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Celebrul scriitor şi om politic din cărunta antichi-

tate romană Plinius cel Tânăr spunea următoare-
le: „Cu cât un eveniment e mai fericit, cu atâta durează 
mai puţin”. Ei bine, fă-
când abstracţie de timp 
şi spaţiu, am putea face 
următoarea constatare: 
evenimentul care s-a 
produs chiar în ziua de 
17 octombrie din vinerea 
trecută la USM a fost cu 
adevărat unul fericit, în 
primul rând, pentru nu-
merosul şi consolidatul 
colectiv de profesori şi 
studenţi ai Facultăţii de 
Drept, care tot în aceste 
zile îşi onorează „vârsta” 
de 55 de ani de la înfiin-
ţare.

Şi nimic mai frumos, mai solemn şi mai onorabil decât 
a-ţi împărtăşi acest sentiment într-o atmosferă pe potrivă, 
una academică,  dar cu profunde semnificaţii şi vibraţii su-
fleteşti. Motivul s-a dovedit a fi unul cât se poate de potrivit. 
Vorba e că de o bună bucată de timp Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova (decan domnul Sergiu 
Băieşu, doctor, conferenţiar universitar) şi Facultatea de 
Drept a Universităţii din Bucureşti (decan, domnul pro-
fesor Flavius Baiaş) au construit, în ambele sensuri, punţi 
durabile şi accesibile de colaborare reciproc avantajoasă în 
cele mai diverse domenii  înrudite de activitate, specifice 
profilului ambelor facultăţi.

Iar momentul „cel fericit”, despre care aminteam ceva 
mai sus, este legat nemijlocit de faptul că în aceste zile de 
toamnă aurie şi Facultatea bucureşteană se află la un popas 
aniversar în felul său, ce indică  o dată care se reţine, şi 
anume, că cea mai veche, cea mai puternică şi cu tradiţii 
bogate instituţie din România,  cu profil juridic, împlineşte, 
nici mai mult, nici mai puţin – 155 de ani!

Iată şi motivul care a generat desfăşurarea acestui eve-
niment fericit,  ce s-a produs deunăzi la Chişinău. Lucru 
firesc, solemnitatea propriu-zisă a avut loc în Sala Sena-
tului USM, impunătoarea delegaţie de peste Prut fiind în-
tâmpinată şi salutată prieteneşte de domnul rector Ghe-
orghe Ciocanu, profesor universitar, asistat de domnul 
decan Sergiu Băieşu. Oaspeţii de dincolo de Prut  au fost 
întâmpinaţi cu aplauze de profesori, şefi de catedre, stu-

denţi, masteranzi şi doctoranzi de la Facultatea de Drept.
Nominalizăm aici componenţa delegaţiei bucureştene: 

domnul Claudiu Paul Buglea, prodecan, conf. univ. dr.; 
domnul Valeri-
an Cioclei, prof. 
univ. dr.; doam-
na Simona Nely 
Gherghina, conf. 
univ. dr.; domnul 
Ştefan Deaconu, 
prof. univ. dr.; 
domnul Răzvan 
Dinca, conf. univ. 
dr.; domnul Trai-
an Briciu, conf. 
univ. dr.; doamna 
Daniela Detesea-
nu, lect. univ. dr.; 

domnul George Ilie, 
lect. univ. dr.

În mesajul de sa-
lut domnul Gheorghe 
Ciocanu, adresându-
li-se colegilor bucu-
reşteni cu tradiţiona-
lul nostru „Bine aţi 
venit!”, le-a vorbit 
despre evoluţia şi rea-
lizările impresionante 
ale celei mai mari şi 
cu tradiţii temeinice 
facultăţi de la USM 
pe durata celor 55 de 
ani de activitate:

„Misiunea dumneavoastră, a subliniat vorbitorul, a 
celor de la Bucureşti, şi a noastră, a celor de la Chişinău, 
este să conştientizăm faptul că tot ce cultivăm astăzi, 
neapărat se vor face simţite mâine. Noi, împreună cu 
dumneavoastră, ne vrem în Uniunea Europeană, acolo 
unde vom deveni mai bogaţi din toate punctele de ve-
dere”.

***

În continuare, la tribuna Senatului  a vorbit domnul 
decan Sergiu Băieşu, făcând  un scurt istoric al 

Facultăţii pe care o gestionează,  amintind că din anul 

1964, când a absolvit prima promoţie, posesori ai Di-
plomei de jurist au devenit 17 mii 496 de persoane. În 
continuare raportorul a adus şi alte fapte concrete, dovadă 
a relaţiilor cu adevărat frăţeşti care, din an în an, devin tot 
mai strânse între cele două facultăţi înfrăţite. Chiar ge-
nericul întrunirii în cauză a fost adoptat şi formulat de 
comun acord, în deplina concordanţă cu domeniul şi sar-
cinile pe care le au a rezolva şi pe care şi le asumă ambele 
facultăţi – „Învăţământul juridic superior – perspec-
tive de colaborare”.

L-am rugat,  în final, pe domnul Claudiu Paul Bu-
glea să se pronunţe foarte concis pe marginea evenimen-
tului propriu-zis: „Am venit la Facultatea de Drept din 
Chişinău la invitaţia domnului decan Sergiu Băieşu ca un 
schimb de experienţă pentru şedinţa comună a Consiliilor 
Facultăţilor de Drept de la Bucureşti şi de la Chişinău şi 
pentru a sărbători împreună cei 55 de ani pentru Facul-
tatea de Drept din Chişinău şi, pe de altă parte, cei 155 de 

ani ai Facultăţii de 
Drept din Bucureşti.
Cu această ocazie 
am încercat să sta-
bilim contacte între 
cele două Facultăţi 
de Drept. De altfel, 
aceste contacte s-au 
reînnodat deja în 
anul precedent. 

Facultatea de 
Drept din Chişinău 
participă la Hexa-
gonul facultăţilor de 
drept din România, 
cele şase facultăţi 
importante aflându-

se în Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara şi Sibiu. 
Iar Facultatea de Drept din Chişinău a fost invitatul nos-
tru special, şi din acest moment va fi invitată permanent 
la întrunirea celor şase facultăţi, încercând să facem o 
a şaptea facultate – partener. Sperăm în continuare la o 
colaborare cât mai prietenoasă şi rodnică”.

Încheiem această scurtă relatare, pe aceeaşi notă 
optimistă a distinsului nostru interlocutor, domnul profesor 
Claudiu Paul Buglea, şi rămânem în derularea altor eveni-
mente la fel de fericite ca cel ce s-a consumat şi el în cel 
mai fericit mod.

Mihai MORĂRAŞ

Începând cu ziua de 1 octombrie, 2014, noul prorector pen-
tru Activitatea Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldo-

va este domnul Florentin Paladi, profesor universitar, doctor 
habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Transferul a fost efectuat conform dispoziţiei rectorului USM, 
domnul Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, aprobat de 
Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova, Maia Sandu.

Câteva repere din biografia distinsului cadru didactic, savant-
cercetător în domeniul Fizicii  Teoretice şi Matematice: domnul 

Florentin Paladi s-a născut pe 26 iulie 1971. Studiile universitare le urmează în perioada 
1988-1993 la Universitatea de Stat din Moldova, absolvind Facultatea de Fizică cu menţiu-

ne. În acelaşi an (1993) depune documentele la Facultatea de Management a Academiei de 
Studii Economice (ASEM) şi peste cinci ani ia diploma de licenţiat în economie (1998).

În acest interval de timp devine doctor în ştiinţe fizico-matematice (1996) şi doctor în 
filozofie (1997). Studiile de postdoctorand le face între anii 1998-2002.

Domnul prorector pentru Activitatea Ştiinţifică Florentin Paladi este prezent în 
publicaţii prestigioase din ţară şi departe de hotarele ei cu peste 130 de articole ştiinţifice 
şi metodico-didactice; a participat la peste 50 de conferinţe naţionale şi peste 30 de confe-
rinţe internaţionale de specialitate.

