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Acreditarea programelor de studii  la Facultatea Drept a Universităţii de Stat din Moldova

     În cele din urmă, la 15 octombrie 2015 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la 
acreditarea organizării şi retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licenţă ( 
Ciclul I) în domeniul Drept în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova prin care programul 
de studii Drept la Ciclul I, Licenţă a fost acreditat cu succes pentru o perioadă de cinci ani.

    La 22 octombrie 2015 Facultatea Drept a USM a fost informată de către Agenţia de Asigurare a Calităţii 
din Estonia EKKA despre deciziile de evaluare a Consiliului de Evaluare a Calităţii în Învăţămîntul Superior 
EKKA prin care se recomandă Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova acreditarea pentru o perioadă de 
trei ani a programelor de master la: Drept penal, Drept civil, Proces penal şi criminalistică, Proceduri judiciare 
civile, Drept public, Drept internaţional, Drept şi activitate vamală, Dreptul în afaceri, Dreptul muncii (toate 
programe de profesionalizare, 90 credite).

Experţii EKKA s-au aflat în perioada 19-21 mai 2015 la Facultatea Drept a USM în vizită de lucru în scopul 
acreditării programelor de master de la facultate.

 În cadrul celor trei zile de lucru experţii au avut întrevederi cu administraţia USM, administraţia facultăţii, 
profesorii ce ţin ore la programele supuse acreditării, masteranzii şi absolvenţii acestor programe, reprezen-
tanţii angajatorilor.

Experţii EKKA s-au arătat mulţumiţi de organizarea intrevederilor cu grupurile de lucru şi au remarcat nive-
lul înalt de pregătire profesională a cadrelor didactice ce au ore la programele respective de master, dar şi al 
masteranzilor instruiţi în cadrul acestor programe.

       A XV-ea ediţie a Săptămânii Limbii Italiene în lume

În perioada 18-23 octombrie, la nivel internațional, a 
avut  loc ediția Săptămânii Italiene, eveniment centrat pe difu-
zarea limbii italiene în străinătate. În colaborare cu Ambasada 
Republicii Italiene, cu elevii și colegii de la liceele unde se stu-
diază limba italiană, s-au desfășurat mai multe activități dedicate 
limbii italiene, la care au participat și s-au implicat foarte activ 
studenții și profesorii italieniști din cadrul USM. 

Anul acesta tematica aleasă a fost una foarte interesantă 
și anume: ”L’italiano della musica, la musica dell’italiano”.

Pe data de 18 octombrie la cinematograful Odeon a avut 
loc inaugurarea Festivalului Filmului italian în cadrul căruia au 
fost prezentate trei filme ale lui Federico Fellini și anume: ”Giu-
lietta degli spiriti”, ”I Vitelloni”, ”Lo sceico bianco”. 

Pe data de 19 octombrie la Biblioteca Târgoviște a avut loc inaugurarea evenimentului după care a 
urmat o conferință cu participarea studenților și profesorilor USM, precum și a elevilor și profesorilor de la 
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LT ”Dante Alighieri” la care a fost prezent Excelența Sa, Amba-
sadorul Republicii Italiene în Moldova, Enrico Nunziata precum 
și doamna Nicoletta Borsari, responsabil de probleme culturale. 

Pe data de 21 octombrie la USM, aula 128, a avut loc con-
ferința ”Storia della musica italiana” în cadrul căreia studenții au 
prezentat rapoarte foarte bune, fiind foarte activi și motivați, fapt 
remarcat și de doamna Nicoletta Borsari. 

Pe 22 octombrie, la fel în cadrul USM, aula 403, s-a des-
fășurat o activitate cu tematica: ”La funzione della musica nella 
didattica dell’italiano”. 

Pe 23 octombrie, de asemenea la USM, aula 128, a avut 
loc înscenarea unui fragment din opera lui Eduardo de Filippo, ”Filumena Marturano”, actori fiind studenții 
noștri. 

