un comportament 
delincvent (Nicoleta Angheluș, specialitatea Sociologie); evidențierea 
importanţei aspectului fizic pentru un politician din arealul naţional şi 
internaţional (Ecaterina Zosim, speciatatea Politologie, USM); analiza 
fenomenului migrației pentru dezvoltarea Republicii Moldova, a 
instituțiilor care asigură protecție emigranților moldoveni, abordând 
problema migrației și în platformele electorale, politicile și proiectele 
implementate în domeniul migrației și recomandări pentru atragerea 
migranților în țară (Daniela Anton, specialitatea Politologie); analiza 
violenţei simbolice şi manifestarea puterii politice (Violina Mardari, 
masterandă), și altele.
 Participanții la Conferință au confirmat, că activitățile de acest 
gen constituie modalități reale pentru mobilizarea studenților în 
vederea investigării realităţii sociale și a problemelor sociale care 
necesită intervenţie stringentă.

ŞEDINŢA SEMINARULUI REPUBLICAN AL PROFESORILOR DE CHIMIE 

 Joi, 20 noiembrie 2014, în incinta Facultății Chimie și Tehnologie 
Chimică și-a desfășurat lucrările Seminarul științifico-metodic al 
profesorilor de chimie din republică.  
 Problemele puse în dezbatere: 
1)Experimentul Chimic în liceu (prezentare dr.,conf.univ. Victor Țapcov), 
2) Din experiența de lucru a prof. Gandrabur Aliona, LT M.Sadoveanu, 
Călărași. Pentru a prelua informațiile detaliate și a le transmite în teritoriu 
spre implementare, profesorilor li s-au înmînat materialele concludente 
ale acestui seminar.

MASĂ ROTUNDĂ CU TEMA “EMERALD NETWORK IN THE REPUBLIC OF  MOLDOVA – 
PROGRESS AND CHALLENGES

 La 26 noiembrie 2014, în incinta facultăţii Biologie şi Pedologie 
a  fost organizată o masă rotundă cu tema  “Emerald Network in the 
Republic of  Moldova – progress and challenges”.
Reţeaua  Emerald este o reţea ecologică ce are drept scop conservarea 
florei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale ale acestora din Europa, 
lansată în anul 1998 de către Consiliul Europei ca parte a activităţii  sale 
în cadrul Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor 
naturale din Europa – Convenţia de la Berna (1979).
 Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din 
Moldova este la a doua organizare a unui asemenea seminar de instruire 
a generaţiei tinere. Acest seminar a fost organizat în colaborare cu 
Ministerul Mediului (dna Veronica Josu, şef-adjunct direcţie Resurse 

naturale şi Biodiversitate) şi Oficiul Biodiversitate (dl Ion Coţofană, expert în biodiversitate). Activitatea s-a 
desfăşurat în cadrul departamentului Biologie şi Ecologie cu participarea activă a cadrelor didactice (dr., conf. 
univ. Angela Lozan,  dr., conf. univ. Mihai Leşanu,  dr., conf. univ. Ana Bîrsan,  dr., conf. univ. Veaceslav Purcic, 
dr., conf. univ. Elena Silitrari ş.a.) şi a studenţilor anilor II şi III, specialităţile Biologie, Biologie moleculară şi 
Ecologie.  
 În comunicările realizate (V.Josu, M.Leşanu, A.Lozan, I.Coţofană, V.Ajder) s-a menţionat că flora 
şi fauna sălbatică reprezintă un patrimoniu natural de mare valoare, care trebuie conservat  şi transmis 
generaţiilor viitoare. Studenţii facultăţii participanţi la masa rotundă au abordat rolul lor în conservarea 
biodiversităţii prin participarea la activităţi curriculare şi extracurriculare. Un rol deosebit revine acumulării de 
date şi documentarea habitatelor naturale în perioada investigaţiilor pe teren în diferite regiuni ale Republicii 
Moldova. De asemenea, studenţii au participat la un concurs organizat de dl Vitalie Ajder, expert Emerald.
 Participanţii la masa rotundă au accentuat necesitatea fortificării activităţilor de protecţie a florei şi 
faunei sălbatice şi a habitatelor naturale ale acestora atât din partea instituţiilor guvernamentale, cât şi a fiecărui 
cetăţean în parte. Nimeni nu trebuie să rămână indiferent faţă de problemele de mediu. De fiecare dintre noi, 
în mare parte, depinde dacă vom putea păstra şi transmite generaţiilor viitoare acest patrimoniu natural.
Mihai Leşanu,
Dr., conf. univ., decanul facultăţii Biologie şi Pedologie 
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