Domnia sa este Laureat al Premiului Naţional pentru Tineret din R. Moldova 
(1998), Laureat  al Premiului AŞM (2014), deţinător a multe medalii şi diplome pentru 
participare la diferite conferinţe, concursuri, expoziţii (naţionale şi internaţionale).

Cronica universitară

Recent, în Monitorul Oficial a fost dat 
publicităţii Decretul Preşedintelui ţării 

Nicolae Timofti privind acordarea „Bursei Pre-
şedintelui Republicii Moldova studenţilor din 
instituţiile de învăţământ superior pentru anul 
de studii 2014-2015”. 

Informăm cititorii noştri că în această listă 
prestigioasă se regăseşte şi studentul Facultăţii 
de Fizică şi Inginerie Andrei AMARFII (ciclul 
I, anul IV), Specialitatea Tehnologii Informa-
ţionale.

Felicitări!

Generaţia celor cutezători

E toamnă, e foşnet, e somn...  
Copacii, pe stradă, oftează; 
E tuse, e plânset, e gol...  
Şi-i frig, şi burează. 

NERVI  DE  TOAMNĂ
George BACOVIA                                                            

Amanţii, mai bólnavi, mai trişti,  
Pe drumuri fac gesturi ciudate - 
Iar frunze, de veşnicul somn,  
Cad grele, udate. 

Eu stau, şi mă duc, şi mă-ntorc,  
Şi-amanţii profund mă-ntristează - 
Îmi vine să râd fără sens,  
Şi-i frig, şï burează.

UNIVER  ITATEA
Meridianul înfrăţirii

MERITUL  ÎI  APARŢINE  PE  DEPLIN!
Mari poeţi români, care şi-au acordat 

Lira inspiraţiei la eternele melancolii autumnale

TRASEUL  UNUI  DESTIN

CONTINUITATEA  ŞI  DURATA  UNUI  „EVENIMENT  FERICIT”
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La 15 septembrie 2014, la Facultatea de Fizică şi In-
ginerie a Universităţii de Stat din Moldova, a fost 

lansat oficial primul program interuniversitar de maste-
rat din Republica Moldova – „Management Inovaţional şi 
Transfer Tehnologic”, care este implementat în instituţiile de 
învăţământ superior din R. Moldova, partenere ale Acordului 
de colaborare în implementarea masteratului. Activităţile în 
cauză sunt elemente constitutive ale Proiectului Tempus ”Te-
chnology Transfer Network - TecTNet”, finanţat de Uniunea 
Europeană, şi vor implica următorii parteneri: 

Patru universităţi din Republica Moldova: a. Universita-
tea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Universitatea de 
Stat „Aleccu Russo” din Bălţi. 

 Patru universităţi europene: b. 
Universitatea UniSannio din Bene-
vento, Italia; Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, România; 
Universitatea Tehnică din Kosice, Slo-
vacia; Institutul Superior Tehnic din 
Lisabona, Portugalia.

Instituţii de profil din Republica c. 
Moldova: Reţeaua de Transfer Tehno-
logic din Moldova, Agenţia pentru Ino-
vare şi Transfer Tehnologic; Agenţia de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Obiectivul proiectului vizează 
consolidarea capacităţilor instituţio-
nale ale universităţilor din Republica 
Moldova în transferul tehnologic şi proprietatea intelectu-
ală; asigurarea funcţionalităţii triunghiului cunoaşterii: 
educaţie-inovare-cercetare şi dezvoltarea parteneriatelor 
dintre universităţi, instituţii publice şi sectorul privat. 

Alinierea învăţământului superior din R. Moldova la cerin-
ţele procesului de la Bologna, în afară de implicarea şi intro-
ducerea diverselor criterii moderne de pregătire a specialiştilor 
de calitate, presupune şi asigurarea continuă a implementării 
cunoştinţelor  obţinute pe întreaga perioadă de activitate, cu 
realizarea unei corelări raţionale între pregătirea teoretică - şti-
inţifică şi activităţile practice. 

O bună ocazie pentru consolidarea sinergiei nomina-
lizate o constituie parafarea acordului de asociere cu UE 

şi semnarea ulterioară a acestuia, după care, activitatea 
instituţiilor superioare din ţară va  imprima noi valenţe, 
a căror dezvoltare continuă va fi orientată spre integrarea 
R.Moldova în Comunitatea Europeană.  

Transferul tehnologic, care constituie segmentul principal 
în implemetarea diverselor realizări, inclusiv ştiinţifice, ale 
cadrelor didactice, ale savanţilor etc., este una din activităţile 
performante, caracteristice ţărilor europene dezvoltate. De ace-
ea formarea unei baze tehnico-materiale, metodico-didactice 
şi ştiinţifice în R.Moldova este o oportunitate binevenită care 
contribuie la consolidarea sinergiei menţionate. Programul de 
master „Management Inovaţional şi Transfer Tehnologic” 
(MP) se încadrează în domeniul general de studii 52 – Ingine-
rie şi activităţi inginereşti.  Acesta este un program-pilot reali-

zat sub egida Proiectului Tempus no. 544197-2013-IT-JPHES 
“Technological Transfer Network” – TecTNet (pentru detalii a 
se accesa link-ul). Proiectul este finanţat de Uniunea Euro-
peană şi coordonat de către Universitatea din Sannio, Ita-
lia, fiind implementat de către partenerii locali (UTM, UASM, 
USM, USARB, RTTM, AITT, AGEPI) şi de cei din Uniunea 
Europeană (University of Sannio (UniSannio) – Italia, „Gheor-
ghe Asachi” Technical University of Iasi (UTIaşi) – România, 
Technical University of Košice (TUKE) – Slovacia, Instituto 
Superior Técnico (IST) – Portugalia). 

Obiectivul proiectului,  concomitent cu demararea progra-
mului respectiv de master, vizează consolidarea capacităţilor 
instituţionale ale universităţilor din R. Moldova în manage-

mentul transferului tehnologic şi al proprietăţii intelectuale, 
asigurarea funcţionalităţii triunghiului cunoaşterii educaţie-
inovare-cercetare şi dezvoltarea parteneriatelor dintre univer-
sităţi, instituţii publice şi sectorul privat în inovaţie şi transfer 
tehnologic. 

***

Planul de învăţământ este întocmit în conformitate cu 
recomandările din Regulamentul de organizare şi des-

făşurare a studiilor de masterat, prin coordonare cu partenerii 
europeni, luându-se în considerare bunele practici utilizate 
în ţările partenere (Italia, România, Slovacia, Portugalia). În 
cadrul Programului „Management Inovaţional şi Transfer 
Tehnologic (MP)” se vor pregăti specialişti de înaltă califi-
care în domeniul transferului tehnologic şi managementului 

inovaţional; de administrare şi 
gestionare eficientă a diverselor 
activităţi inovative, inclusiv eco-
nomice; conducerea subdivizi-
unilor de cercetare - dezvoltare 
ale organizaţiilor/întreprinderilor; 
identificarea şi dezvoltarea unui 
produs inovativ şi lansarea aces-
tuia pe piaţa de desfacere; transfe-
rului tehnologic între instituţiile 
de cercetare şi agenţii economici; 
asigurarea gestionării activităţilor 
de protecţie a proprietăţilor inte-
lectuale ale agenţilor economici; 
analiza evaluării obiectelor pro-

prietăţii intelectuale, soluţionarea litigiilor, combaterea contra-
facerii şi pirateriei; managementului eficient în cadrul firmelor 
joint-venture. 

La nivel de entitate inovativă specialistul în domeniul 
managementul inovaţional şi transferului tehnologic este 
cel care trebuie să asigure eficienţa de derulare a activităţi-
lor acestor structuri - potenţialii antreprenori capabili de a 
dezvolta activităţi, afaceri, firme inovative, a crea locuri de 
muncă şi perspective pentru progresul socio-economic. 