Mulțumim reprezentaților Ambasadei Republicii Italiene în Moldova pentru prezență și susținerea per-
manentă, profesorilor italieniști din cadrul USM, care s-au implicat foarte activ, studenților grupelor 241 și 
341 fără de care nu ar fi fost posibile aceste activități și tuturor celor prezenți în cadrul evenimentului. La fel 
ținem să aducem mulțumiri aparte colegilor și studenților de la secția filologie spaniolă care ne-au onorat cu 
prezența, fapt care ne-a bucurat foarte mult, acest lucru demonstrând încă o dată faptul că am fost și suntem o 
echipă puternică.  

Sperăm și pe viitor să avem asemenea entuziasm din partea studenților și profesorilor și ca interesul 
pentru limba italiană să fie în creștere! 

Gabriela Jitaru, Secția Limbă și Literatură Italiană, 

Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

EVENIMENTUL „NOAPTEA EUROPEANĂ A CERCETĂTORULUI”

Evenimentul „Noaptea Europeană a Cercetătorului” a avut loc la Chisinau, în scuarul Academiei de Științe 
a Moldovei în seara de 25 septembrie, concomitent cu alte peste 300 de oraşe europene. Acesta oferă oameni-
lor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar publicului – şansa de a descoperi universul ştiinţei şi 
oamenii din spatele experimentelor.

Cercetărorii de la Universitatea de Stat din Moldova au fost parte a acestui eveniment, participând cu mai 
multe exponate și secvențe video, printre care:

1. Sistem de iluminat stradal independent (autori: D.Duca, T.Potlog, P.Dumitru).

2. Preparate bioaditive alimentare obţinute din biomasa de spirulină (autori: V.Bulimaga, L.Zosim, T.Chi-
riac, D.Elenciuc, S.Djur, M.Pisova, V.Rudic).

3. Soiuri noi şi hibrizi perspectivi de mentă (autori: E.Peleah, V.Ciobanu, M.Socinschi).

4. Prezentare algelor cianofite (surse de substanţe biologic active şi biofertilizanţi) (autori: V.Şalaru, Va-
sile Şalaru. S.Dobrojan).

5. Baza de date a algelor din Republica Moldova (autor: A.Trofim).

6. Purtători fototermoplastici și instalație optică pentru ănregistrarea hologramelor microobiectelor în 
timp real (autori: A.Chirita, O.Corșac).

7. Compozit luminescent în baza micro și nanocompozitelor de ZnS și CdS (autori: P.Gașin, I.Dementiev, 
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T.Goglidze).

8. Minisistemul fotovoltaic programabil pentru dozarea lichidelor și gazelor la presiune normală cu ali-
mentare directă (autori: P.Gașin, C.Antoniuc, C.Rotaru).

9. Expoziție de cărți.

Participarea la astfel de evenimente conferă activității de cercetare, și în special, realizărilor și elaborărilor 
știițifice, o importanță și o apreciere deosebită pentru viața societății.

Tatiana Bulimaga, Șef secție,

Departamentul Cercetare și Inovare

Ziua Internaţională a Traducătorului

       În ajunul Zilei Internaţionale a Traducătorului, 29 septembrie 
2015, a avut loc concursul « Traducteurs en herbe - I » desti-
nat studenţilor anului II în traducere. Este o preselecţie pentru 
concursul anual de traducere organizat în luna martie de Depar-
tamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată. Eve-
nimentul s-a desfaşurat în Centrul de Reusită Universitară din 
cadrul Facultăţiii de Limbi şi Literaturi Străine şi a fost susţinut 
de Antena din Chişinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei. 
Lectorul universitar, Larisa Cebuc, a propus celor 25 de partici-
panţi un şir de probe de traducere şi  teste de cultură generală. 
Juriul a fost format din studentele anului III în traducere, Ţurcan 
Tudorina, Mocreac Aderina. La eveniment a asistat Olesea Simi-
on, responsabila de proiecte în cadrul AUF Chisinau. Premiul I 
a fost decernat studentei gr. 271, Dobîndă Diana, premiul II – Vicol Valeria, gr. 272 şi premiul III – Danuţa 
Cristina, gr. 272. Aceste studente vor paticipa la etapa finală a concursului din luna martie 2016. Totodata stu-
denţii au fost invitaţi să scrie pe parcurs o poiezie dedicată traducătorilor. Simpatia publicului a fost obţinută 
de studenta anului II, Bradu Adela. Premiile: dicţionare, stick USB, cărţi, carnete şi stilouri  au fost oferite de 
Antena din Chişinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei. 

Larisa Cebuc, 

lector universitar, 

Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată 

„Dialogismul şi polifonia în limbajele specializate – spre o socioterminologie dinamică”

     La 1-2 octombrie 2015, Departamentul Traducere, Interpreta-
re şi Lingvistică Aplicată al Universităţii de Stat din Moldova a 
organizat colocviul international „Dialogismul şi polifonia în lim-
bajele specializate – spre o socioterminologie dinamică”. În ca-
drul acestui colocviu internațional și interdisciplinar s-a  abordat 
dinamicitatea complexă a terminologiilor multilingve în condițiile 
unei lumi în continuă evoluție. Colocviul a avut suportul Agenţi-
ei Universitare a Francofoniei, Universitaţii de Stat din Moldova, 
Centrului Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul 
Traducerii, Terminologiei şi Ingineriei Lingvistice (CIMETTIL), 
precum şi al AQA Event & Project Management.

    Inaugurarea colocviului a avut loc joi, 1 octombrie, cu comu-
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nicări în plen ale dnei Carmen-Ștefania STOEAN, profesor universitar, Academia de Studii Economice, Bu-
cureşti, România şi dnei Kariné GRIGORYAN, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea Lingvistică 
de Stat Briussov, Erevan, Armenia. La 2 octombrie, s-a desfasurat videoconferința susţinută de dl Alshtaiwi 
Ma’moun, doctorand, Universitatea Lumière Lyon 2, şi de dna Sanda-Maria Ardeleanu, deputat în Parlamen-
tul României, profesor universitar , Universitatea din Suceava, România. Atelierele de lucru au fost organizate 
pe doua axe „în dialogul culturilor”  și „ Corelaţia polifonică termen-concept” la care au participat reprezen-
tanti ai universitatiolor din Franta, Romania, Algeria, Kuweit, Moldova, etc.

Ziua Internațională a Profesorului

La data de 5 octombrie a fost marcată Ziua Internațională a Profesorului. Ziua celor ce făureste destine 
de oameni, ziua celor care putem să-i numim ”eroii naționali”, care nu și-au părăsit țara pentru un ban străin, 
dar au ales să rămînă să dezvolte țara, care la moment are nevoie de oameni deștepți, corecți și patrioți. Cu 
ocazia acestei sărbători cei din Clubul Studenților Economiști, consiliul reprezentativ al Facultății Științe Eco-
nomice au felicitat profesorii, în dorința de a le mulțumi pentru munca depusă zilnic și de a le vedea zîmbetul 
pe față.

Vivat Profesore! Felicitări tuturor profesorilor cu ocazia sarbătorii, sănătate, putere realizări frumoase 
pe țărîmul profesional și mari performanțe.

Bagrinovschi Cristina,

Președinte al Clubului Studenților Economiști

STUDENȚII DE LA USM CÂȘTIGĂTORI AI CONCURSULUI DE DEZBATERI 
ACADEMICE ÎN LIMBA FRANCEZĂ ORGANIZAT DE AUF

 În perioada 7-9 octombrie, în premieră în Republica 
Moldova, s-a desfăşurat concursul de dezbateri pentru studenţii 
francofoni din țară „ Francophonie, Jeunesse, Developpement”, 
organizat de către Antena din Chişinău a Agenţiei Universitare a 
Francofoniei, sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului.

 Competiţia şi-a propus drept scop creşterea gradului de 
implicare a tinerilor în viaţa societăţii, folosind metoda dezbate-
rilor academice în limba franceză, precum şi dezvoltarea compe-
tenţelor de analiză şi exprimare a opiniilor tinerilor asupra unor 
subiecte de actualitate naţională şi internaţională.

 Participanţii au reprezentat cele şase filiere francofone din 
universităţile din RM, membre ale AUF: USM Drept, Universita-
tea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testimiţeanu” Medicină Generală, ULIM Gestiunea întreprinderilor, 
ASEM Relaţii economice internaţionale, UTM Informatică şi UTM Tehnologia alimentară.