Coordonator de Proiect –
Florentin PALADI, 

prorector pentru Activitatea Ştiinţifică

Parametrii învăţământului universitar modern

CONDIŢIA  PRIMORDIALĂ – FUNCŢIONALITATEA  TRIUNGHIULUI CUNOAŞTERII: 
EDUCAŢIE – INOVARE – CERCETARE

(Integrarea europeană a Republicii Moldova prin transfer tehnologic şi  proprietate intelectuală)

Lansarea Platformei virtuale VTT (Virtual Think 
Tank) a avut loc la data de 3 octombrie 2014, în ca-
drul Seminarului tematic, organizat pentru acest 
scop, cu genericul „Iniţierea dialogului între părţile 
interesate (stakeholderi) în calitatea activităţii institu-
ţiilor de învăţământ superior (IÎS)”.

Precizăm că acest eveniment este parte componentă din 
cadrul Proiectului Tempus LaManche – “Leading and 

Managing Change in Higher Education”, care se derulează 
cu succes la USM, fiind parte din activităţile planificate pentru 
etapa WP 7 ale proiectului. Este evident că anunțul 
a fost făcut public în prealabil privind desfăşurarea 
acestui Seminar pe site-ul USM, fiind trasat scopul 
punctual al acestuia, şi anume – iniţierea unui dialog 
eficace pe platforma virtuală LaManche VTT între 
principalele categorii de stakeholderi interesate în 
asigurarea calităţii activităţii IÎS, motivarea impli-
cării şi participării active a acestora la identificarea 
principalelor probleme, relevante fiecărui grup de 
interes, precum şi generarea de posibile soluţii.

Seminarul a demarat cu câteva prezentări efec-
tuate de către membrii grupului de proiect LaMan-
che:

Coordonatorul naţional al Proiectului LaManche,  	
doamna  Angela Niculiţă, doctor,  conferenţiar universitar, 
prorector pentru Relaţii Internaţionale USM, a reiterat sco-
purile şi obiectivele proiectului LaManche. Au fost scoase în 
evidenţă principalele etape ale proiectului, activităţile realizate 
în cadrul acestora, precum şi rezultatele obţinute, în special 
la USM. De asemenea, au fost trasate obiectivele planificate 
pentru etapele finale ale proiectului LaManche;

Conferenţiar  universitar, doctor Marian Jalen-	
cu, şef Catedră Administrarea Afacerilor, s-a referit la rolul 
stakeholderilor în creşterea calităţii activităţii instituţiilor de 
învăţământ superior (IÎS);

Lectorul superior Viorica Rugină, catedra Adminis-	
trarea Afacerilor, a prezentat Platforma Virtuală Think Tank 
(VTT), modalitatea de utilizare, precum şi posibilităţile oferite 
de către aceasta pentru utilizatorii-ţintă.

Respectivul Seminar e adresat unui auditoriu-ţintă, şi 
anume – principalelor categorii de stakeholderi / părţi in-
teresate în asigurarea creşterii calităţii activităţii IÎS. În ca-
drul proiectului LaManche au fost identificate şase catego-

rii-ţintă de stakeholderi, şi anume – reprezentanţi ai IÎS care 
nu fac parte din consorţiu; reprezentanţi ai organizaţiilor 
studenţeşti; factori de decizie politică; leaderi de afaceri; 
reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 
ONG-urilor preocupate de problema egalităţii de gen.

La lucrările Seminarului organizat în cadrul USM au luat 
parte activă reprezentanţi de notorietate ai tuturor categoriilor 
de stakeholderi menţionate (peste 30 de participanţi). 

Drept confirmare a interesului sporit faţă de problematica 
creşterii calităţii activităţii IÎS,  poate servi dezbaterea iniţiată 

în cadrul Seminarului, care a fost una consistentă, de calita-
te. În cadrul acestei dezbateri au fost generate originale opinii 
privind calitatea activităţii unei IÎS în contextul actual, opinii 
relevante grupului de interes al fiecărui vorbitor.

S-au implicat activ în dezbateri pe marginea subiectului 
discutat : doctor habilitat Valentina Bodrug-Lungu, preşe-
dinta ONG-ului „Gender-Centru”; conferenţiar, doctor  Ale-
xandru Scutaru, antreprenor, USM; doctor  Ana Timuş, ma-
nager-proiect, SC „Ingineria-Apelor” SRL; profesor, doctor 

habilitat  Natalia Burlacu, şef catedră, ULIM; conferenţiar, 
doctor  Alic Bîrcă, şef catedră, ASEM; Olga Şuleanschi şi Iu-
lia Macarenco, CEDA-Centrul pentru Educaţie Antrepreno-
rială şi Asistenţă în Afaceri; Nicolae Cojocaru, preşedintele  
Autoguvernării Studenţeşti USM.

Printre participanţii la lucrările Seminarului îi nominali-
zăm pe : profesor, doctor  habilitat  Ion Bîzgu, director, SA 
„Avicola-Moldova”; Aurelia Clima, vicedirector, Colegiul 
de Construcţii; Virgil Bantaş, vicedirector, Colegiul Politeh-
nic; Viorel Staver, director, SRL Navio-Com; Alina Vorobi-

ova, director, SRL Daybegin; Ana Hubca, UTM, 
Asociaţia Studenţească Best; Andrei Guştiuc, preşe-
dintele Senatului studenţesc, Universitatea Pedago-
gică de Stat „Ion Creangă” etc.

În urma discuţiilor iniţiate, vorbitorii au reliefat 
unele dintre multiplele probleme cu care se confruntă 
IÎS în activitatea lor referitoare la piaţa muncii autoh-
tone şi specificul acesteia; problema legăturii / inter-
conexiunii cu practica, inclusiv cea antreprenorială, 
în procesul instruirii; probleme ce ţin de atitudinea 
studenţilor faţă de procesul de instruire şi gradul de 
conştientizare din partea lor a semnificaţiei acestuia; 
modalităţi de afirmare a tinerilor în profesie / carieră 

profesională; rolul profesorului în eficientizarea procesului de 
instruire şi problemele cu care se confruntă acesta etc.

La finele lucrărilor Seminarului, organizatorii au realizat 
o evaluare a activităţilor efectuate prin completarea Formula-
rului de evaluare (Feedback form) special elaborat în acest 
scop. 

Discuţiile şi dezbaterile pe marginea obiectivelor enunţate 
au urmărit sensibilizarea tuturor chestiunilor în problematica 
abordată, identificarea posibilităţilor ce ţin de creşterea calităţii 
IÎS, precum şi generarea posibilelor soluţii din partea acestora 
în baza schimbului de idei, viziuni, soluţii pe Platforma virtu-
ală LaManche VTT

Modul în care s-a desfăşurat Seminarul ne dă tot temeiul să 
fim optimişti în utilitatea, oportunitatea şi eficienţa dialogului 
iniţiat între părţile interesate în calitatea activităţii instituţiilor 
de învăţământ superior pe Platforma Virtuală LaManche – 
Virtual Think Tank (VTT)(www.lamanche-tempus.ue).

 Marian JALENCU,
doctor, conferenţiar universitar,

şef Catedră Administrarea Afacerilor, USM

ÎN  OBIECTIV – CALITATEA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  SUPERIOR
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Aşa a fost să fie ca numărătoarea de ani a Universităţii de Stat din 
Moldova să înceapă oficial cu 1 octombrie 1946. Şi, iată, am ajuns la 

acest hotar invizibil de timp – 1 octombrie 2014, când pe răbojul instituţiei 
noastre stă fixat genericul ”USM -68”.