 Totodată, la concurs au participat şi tineri francofoni din alte filiere, studenţi de la Universitatea de 
Stat din Moldova (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine), de la Universitatea Pedagogică de Stat  “Alecu 
Russo” din Bălţi, de la Universitatea Pedagogică de Stat  “Ion Creangă” şi de la Universitatea Agrară de Stat.

  În cele două zile de competiție, au fost abordate teme precum “Utilizarea sancţiunilor economice în 
contextul unor obiective de politică internaţională este imorală”; “Dreptul la libera exprimare ar trebui să fie 
mai important decât protecţia sensibilităţilor culturale,  “Trebuie oare prezervate diversităţile culturale într-o 
lume a globalizării?”; “Ar putea fi justificat rasismul?” “Orele de muncă suplimentare ar trebui să fie dezapro-
bate de către angajați”; “Ar trebui oare Uniunea Europeană să limiteze imigrația?”; “Încălzirea globală este 
naturală sau provocată de om? ” etc. 

  Membrii juriului au evaluat participanţii după criterii bine stabilite, conform unui punctaj de la 1 la 5, 
ținându-se cont de: calitatea argumentelor, calitatea limbii franceze, lucrul în echipă şi respectul regulamentu-
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lui de joc.

  Juriul a fost reprezentat de Claudia Vişan, responsabilă de proiecte în cadrul Agenţiei Universitare a 
Francofoniei din Moldova, profesor de limbă franceză; Olga Bejenaru, manager marketing în cadrul băncii 
Moldova Agroindbank, responsabilă a serviciului relații internaționale la Asociaţia Europeană a tinerilor an-
treprenori din Moldova, doctor în economie şi Maria Hîncu, din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, 
scriitoare și traducătoare francofonă, fondatoarea cenaclului literar francofon pentru tineri condeieri din capi-
tală. 

Au fost desemnați următorii câștigători: 

Locul I – Universitatea de Stat din Moldova, echipa Facultății de Limbi și Literaturi Străine, constituită din 
studentele Ludmila Crețu, Ecaterina Verbeniuc și Cristina Canțîr. 

Premiul I reprezintă o vizită de 3 zile la Parlamentul European, în luna noiembrie curent. 

Locul II – Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă», Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, echipa 
constituită din studentele Irina Leașco, Parascovia Busuioc și Victoria Moroz. 

Laureații Premiului II vor fi invitați la o scoală de vară organizată de Centrul Francofon din Buzău, România. 

Locul III – Universitatea de Stat din Moldova, echipa Facultății de Drept (Filiera francofonă), constituită din 
studenții Nicolae Coșleț, Ștefan Arseni și Diana Dilion. Ei au fost premiați cu accesorii moderne de informa-
tică. 

La concurs au participat 54 de studenți francofoni din opt universități din R. Moldova.  

La ceremonia de închidere au fost prezenți Viceministrul Tineretului și Sportului Andrei Spânu, prorectorul 
USM Florentin Paladi, Dl. Jeremy Petit, Consilier la Ambasada Franței în RM, reprezentanți ai Delegației 
Uniunii Europene în RM, diplomați francofoni ai țărilor UE acreditați în RM, profesori universitari etc. 

 Ludmila Crețu, Ecaterina Verbeniuc, Cristina Canțir (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul 
de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală) 

Nicolae Coșleț, Ștefan Arseni, Diana Dilion (Facultatea de Drept, Filiera Francofonă)

Formarea didactică realizată de Centrul Regional Francofon din Europa Centrală şi Orientală (CRE-
FECO) Erevan, Armenia

Spațiul academic francofon, prin natura şi prin misiuni-
le sale, presupune un permanent schimb de opinii şi experiențe 
didactico-ştiinţifice, o perpetuă mobilitate şi formare, un dialog 
intercultural benefic. Totodată, acest lucru permite ca prin inter-
mediul limbii franceze - limbă de comunicare internațională şi 
interculturală, să promovăm atât proiectele noastre științifice, di-
dactice, culturale la nivel regional şi național, cât şi să profităm 
de bunele experiențe  ale francofoniei internaționale şi regionale.