Bineînţeles că pentru întreaga comunitate universitară această primă zi 
de Brumărel  a fost un motiv de bucurie şi împliniri, fiindcă ne-a oferit prile-
jul să facem unele bilanţuri, să ne trasăm noi obiective în domeniul instruirii 
şi educaţiei, în cel de cercetare, de inovare şi perfecţionare continuă, aşa încât 
Universitatea de Stat din Moldova să corespundă şi în continuare statutului 
social de Navă-Amiral a învăţământului superior din R. Moldova, atribuin-
du-i-se binemeritatul calificativ de Prima Universitate din Moldova.

Şi iată, cu ocazia acestei frumoase aniversări colectivele artistice studen-
ţeşti, ce activează pe lângă Casa de Cultură USM, au pregătit pentru întrea-
ga comunitate universitară o sărbătoare pe cinste. Începerea Spectacolului, 
fiind programată pentru ora 16.00 (o frecvenţă de timp destul de nepotrivită 
pentru studenţi, întrucât în marea lor majoritate aceştia îşi încheie studiile 
până la amiază) solemnitatea propriu-zisă a început cu vreo 20 min. mai 
târziu. În schimb, sala de spectacole se completa văzând cu ochii, aşa în-
cât în momentul în care înzestrata moderatoare Nadia Trofim, absolventă a 
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, i-a oferit cuvântul de felicitare 
domnului prorector Nicolae Sadovei, aproape toate locurile deja erau ocu-
pate. Domnia sa le-a transmis celor prezenţi un călduros mesaj de felicitare 
din partea Senatului şi Rectoratului, făcând o inspirată trecere în revistă a 
drumului parcurs de universitaea noastră în cei 68 de ani de urcuş pe trep-
tele afirmării sale.  Domnul prorector şi-a încheiat mesajul în felul următor: 
„Noi, împreună cu dumneavoastră facem ceea ce trebuie să facem, adică 
carte bună pentru viitoarea carieră profesională de performanţă. Să ne fie 
într-un ceas bun!”

Apoi scena revine la rolul ce-i aparţine. Vom anticipa cu constatarea că 
Spectacolul Jubiliar a fost unul de zile mari, surprizele urmând una după 
alta. Printre cele mai relevante a fost dramatizarea celebrului poem al ab-
solventului universităţii noastre Petru Zadnipru „Universităţii mele”, în vi-
ziunea lectorului universitar Maia Grosu-Gherman de la Facultatea Arte 
Frumoase (secţia Regie şi Măiestrie Actoricească). În faţa spectatorului s-au 
perindat caleidoscopic cele  peste şase decenii, fiecare purtând coloritul, nu-
anţele şi vestimentaţia corespunzătoare anilor 50, 60,70, 80 şi până în zilele 
de azi, astfel sugerându-ne ideea că trecerea ireversibilă a timpului totuşi nu 
eclipsează sentimentul că generaţiile care vin, una după alta, îi rămân recu-
noscătoare Alma Mater pentru toată viaţa, fiecare absolvent al ei păstrând 
acea nostalgie senină, pe care a redat-o atât de sensibil poetul Petru Zadni-
pru în memorabilele-i versuri: 

E toamnă. La havuzul de la poartă
Atâţia tineri calea îţi aţin.
Şi chipul tău cu dragoste îl poartă
În calea primăverilor ce vin.

Un adevărat Poem coregrafic l-au prezentat minunaţii dansatori din 
Ansamblul Studenţesc „Struguraş”, aranjamentul muzical Iurie Tătaru, 
maestru coregraf Leonid Serbin. Pentru prima oară pe scena Casei de Cul-
tură vizitatorii entuziasmaţi au putut urmări imaginar miracolul toamne-
lor noastre aurii moldoveneşti, când podgorenii îşi adună cea mai preţioasă 
zestre – strugurii mustoşi, când satele chiuie de la un capăt la celălalt, parcă 
vrând să anunţe lumii întregi că un asemenea colț, de rai se află numai în 
Moldovioara  noastră. Această inspirată idee a fost realizată la un înalt nivel 
profesionist de doamnele Adriana Derevici, lector superior, şi Maia Grosu-
Gerasim, lector la Facultatea de Arte Frumoase.

S-ar cuveni să adăugăm la aceste notiţe că toate spectacolele prezentate 
pe scena Casei de Cultură USM, inclusiv ultima ediţie poartă un profund 
mesaj estetic-artistic mobilizator şi educativ din toate punctele de vedere. 
Faptul se datorează consolidatului colectiv de profesionişti Svetlana Vese-
lovchi, Maria Iliuţ, Mihail Dudnic, Adriana Derevici, Octavian Grigoriu, 
Iurie Tătaru, Nicolae Gribincea, dar şi domnului decan al Facultăţii de Arte 
Frumoase, profesor universitar Valentin Tomuleţ, precum şi domnului Ghe-
orghe Ciorchină, directorul Casei de Cultură USM.

Iar imaginile alăturate vin să confirme aceste constatări care, după păre-
rea noastră, nu cer niciun comentariu suplimentar. 

La mulţi ani, Prima noastră Universitate!
Mihai  MORĂRAŞ

USM – LA  CEA  DE – A  68-A  TREAPTĂ  ÎN  URCUŞ

„ATÂŢIA  TINERI  CALEA  ÎŢI  AŢIN”...
 (SECVENŢE  DE  LA  SPECTACOLUL  JUBILIAR)

Formaţia Elite-Dence de fiecare dată surprinde 
publicul universitar prin minunata măiestrie 

artistică a dansului sportiv modern.

                                    Imaginile au fost realizate 
de fotoreporterul USM, Karim GRAID

Aspectul sălii de spectacol în seara zilei de 3 octombrie, 2014.

Talentata moderatoare Nadia Trofim îi oferă 
scena domnului prorector Nicolae Sadovei, 

pentru un călduros mesaj de salut sărbătoresc 
din partea Senatului şi conducerii USM.

Corala „Lira”, în mod tradiţional, dă tonalitatea 
tuturor sărbătorilor noastre.

În premieră absolută a fost realizată 
dramatizarea inspiratului poem „Universităţii 

mele”, semnat acum vreo cinci decenii şi 
mai bine de absolventul nostru, poetul Petru 

Zadnipru.

Neobosiţii pelerini şi valorificatori ai folclorului 
nostru, prin universul miraculos al dansului 

şi cântecului popular, colectivul  Ansamblului 
Etnofolcloric „Crenguta de Iederă”.

Un impresionant şi original poem coregrafic, a  
prezentat în faţa spectatorilor echipa feminină a 

Ansamblului de dansuri 
„Struguraş”, simbolizând splendoarea toamnelor 

noastre moldave.

Revelaţia spectacolului a fost admirabilul duet 
Lidia Bobână (Facultatea de Limbi şi Literaturi 

Străine) şi Vasile Micleuşanu (Facultatea de 
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării) care au 
cucerit publicul prin armonizarea perfectă a 
vocii lor, surprinzător de frumoasă şi perfect 

acordată.

Grupul de bărbaţi al Ansamblului de dansuri 
populare „Struguraş” demonstrează că şi un 
poloboc de vin poate deveni o platformă de 

dansuri.
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Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Tinere! Fii înţelept şi 
prevăzător: din anii 

tinereţii tale să dobândeşti 
deosebită luare aminte spre 
dobândirea obiceiurilor 
bune!

Obiceiurile au o putere 
asemenea cu cea a însuşi-
rilor fireşti: cel ce urmează 
Domnului lisus Hristos este 
dator să dobândească obi-
ceiuri bune şi să se ferească 
de obiceiurile rele. 

Tinere! Fii înţelept şi 
prevăzător: din anii tine-

reţii tale să dobândeşti de-
osebită luare aminte spre 
dobândirea obiceiurilor 
bune; când vei fi în puterea 
vârstei, ca şi la bătrâneţe, 
te vei bucura de bogăţia 

dobândită fără osteneală în 
anii tinereţii.

(Sfântul Ignatie Bri-
ancianinov, Cuvinte către 
cei care vor să se mântu-
iască, Traducere de Adrian 
si Xenia Tănăsescu-Vlas, 
Editura Sophia, Bucureşti, 
2000, p. 44)

O  PROVOCARE  MAJORĂ  PENTRU  ŞCOALA  DE  MÂINE
(CONFERINŢA  INTERNAŢIONALĂ:  „EDUCAŢIA  DIN  PERSPECTIVA  VALORILOR”) 

La Universitatea de Stat din Moldova au debutat vi-
neri, 10 octombrie 2014, lucrările Conferinţei inter-

naţionale: „Educaţia din perspectiva valorilor”. 
Lucrările întrunirii ştiinţifice au fost deschise de 

doamna prorector Otilia Dandara, doctor habilitat, 
profesor universitar, care a adresat celor prezenţi cuvântul 
intitulat: “Educaţia pentru valori, o provocare majoră 
pentru şcoala de mâine”.

La deschiderea festivă a conferinţei a participat și aca-
demicianul Andrei Eşanu, dimpreună cu dna Valentina 
Eşanu, care au vorbit despre rolul credinței și al Bisericii în 
dezvoltarea socială, culturală și științifică a societății. Tot-
odată, s-au referit la complexul monastic Noul Neamţ, care 
mereu a fost un centru al culturii şi spiritualităţii creştine în 

spaţiul nostru. Au fost prezentaţi anii sovietici, când aşeză-
mântul a fost închis, iar nevoitorii prigoniţi. 

Un scurt mesaj a fost adresat și de dna Ioana Costa, 
doctor profesor universitar, filolog din Bucureşti, care 
i-a salutat pe cei prezenţi cu deosebite emoţii, deoarece este 
în vizită la Chişinău pentru întâia oară. 

A urmat prezentarea comunicării: “Părinţii capadocieni 
la şcoală”. Virgil Mândâcanu, doctor habilitat,  profesor 
universitar de la Universitatea Pedagogică “I. Creangă”, 
s-a referit la “Curriculumul praxiologic integral în sistemul 
formării culturii învăţării prin tehnologii educaţionale mo-
derne integrative ”. 

***

Deschiderea festivă a Conferinţei internaționale a 
fost încheiată de părintele Dorin Opriş, doctor, 

lector universitar la Universitatea din Alba Iulia, care a 
vorbit la tema: “Adolescenţii şi influenţarea vieţii religioase 
a familiei”. 

A urmat lansarea cărţii: Valentina Pelin, Paisianismul în 
contextul cultural şi spiritual sud-est şi est – european (sec. 

XVIII-XIX), Editura Pontos, Chişinău, 2014, ediţie îngriji-
tă de acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu. 

Conferinţa a reunit la USM, timp de două zile, 10 şi 
11 octombrie, un număr important de cercetători din R. 
Moldova şi România, care au prezentat diferite aspecte ale 
educaţiei prin prisma valorilor. Pe parcursul lucrărilor, atât 

prin referate, cât şi prin dezbaterile care au fost purtate, s-a 
subliniat necesitatea asumării unei perspective cât mai vii 
asupra aspectului educaţional, care este unul primordial 
pentru societatea postmodernă. 

La conferinţă s-au înscris cu comunicări circa 100 de 
participanţi, iar mai bine de jumătate au fost prezenţi la în-
trunire. Au participat cercetători din diverse domenii, care 
sunt preocupaţi de tematica propusă, dar şi îşi manifestă ev-
lavia faţă de Sf. Paisie de la Neamţ, care împlineşte 220 de 
ani de la trecerea la Domnul. Astfel, mulţi participanţi s-au 
referit la educaţie de la epoca paisiană până la provocările 
sec. XXI. 

Conferinţa internaţională a fost organizată de că-
tre USM în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 

1918”, Alba Iulia, România, iar cei care au coordonat lu-
crările conferinţei şi cele două volume editate au fost preo-
tul Octavian Moşin, doctor, conferenţiar universitar, pe 
de o parte, şi preotul Dorin Opriş, doctor, lector univer-
sitar, şi Ioan Scheau, doctor,  lector  universitar, pe de 
altă parte.

UN  DRUM  CARE  TE  ÎNTĂREŞTE  LĂUNTRIC
(A  AVUT  LOC  CEA  DE-A  ŞAPTEA  EDIŢIE  A  PELERINAJULUI  TINERILOR)

Pentru al şaptelea an con-
secutiv s-a desfășurat 

Pelerinajul Tinerilor, având ca 
punct de pornire Biserica “În-
tâmpinarea Domnului” din in-
cinta Univeristății de Stat din 
Moldova cu destinația  finală 
Mănăstirea “Sf. Iacov Per-
sul” din satul Sireți, raionul 
Strășeni.

La eveniment au participat peste 
800 de persoane, ceea ce face 

ca ediția din acest an a pelerinajului 
să fie cea mai amplă de până acum. 
Pe parcursul traseului, creștinilor care 
au pornit din Chișinău li s-au alăturat 
credincioși din satele din apropiere : 
Trușeni, Dumbrava, Vatra, Cojușna și 
Ghidighici.

Și anul acesta pelerinii au fost însoţiţi 
de una din cele mai de preț sfințenii din 
Biserica Universităţii, Icoana cu Chipul 
Maicii Domnului ”Ivirita”, pictată la 
Sf. Munte Athos și închinată capelei 
școlii duhovnicești de către arhimandri-
tul Teodosie Soroceanu în anul 1896.

Un moment impresionat al pelerina-
jului a fost popasul în curtea Mitropoli-
ei, unde, după săvârșirea unui Tedeum, 
pelerinii au primit binecuvântare de la 

ÎPS Mitropolit Vladimir. Totodată 
Vlădica a avut grijă să aprovizioneze 
pelerinii cu apă, biscuiți și dulciuri, mai 
ales pentru micii pelerini.

Ajunşi la mănăstire, participanţii la 
pelerinaj au fost întâmpinaţi, în dangă-
tul clopotelor, de către obştea sfântului 
aşezământ în frunte cu părintele stareţ, 
arhimandritul Porfirie (Dobre).

A urmat citirea acatistului Sfintei 
Cruci de către slujitorii mănăstirii. Mai 
târziu pelerinii s-au închinat la sfintele 
moaște, au mulțumit Domnului pentru 
că au ajuns la destinație fără ispite și 
au participat la o agapă frățească, orga-
nizată prin bunăvoința obștii monahale 
și a creștinilor din satul Sireți.

Fiecare pelerinaj, în special cel re-
alizat pe jos, ar trebui să ne amintească 
de calea lui Hristos spre Golgota. Este 

un drum care presupune o modestă 
jertfă raportată la Marea Jertfă înfăptu-
ită de Dumnezeu, Care acceptă Crucea 
spre iertarea păcatelor noastre. Deşi un 
drum te istoveşte trupeşte, în schimb, 
te poate întări lăuntric. Cel care merge 
cu râvnă pentru Mântuitorul, se alege 
şi culege alese roade sufleteşti.

LUPTA  PENTRU  BUNELE  
OBICEIURI

Responsabil de pagină, 
Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN
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O  INIMĂ  CE  PULSEAZĂ  VIAŢĂ
Un profesor adevărat influențează pentru veșnicie.
El nu știe niciodată unde se oprește înfluența sa.

La o aniversare

Așa am cunoscut-o pe doamna profesoară Irina Condrea și așa îmi 
place s-o redescopăr de fiecare dată. La Facultatea de Litere a fă-

cut carieră predând la început, alături de iluștrii profesori Anatol Ciobanu 
șiVitalie Marin, cursurile fundamentale de Sintaxă a limbii române și de 
Stilistică. Dotată cu inteligență și voință, a trebuit să plătească prin muncă 
tributul pentru aceste valori, sau, mai bine zis, să-și dezvolte aceste însușiri 
prin muncă, printr-o activitate metodică, deci conștientă și voluntară. Acest 
tribut s-a fructificat de-a lungul anilor în articole științifice, studii, mono-
grafii, suporturi de curs de un real folos pentru studenți și pentru colegii de 
breaslă. 