Un exemplu elocvent reprezintă formarea didactică re-
alizată de Centrul Regional Francofon din Europa Centrală şi 
Orientală (CREFECO), organizată în perioada 7-13 octombrie 
2015 în Erevan, Armenia. Ca şi invitați au fost reprezentanți ai 
ministerelor, structurilor universitare şi preuniversitare din cele 
6 țări din regiunea Europei Centrale şi Orientale – Albania, Armenia, România, Bulgaria, REY Macedonia şi 
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Republica Moldova. Republica noastră a fost reprezentată de Ion Guţu, doctor conferențiar, şeful Departamen-
tului Lingvistică romanică şi comunicare interculturală, Universitatea de Stat din Moldova, Loreta Gafton şi 
Aliona Afanas, IŞE. 

Stagiul a prevăzut o inițiere în proiectul JEDA al Univer-
sității din Rouen, Franţa, prevăzut pentru dezvoltarea şi forma-
rea la distanță a competențelor tinerilor profesori debutanți de 
limba franceză, ca limba 1 sau 2, şi crearea claselor virtuale (6 
clase cu cîte 8 profesori în fiecare) la nivel de liceu pentru cele 6 
ţări din regiune. Formarea tinerilor profesori se va face în baza 
TIC cele mai performante, cu un tutore la distanță, ce includ atât 
platforma MOODLE, cât şi conexiunea la alte platforme posibile 
- WEB 2.0, Mobile learning, Serious game, Blended leraning. 
Parcursul formativ prevede 3 module repartizate pe durata a 7 
luni. Modulele presupun o perfecționare lingvistică, o aprofun-
dare a competențelor didactice şi o auto-analiză în baza perfor-
manțelor obținute. Principiile de lucru poartă atât caracter asin-
cron (resursele on line, aproprierea individuală), cât şi sincron (activitățile în clasă). Acest tip de program 
acoperă în mod util programul extraclasă al elevului şi asigură mai mult timp profesorului în clasă pentru a 
lucra activ şi efectiv cu elevii la limba franceză. Elevii sunt mai autonomi, lucrează mai mult independent şi 
asigură noul concept de pedagogie inversată sau clase inversate. Este un lucru novator la nivelul francofoniei 
regionale, darmite pentru pedagogia republicii noastre. 

Seminarul-formare a avut loc şi cu ocazia celei de a 31 sesiuni a Conferinței ministeriale a francofoniei 
ce s-a produs la Erevan. Invitații la Conferință au reprezentat cele 5 continente vorbitoare de limba franceză. 
Acest lucru permite de a face un schimb de experiență la nivel internațional cu sprijinul limbii franceze la toate 
compartimentele : politic,  economic, social, educațional, cultural. Propunerile de rigoare trebuie să permită o 
îmbunătățire a stării lucrurilor la nivel global prin acțiuni concertate sau comune - agir ensemle, cum a men-
ționat dna Michaëlle Jean, secretara generală a Organizatei Internaționale a Francofoniei. Dna M. Jean a avut 
întrevederi aparte cu participanții la seminarul-formare din cele 6 ţări, ascultând sugestiile parvenite din partea 
reprezentanților acestei regiuni francofone. 

Partea culturală a fost onorată de concertul distinsului cântăreț de origine armeană Charles Aznavour, 
fapt ce a permis de a savura din plin plăcerea culturii şi dialogului francofon inedit. 

Universitatea de Stat din Moldova a participat la Ziua de Informare despre Mobilități și Schimb Aca-
demic Internațional, organizată de Universitatea din Geneva (Elveția)

La 15 octombrie 2015, Universitatea din Geneva a orga-
nizat, pentru a opta oară, Ziua de Informare despre Mobilități și 
Schimb Academic Internațional, denumită anterior Ziua Interna-
țională a Universităților – Partenere.

Scopul acestei manifestări a fost promovarea schimbului 
de studenți între instituțiile –partenere și informarea studenților 
și tinerilor cercetători despre posibilitățile de sejur academic în 
străinătate. 

Circa 30 de universități din lume, printre care și Univer-
sitatea de Stat din Moldova, au fost invitate să-și expună mate-
rialele în pavilionul expozițional amenajat în incinta UniMail a 
UniGe. Studenții și doctoranzii care beneficiază de mobilități ac-
ademice în acest an au devenit, pentru o zi, moderatori ai expoziției și au prezentat universitățile de origine în 
fața unui public interesat să afle mai multe despre schimbul academic internațional. Ei au informat tinerii din 
străinătate despre universitățile din care vin, despre cursurile ținute în ele, despre campus-urile universitare și 
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despre viața culturală din fiecare țară.