Ardoarea doamnei Irina Condrea în munca de cercetare pe ogorul limbii 
române, îmbinată reușit  cu  cea didactică, a generat noi cursuri, racordate la 
pulsul lingvisticii contemporane și la necesitățile discipolilor. Astfel în pro-
gramele de licență și cele de masterat de la facultate au fost incluse cursu-
rile: Introducere în semiotică, Semiotică și pragmatică, Semiotica numelui 
propriu, Tehnici de traducere din limba rusă în limba română etc.

La cursul de Sociolingvistică, doamna profesoară urmărește aspecte 
importante, pornind de la covariația limbajului în funcție de factori so-
ciali, hipercorectitune și relativitate lingvistică până la mobilitate socială 
și comportament lingvistic.  O bună parte din aceste probleme au făcut 
obiectul dezbaterilor televizate și al emisiunilor radiofonice, la care a par-
ticipat doamna Irina Condrea, iar rubricile de cultivare a vorbirii de la 
diverse publicații au găzduit materiale marcate de implicare și atitudine 
în promovarea unei exprimări corecte.

Și dacă prin muncă își îndeplinește omul toate îndatoririle de viață, tot 
rostul în lume, credem că la acest popas dintre ani dna Profesoară Irina 
Condrea poate spune cu fermitate că are o viață împlinită, iar noi îi dorim 
multă sănătate și Mulţi ani fericiți.

Alexandra GHERASIM, 
şef  Departamentul de Limba Română, Lingvistică Generală 

şi Limbi Clasice, doctor, conferenţiar universitar

Aniversarea din această toamnă nu vine cu „surle şi trâmbiţe”, ci se strecoară sfios şi 
decent printre zilele neobosite de toamnă, care reflectă o lumină caldă, un spirit ine-

fabil de melancolie şi dor de viaţă. Este o aniversare altfel pentru o doamnă altfel... 
Doamna profesor universitar Irina Condrea se distinge dintre mulţi semeni de-ai noştri 

printr-o impresionantă rezistenţă intelectuală, fiind o adevărată luptătoare pentru valori gene-
ral-umane şi patriotice. Am surprins-o de multe ori susţinând cu ardoare şi fermitate proiecte 
edificatoare de minte şi suflet atât în cadrul facultăţii, în perioada în care şi-a onorat funcţia 
de decan, cât şi în alte circumstanţe şi ipostaze (de invitată în emisiuni televizate, participantă 
la numeroase conferinţe de specialitate, dar şi de altă natură, în discuţii cu colegii ş.a.)Prin 
perseverenţa şi punctualitatea-i specifică, prin spiritul laborios şi responsabil, doamna doctor 
habilitat şi-a căpătat un renume, o autoritate de invidiat. Toată lumea ştie că poate miza pe 
cuvântul doamnei I. Condrea, că pentru Domnia sa cuvântul înseamnă onoare, respect, bun-
simţ.

În faţa studenţilor se prezintă întotdeauna temeinic pregătită, cu un concept riguros al 
cursurilor predate, cu viziuni moderne, progresiste. Este printre primele care foloseşte calcu-
latorul la ore, elaborându-şi temele în PowerPont, fiind un exemplu bun atât pentru studenţi, 
cât şi pentru colegi. Exigenţa Domniei sale este benefică pentru toţi cei cărora le este aplicată, 
chiar dacă unii nu recunosc aceasta. 

Doamna doctor habilitat este o prezenţă activă în forurile ştiinţifice superioare ale ţării, fi-
ind angajată fie în calitate de reprezentant al Universităţii 
de Stat, fie în cea de expert în materie. Toate aceste func-
ţii solicită cunoştinţe profunde, efort intelectual şi emo-
ţional, astfel încât, de multe ori, munca devine extrem 
de obositoare. Totuşi n-am auzit vreodată ca doamna I. 
Condrea să se fi eschivat de la asemenea activităţi. Este, 
fără îndoială, un model. Un model demn de urmat. 

Măsura unui savant, a unui profesor universitar ade-

vărat o constituie studiul continuu, exprimat în lucrările publicate. În acest sens, prolifica 
cercetătoare câştigă orice competiţie. Nu ştiu pe altcineva care să fi participat la atâtea con-
ferinţe, simpozioane, desfăşurate în cele mai diverse locuri (România, Ucraina, Germania, 
Polonia, Rusia), cu tematici dintre cele mai variate. Aria preocupărilor ştiinţifice se lărgeşte 
vizibil, proporţional crescând şi numărul publicaţiilor, reprezentate de articole, ghiduri, su-
porturi de curs, manuale, monografii. Totuşi există şi câteva domenii ale lingvisticii cărora 
doamna doctor habilitat le dă prioritate. Este vorba de traducere, stilistică, semiotică, cultiva-
rea limbii. Cele mai inspirate lucrări ţin anume de aceste domenii, care nu sunt tocmai uşor 
de explorat. Însă, probabil, cu cât e mai provocator, cu atât mai mare e interesul, curiozita-
tea colegei noastre. Tenacitate, responsabilitate, punctualitate sunt doar câteva calităţi, dar şi 
principii de viaţă ale omagiatei Irina Condrea.  

Fiind o fire ambiţioasă, optimistă, cu un pronunţat simţ al dreptăţii şi echităţii, având 
şi o calitate mai rar întâlnită, aceea de a motiva necondiţionat pe cineva în diverse acţiuni 
nobile, edificatoare, doamna profesor se înscrie printre personalităţile de valoare ale culturii 
noastre. 

Este imposibil a completa, într-un spaţiu restrâns ca al nostru, palmaresul generos al unui 
destin zbuciumat, complex, dar absolut remarcabil. De aceea ne rezervăm dreptul la elogiere 
pentru multe alte aniversări ale dragii noastre colege. 

Mult stimată Profesor, distinsă Doamnă Irina Condrea,Vă urez din suflet să aveţi în con-
tinuare cele mai preţioase năzuinţe umane: sănătate, 
bunătatea şi iubirea necondiţionată a celor din preaj-
mă, vigoare spirituală, pace în suflet, multă lumină în 
gând şi în casă.

La mulţi ani!
Cu gratitudine şi deosebită consideraţie,

 Viorica MOLEA,
 doctor, conferenţiar universitar

Doamna profesor Irina Condrea, probabil, e primul 
decan de la USM care m-a invitat în biroul său. 

Discuţia de atunci a fost una neobişnuită, subiectul fiind 
să pornim un pachet de discipline opţionale la Facultatea 
de Litere, pe care l-am numit Cultură şi spiritualitate creştină. De atunci această expresie a 
dobândit contur, astfel încât sute de studenţi pledează pentru discipline cu caracter creştin, 
iar unii aplică şi la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină.

Mi-a creat o impresie plăcută şi am înţeles că este o doamnă exigentă, cu principii. Cred 
că aceasta este caracteristica principală a doamnei Condrea – corectitudinea. Aşa e, de fapt, 
şi întreg colectivul de profesori de la facultate: exigent şi demn, prietenos şi plin de vlagă 
lăuntrică.

Probabil, aşa trebuie să fie un mediu în care sunt educaţi specialiştii în materie de limbă, 
căci limba română este temelia culturii noastre, iar graţie unor astfel de personalităţi se acor-
dă prestigiu facultăţii:se zvoneşte de decenii că la Litere se face carte.

Doamna profesor Irina Condrea e inima ce pulsează viaţă pentru atâţia specialişti din 
domeniul filologiei şi nu numai. Îi citesc permanent rubrica de cultivare a limbii din zia-
rul „Universitatea”, iar zilele acestea am parcurs recenta carte a Domniei sale E timpul să 
vorbim corect. Adevărate lecţii de cultivare a limbii în aceste vremuri vitrege ale graiului 
străbun!

Dragă doamnă Profesor,
Vă doresc să emanaţi şi în continuare căldură sufletească, să ne iluminaţi prin multe alte 

studii inedite şi actuale, care sunt spre zidire şi spre luare aminte!
Domnul să vă dea cât mai multă sănătate, răbdare, pace şi dragoste.

Cu respect,
preot Octavian MOŞIN

LA  MULŢI  ANI,  
DOAMNĂ  PROFESOR!

Spirituală şi energică sunt două dintre trăsăturile 
de caracter ale doamnei prof. Irina Condrea, 

care ne-au impus-o nouă, studenţilor de la Litere, au-
dienţi ai cursurilor „Sintaxa limbii române” şi „Sti-

listica şi cultivarea limbii române”. Şi astăzi circulă printre foştii studenţi „nouăzecişti” 
cuvinte memorabile şi expresii pline de umor, comparaţii comice şi comentarii pătrunse de 
inspiraţie cu care dna prof. I. Condrea ne-a surprins la ore, vorbe care până acum ne reînvie 
în memorie episoade mai speciale din anii studenţiei. Pentru mulţi dintre noi reprezintă un 
model de exprimare şi, în acelaşi timp, un apărător învederat al limbii române. Numele 
fostei noastre profesoare ni se asociază încă din anii de facultate cu necesitatea unor eforturi 
şi investiţii de cunoştinţe pentru o scriere corectă şi o vorbire elevată.

Exigenţa doamnei prof. Irina Condrea ne făcea să frecventăm cu regularitate orele, iar 
încrederea cu care ne preda tema ne transmitea atitudinea serioasă pe care trebuie să o aibă 
un viitor filolog faţă de sintaxa şi stilistica limbii române. Recunoaştem că obiectivitatea 
aprecierii ne ajuta să acceptăm notele mici, străduindu-ne (fără a ne supăra) să ne pregătim 
mai bine pentru următoarea lecţie. Informaţia variată prezentată la ore ne trezea curiozita-
tea, iar felul de a fi al doamnei profesoare (pe de o parte, exigentă, pe de altă parte, glumeaţă 
şi pozitivă) ne motiva să o ascultăm cu mare atenţie şi cu deosebit interes. 

Mult stimată doamnă profesor Irina Condrea, sperăm că respectul şi aprecierea stu-
denţilor Vă vor însoţi mulţi ani înainte. Să aveţi inspiraţie pentru noi studii monografice şi 
tablete de cultivare a limbii, iar dorinţa de a Vă împărtăşi tinerei generaţii cunoştinţele şi 
experienţa să nu Vă părăsească niciodată. Ad multos et faustissimos annos!

Elena VARZARI,
 doctor, conferenţiar universitar

 Adela MANOLII, 
doctor, conferenţiar universitar

E aproape imposibil să vorbești despre limba română 
fără să amintești de doamna Irina Condrea – doctor 

habilitat în filologie, profesor universitar la Facultatea de 
Litere a Universității de Stat din Moldova – un filolog de 
vocație și un profesor excepțional cu o dragoste autentică 
pentru materia pe care o predă și care știe cum să echilibreze 
sentimentul de respect și simpatie pentru studenții, masteran-
zii și doctoranzii Domniei Sale cu rigoarea bine temperată. 

La orele de stilistică și cultivare a limbii, doamna profesor 
ne-a învățat că orizontul de cunoaștere al unui bun profesor 
trebuie să depășească hotarele specialității sale, demonstrân-
du-ne, în permanență, că ”bogăția și frumusețea limbii româ-

ne este o adevărată zestre a neamului nostru, pe care avem 
datoria să o păstrăm, să o protejăm și să o dezvoltăm.”

Exprimându-se într-un limbaj simplu și elocvent, doam-
na Irina Condrea este ”maestrul” ideal care știe să adauge 
informației seducție, trezind admirația și curiozitatea disci-
polilor săi, provocându-i la cercetare și studiu. Și nu exis-
tă componentă mai eficientă într-un proces formativ reușit 
decât capacitatea de a trezi și de a întreține curiozitatea. De 
la Domnia Sa am învățat că reușita carierei este tenacitatea,  
iar secretul succesului - dorința și perseverența în muncă, în 
curajul de a nu renunța, căci un lucru odată început trebuie 
dus până la capăt și trebuie făcut conștiincios.

În incheiere, nu-mi rămâne decât să vă urez, doamnă 
Irina Condrea, sincere urări de sănătate, bunăstare, armonie 
sufletească și bucurii. Semințele de omenie și noblețe pe care 
Domnia Voastră le-a semănat zi de zi, pe vremuri bune și mai 
puțin bune, să găsească sol fertil și să înflorească peste ani în 
oameni competenți, cu gânduri senine și realizări frumoase.  
Respectul tinerei generații cărora ochii dumneavoastră le-au 
luminat privirile să nu întârzie să vină, oferindu-vă aprecie-
rea pe care o meritați din plin. LA MULȚI ANI, DINSTIN-
SĂ DOAMNĂ!

Tatiana  TREBEŞ,
 doctorandă

SEMĂNĂTOR  DE  OMENIE  ŞI  NOBLEŢE

Spirit investigator întreținut cu hărnicie și implicare
(Ben Carson)

SPIRIT  OPTIMIST,  
EXIGENŢĂ

O  PREZENŢĂ  REMARCABILĂ  LA  FACULTATE
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Mobilitățile academice și schimbul de experiență la 
nivel universitar sunt o modalitate de  integrare 

eficace în comunitatea științifică internațională. Tocmai de 
aceea, în ultimul timp,  se dezvoltă tot mai multe programe 
interuniversitare, care facilitează integrarea studenților în 
mediul academic  al instituțiilor partenere. 

Universitatea de Stat din Moldova e parte, al 
optulea an deja, a unui program de schimb acade-
mic cu Universitatea din Geneva, Elveția. Progra-
mul e destinat masteranzilor și doctoranzilor care 
doresc să studieze un semestru sau un an în Elveția 
și să echivaleze ulterior creditele ECTS la USM. 
12 masteranzi și doctoranzi de la USM au benefi-
ciat deja de subsidiile UniGe în cadrul acestui pro-
gram. Deși selecția se face de către Universitatea 
din Geneva, în fiecare an tot mai mulți doritori de 
a beneficia de aceste subsidii depun dosare de con-
curs la USM. 

Candidații se declară interesați de sistemul de 
învățământ elvețian, de atelierele de cercetare de 
la Universitatea din Geneva, de ședințele școlilor 
doctorale din cadrul facultăților geneveze etc. La 
fel, ei doresc să descopere o nouă cultură și noi 
modalități de coabitare într-o țară cosmopolită, în 
care toleranța, respectul reciproc și democrația sunt 
niște priorități unanim recunoscute și acceptate. 

Iată ce declară unul dintre ei, în acest context:
“Universitatea din Geneva este un mediu pro-

pice creației și descoperirilor. Cercetarea, studiile și viața 
studențească aici ne atrag prin originalitate și calitate. La 
începutul fiecărui an academic se organizează Ziua Ușilor 
Deschise (Welcome Days), la care participă cu plăcere 
studenți din toată lumea. Aceste manifestări ne ajută să fa-
cem cunoștință cu semenii din alte țări, cu profesorii. 

La seminare, profesorul încurajează studentul, care îi de-
vine partener. Aceste colaborări intelectuale între profesori 
și studenți sunt, într-un fel, provocatoare, deoarece primii 
verifică, în fața unui public multinațional de studenți,  dacă 

teoriile pentru care pledează sunt viabile. La aceste semina-
re am aflat și de lingvistica informatică – o disciplină nouă 
care constituie sinergia noilor tehnologii informaționale și a 
științei despre limbă. Această disciplină va avea un impact 
benefic în viitor asupra traducerilor automatizate.