Panoul expozițional al USM a fost prezentat în acest an de Ana Percic, doctorandă la Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine a USM, la Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală și 
stagiară la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității din Geneva, în cadrul laboratorului 
științific “ Groupe de Recherche pour l’Analyse du Français Enseigné” și de Nina Simileac, masterandă în 
domeniul Studiilor Franceze la Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală al Fac-
ultății de Limbi și Literaturi Străine a USM și studentă la Depar-
tamentul de Lingvistică al Universității din Geneva. 

Stagiul doctorandei Ana Percic este condus, la Univer-
sitatea din Geneva, de Prof. Joaquim Dolz-Mestre, iar mobili-
tatea masterandei Nina Simileac a fost susținută de Prof. Jacques 
Moeschler de la aceeași instituție. 

  Menționăm că Universitatea din Geneva a oferit, pe par-
cursul a zece ani, burse și subsidii pentru 18 studenți și doctor-
anzi de la USM. Existența acordului de colaborare cu această in-
stituție oferă posibilitatea de a implementa programe de schimb 
academic, precum și de a organiza manifestări științifice comune.

            Oxana Căpățînă,

Responsabilă de programul de schimb academic UniGe-USM 

    O sesiune ştiinţifică consacrată aniversării de 125 de ani ai Ligii Culturale Române

      La data de 23 octombrie 2015 a fost organizată de secţiunea 
Ştiinţe Socio-Umane, Ecologie, Cultură a Institutului de Cerce-
tări, ,,Academician Ion Haulică’’ al Universităţii ,,Apollonia’’ din 
Iaşi în cadrul întrunirilor ştiinţifice anuale. La lucrările sesiunii 
au participat profesori de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, USM care de mai mult timp au relaţii de colaborare 
cu cercetătorii Institutului ,,Academician Ion Haulica’’, cu pro-
fesorii universităţii ,,Apollonia’’. Mihail Guzun dr. conf. univ., 
Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului a susţinut comu-
nicarea ,,O filă din istoria actuală a mass-mediei din Republica 
Moldova’’, Andrei Dumbrăveanu, dr.conf.univ., director Depar-
tamentul Radio şi TV a prezentat rezultatele expediţiei de cerce-
tare istorică, organizată de Facultăţile de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării şi Istorie şi Filozofie a USM pe insulele Soloveţc. Comunicarea intitulată ,,Martiri români-mold-
oveni în ,,Alma Mater a Gulagului’’ – reflecţii de peste ani din arhipelagul Soloveţc, regiunea Arhanghelsc, 

Federaţia Rusă, a trezit o vie discuţie.

      La sesiune au prezentat comunicări cercetători, profesori 
universitari la: Universitatea ,,George Bacovia’’ din Bacău, Uni-
versitatea Pedagogică ,,Ion Creangă’’ din Chişinău, Institutul de 
Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, Biblioteca ,,V.A. Urechia’’, Galaţi, Institutul de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei Asociaţia A.S. T. R.A, Depar-
tamentul ,,Mihail Kogălniceanu’’ din Iaşi.

     Lucrările sesiunii au fost moderate de academicienii Constan-
tin Marinescu şi Mihai Cimpoi. Sesiunile ştiinţifice anuale ale 
Universităţii ,,Apollonia’’ din Iaşi oferă profesorilor universitari 
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şi cercetătorilor Departamentelor Universitare şi Academice de pe ambele maluri ale Prutului posibilitate să 
facă schimb de opinii, experienţe în vederea aprofundării şi lărgirii spaţiului de investigaţii. 

În imagini prezentăm momente surprinse la sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări  ,,Academi-
cian Ion Haulică’’ al Universităţii ,,Apollonia’’ din Iaşi.

 

Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, politici şi strategii de acomodare din perspectiva aca-
demică 

 Pe data de 30 octombrie 2015 în cadrul Centrului Mol-
do-Austriac pentru iniţiative de pace, schimbări democratice şi 
soluţionarea conflictelor, Departamentul Relaţii Internaţionale, 
Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administra-
tive a Universităţii de Stat din Moldova a avut loc prezentarea 
ediţiei ştiinţifice “Moldovan Peace dialogues: societal integra-
tion, accommodative policies and strategies, from an academic 
perspective” (Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, 
politici şi strategii de acomodare din perspectiva academică).

  Evenimentul dat s-a realizat în cadrul proiectului „Peaceful 
Conflict Transformation from Academic Perspective” (Transfor-
marea 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 De-
partamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Uni-
versităţii de Stat din Moldova. Finanţarea proiectului este asigurată de către Agenția Austriacă pentru Dez-
voltare (ADA). Misiunea proiectului este de a  dezvolta o platformă de dialog pentru tineretul de pe ambele 
maluri ale rîului Nistru în privinţa rezolvării paşnice a conflictului existent, a măsurilor de promovare a încre-
derii şi incluziunii sociale. Astfel, se va contribui la crearea unui stat integru al Republicii Moldova, precum 
şi se va realiza implicarea tineretului în procesul de reglementare paşnică a conflictului transnistrean. În ediţie 
sunt colectate cercetările şi studiile prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice „If You Want Peace, You Have 

to Plan for It” din 18-19 septembrie 2015. Culegerea prezintă un 
spectru larg de studii privind rezolvarea conflictelor, reglementa-
rea conflictelor, transformarea paşnică a conflictelor, securitatea 
naţională şi internaţională, studii de pace etc. Materialele sunt 
adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, docto-
ranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi 
tuturor celor interesaţi de tematica respectivă.

La prezentarea cărţii au participat, de asemenea, reprez-
entanţi din Tiraspol, precum şi din mai multe centre universitare 
din Moldova (Universitatea din Comrat, Universitatea din Bălţi, 
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Inter-
naţională din Moldova, Universitatea PERSPECTIVA INT).

Conferința Științifică Internațională ”Inovații, performanță și competitivitate în sectorul financiar”

În perioada 30-31 octombrie 2015 și-au desfășurat lucrările Conferința Științifică Internațională ”Inovații, 
performanță și competitivitate în sectorul financiar”.

Conferința a fost organizată de către catedra Finanțe și bănci a Facultății Științe Economice a Universităţii de 
Stat din Moldova, ca rezultat al participării la concursul proiectelor pentru finanțarea manifestărilor științifice 
internaționale 2015, organizat de Centrul pentru Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative al Aca-
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demiei de Științe a Moldovei. Coordonator de proiect – Galina Ulian, doctor habilitat, profesor universitar, 
Decanul Facultății Științe Economice.

Conferința a fost organizată în parteneriat cu:

•	 Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România,

•	 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia,

•	 Comisia Națională a Pieței Financiare, Republica Moldova

Organizată sub forma unei ședințe plenare și dezbateri în cadrul a 3 secțiuni Conferința Științifică Internați-
onală ”Inovații, performanță și competitivitate în sectorul financiar” și-a propus să devină un mediu pentru 
dialog și schimb de idei și bune practici între experți în cercetare, inovare și dezvoltare, reprezentanți ai mediu-
lui academic universitar, doctoranzi și practicieni specializați în cercetarea, crearea și promovarea inovațiilor 
financiare în vederea creșterii performanței și competitivității.

În cadrul acestei manifestări ştiinţifice internaţionale au fost abordate probleme de actualitate din domeniul 
economico-financiar, structurate pe trei secţiuni:

Secțiunea I. Finanțe publice și stabilitate economică

Secțiunea II. Piețe financiare: inovatii, performanțe si riscuri

Secțiunea III. Finanțe corporative, control și audit financiar

Scopul manifestării a fost de a prezenta şi promova cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovaţiei 
în domeniul financiar şi de a încuraja crearea unor parteneriate în domeniul cercetării de excelenţă. 

La eveniment au participat cercetători din țară și din străinătate (România, Georgia, Ucraina, Federația Rusă, 
Franța), care au adus o contribuţie valoroasă la acest eveniment științific internațional.

Președintele Comitetului organizatoric al Conferinței,

Decanul Facultății Științe Economice,

Doctor habilitat, profesor universitar                                                          

Galina ULIAN

USM – gazdă  a conferinței din cadrul  Proiectului Tempus

 MISISQ (Modern Information Services for Improvement Study Quality)

La 30 octombrie 2015 Universitatea de Stat din Moldova a găzduit conferința de totalizare a activi-
tăților prevăzute în WP2 – e-Repozitpries din cadrul proiectului Tempus Modern Information Services for 
Improvement Study Quality (MISISQ). Genericul conferinței- ”Crearea repozitoriilor instituționale – oportu-
nitate de amplificare a vizibilității universităților din Republica Moldova în spațiul informațional global” - a 
fost unul sugestiv și reflectă scopul urmărit de către organizatori. 

 La conferință au participat reprezentanți ai bibliotecilor din universitățile partenere în cadrul proiectu-
lui Tempus, precum și specialisti din alte instituții bibliotecare universitare și specializate. 

 În comunicările sale reprezentanții bibliotecilor universitare partenere au prezentat diverse aspecte și 
experiențe, ce țin de constituirea și dezvoltarea arhivelor elecronice instituționale, cum ar fi: conceptualizarea 
structurii repozitoriilor instituționale, constituirea repozitoriilor în baza platformei DSpace, aspecte legale 

  Buletin informativ № 8-2015

9



și de conținut în arhivarea electronica a documentelor, utilizarea standardizată a metadatelor în prezentarea 
resurselor informaționale, utilizarea instrumentului Google Analytics în măsurarea indicatorilor statistici. Un 
alt subiect prezentat în cadrul conferinței ține de percepția comunității academice universitare a repozitoriilor 
instituționale.

În cadrul conferinței au fost discutate deasemenea subiecte, ce țin de elaborarea și aprobarea cadrului 
de reglementare pivind organizarea și funcționarea repozitoriului instituțional. Sesiunea de postere a comple-
tat reușitele partenerilor proiectului ce țin de repozitoriile instituționale.

Conferința a adoptat un șir de recomandări printre care vom specifica:

- Aprobarea Politicilor instituționale privind Accesul Deschis și Regulamentului de organizare și funcți-
onare a Repozitoriilor Instituționale în cadrul Senatului de către instituțiile partenere;

- înregistrarea Politicile instituționale privind Accesul deschis la Informație în ROARMAP (Registry of 
Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies);

- Înregistrarea repozitoriilor instituționale în registrele internaționale cu Acces Deschis ROAR (Registry 
of Open Access Repositories), DOAR  (Directory of Open Access Repositories) ș.a.

Constituirea și dezvoltarea arhivelor electronice instituționale va contribui la crearea conținutului digital lo-
cal și va avea un impact pozitiv asupra diseminării rezultatatelor cercetărilor, comunicării științifice, dar și a 
imaginii universităților din Republica Moldova.

Studentul de la Universitatea de Stat din Modova care a cucerit românii: Andrei Ioniță a făcut sen-
zație la concursul de talente X Factor România

   Băiatul nonconformist, care nu-i plac regulile, student la facultatea de jurnalism, care a impresionat prin-
tr-un show de excepție. Andrei Ioniță, care la data de 17 octombrie a făcut senzație la consursul de talente X 
Factor România. El a interpretat piesa ,,Cîntă cucu..” într-o versiune adoptată personal și a primit de la juriu 
trei de DA, trecînd în etapa următoare, devenind viral pe internet și adunînd mii de vizualizări. Tînărul s-a 
tranformat în vedetă peste noapte după prestația scenică, cîntînd într-o manieră emoționantă a reușit să sensi-
bilizeze publicul pînă la lacrimi prin patriotismul desăvîrșit al piesei sale. 

Iată ce spun profesorii de la facultatea unde studiază Andrei, în calitate de masterand.

Andrei DUMBRAVEANU, PROFESOR: “Mulți se bucură de succes, după care se cufundă. Ai grijă, acest 
lucru te responsabilizează foarte mult.”

Silvia GROSU, PROFESOARĂ DE RETORICĂ: “La retorică e bun. Toți profesorii se mirau, cum are la 
materia mea cea mai mare notă, pe când el avea cu totul alte note.”

Îi dorim succes mare în continuare și să ne mai  bucure cu prestații bune pe scenă! 
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