Finalmente, aș zice că experiența mea la Universitatea 
din Geneva poate fi rezumată într-un singur cuvânt: curi-
ozitate. Curiozitate ce trebuie trezită în inimile studenților, 
pentru ca aceștia să devină partenerii de cercetare ai profe-
sorilor. Curiozitate ce ne îndeamnă să descoperim noi culturi 
și să ne facem prieteni din ale țări. Cu cât mai mult desco-
perim, cu atât mai curioși ne facem. Și, cu cât mai curioși ne 
facem, cu atât dorim să descoperim mai multe! “

Iar Iulia Miaun, studentă la Departamentul de Lingvistică 
al Facultății de Litere a Universității din Geneva, în cadrul 

Certificatului de specializare post-master (pre-doctoral) în 
Lingvistică, ne-a mărturisit:

„În acest an studiez la Facultatea de Traducere și Inter-
pretare a Universității din Geneva, în cadrul programului de 
schimb academic dintre USM și UniGe, integrând programul 

de masterat (anul II) la această instituție. 
Cursurile de aici sunt o continuare orga-
nică a celor studiate la USM. Cu toate 
acestea, mă străduiesc să aleg pentru 
echivalare cursuri care ar corespunde 
celor din Republica Moldova, dar care ar 
avea și un element de noutate, o deschi-
dere spre tehnologiile informaționale im-
plementate în traducere. Mă refer la co-
municarea interculturală și la cursul de 
terminologie asistat de calculator. Învăț, 
la Universitatea din Geneva, să redac-
tez texte specializate în cele două limbi 
alese: franceza și engleza. Aceste corpu-
suri țin de domeniul managementului și 
jurisprudenței. 

Doresc să afirm că acest program de 
mobilitate academică mi-a permis să văd 
lumea cu alți ochi, să compar realitățile 
din țara mea cu cele din Europa, să des-
copăr un spațiu diferit de cel din care vin, 
spațiu pe care îmi doresc să-l explorez cu 
toată tenacitatea și curiozitatea. Deja mi-

am făcut mulți prieteni și chiar dacă îmi lipsește uneori co-
municarea în limba română, mă simt bine aici și aș dori să 
implementez în țara mea ceea ce voi învăța în Elveția”. 

Oxana CĂPĂŢÂNĂ,
lector superior la Departamentul Lingvistică 

Romanică şi Comunicare Interculturală; responsabilă 
de Programul de schimb academic universitar între 

Universitatea din Geneva și Universitatea de Stat 
din Moldova

PRIORITĂȚILE  MOBILITĂȚII  ACADEMICE  UNIVERSITARE

Pe data de 10 octombrie curent l-am avut în vizită pe Norman Manea, scriitor de expre-
sie română, născut în Suceava, emigrant în SUA din anul 1986.  Face parte din şirul 

scriitorilor disidenţi. Este evreu de origine. Şi nu-şi ascunde  obârşia, dimpotrivă, discută despre 
ea deschis, chiar are şi nişte articole-studii : «A fi scriitor evreu», «Ce înseamnă a fi evreu», în 
care descrie ce înseamnă Holocaustul, 
dezvăluind mai multe probleme cu care 
s-a confruntat de-a lungul istoriei popo-
rul evreu. În ultimii ani prestigioasa 
editură din Iaşi «Polirom» a editat 
operele lui Norman Manea, unele din 
ele fiind scrise încă în perioada aflării 
sale în România. 

Într-o campanie de promovare a 
acestor cărţi, Norman Manea a vizitat 
mai multe  centre universitare şi oraşe 
din România. Recent scriitorul s-a aflat 
la un Colocviu de Romanistică în ora-
şul din Ungaria Seghet, la care au par-
ticipat mai multe personalităţi, unde s-a 
discutat pe matginea acestui eveniment, 
iar universităţile din România şi R. Moldova erau în aşteptarea lui Norman Manea,  care este 
cunoscut şi apreciat în lumea scriitorilor şi instituţiilor de învăţământ superior.

O asemenea întâlnire a avut loc, precum spuneam mai sus,  şi în cadrul USM, Facultatea de 
Litere, la solicitarea autorului, fiindcă scriitorii întotdeauna îşi doresc contactul cu studenţii – 
filologi, care sunt cititori avizaţi, scriitorii formându-şi şi testându-şi lucrările şi opiniile anume 
în mediul filologic.

De data aceasta cei preferaţi am fost noi. Întâlnirea în cauză a avut loc la iniţiativa Insti-

tutului  Cultural Român “M. Eminescu”, distinsul scriitor fiind însoţit de redactorul Revistei 
“Contrafort” Vitalie Ciobanu, de directorul Editurii “Polirom” din Iaşi, domnul Lupescu şi de 
scriitoarea Maria Şleahtiţchi. În cadrul acestei întâlniri au fost expuse o serie de opinii foarte in-
teresante. S-a vorbit în special despre procesul de creaţie, studenţii adresându-i inaltului oaspete 

mai multe întrebări la obiect. Dom-
nia sa şi-a împărtăşit experienţa de 
profesor în Occident, a făcut o pa-
ralelă între învăţământul universitar 
european şi cel occidental.

 Domnul Norman Manea s-a  re-
ferit de asemenea la un seminar, ce 
se desfăşoară în Occident, asemă-
nător cu seminarele noastre pe care 
le-am avut în cadrul Programului 
de master «Mari cărţi ale umani-
tăţii». Vorbind despre activitatea 
sa literară, scriitorul le-a mărturisit 
celor prezenţi despre itinerarul crea-
ţiei sale, concretizând că o perioadă 
de timp a fost student la Politehnică, 

apoi a lucrat în calitate de inginer, fapt ce i-a permis să cunoască mai bine lumea, oamenii.
Sinceritatea cu care scriitorul Norman Manea s-a prezentat în faţa studenţilor noştri i-a im-

presionat profund, fiindcă întâlnirea la Chişinău cu ei, viitorii filologi, le-a servit drept model de 
muncă inspirată, curaj şi optimism. 

Adriana CAZACU,
şef  Catedra Literatura Română şi Teorie Literară, 

doctor, conferenţiar universitar

Oameni de valoare la USM
UN  MODEL  DE  MUNCĂ  INSPIRATĂ,  CURAJ  ŞI  OPTIMISM

Studenta Iulia Miaun, participantă, în anul 
academic 2013-2014, în cadrul Programului 
de schimb academic universitar între USM și 
UniGE (master). Titulară, în anul academic 

2014 - 2015, a subsidiului Departamentului de 
Lingvistică al UniGe. 

Mariana Ambrosii, studentă la 
Facultatea de Traducere și Interpretare 
a Universității din Geneva (masterat). 
Titulară a bursei de schimb academic 

universitar pentru anul academic 
2014 -2015. 

Marele creator al „Comediei umane” H de Balzac, reieşind, probabil, din propria ex-
perienţă de viaţă, a ajuns la un moment dat la concluzia  că  (îl cităm): „Viaţa este o 

muncă, o meserie pe care trebuie să te trudeşti  a o învăţa”.
Dar pentru a îmbrăţişa acest postulat, zicem noi, este nevoie de o singură condiţie: să dispui 

de acele energii interioare – şi fizice, şi morale – 
care să te ajute a te confrunta cu valurile, adică cu 
fluxurile şi reflexurile acestei vieţi. Cu alte cuvinte, 
orice fiinţă umană, pentru a-şi trăi viaţa din plin, are 
nevoie de sănătate.

La acest gând m-a adus clipa în care, în dimi-
neaţa zilei de joi, 16 octombrie, am trecut holul 
spaţios şi reînnoit din temelii al Blocului nr.4 de 
studii, unde, buna şi primitoarea gazdă –Universi-
tatea de Stat din Moldova – şi-a deschis larg uşile 
pentru cea de a doua ediţie  de colectare a sângelui 
pentru cei mai trişti ca noi, care au nevoie ca de aer 
să li se dăruiască acest miracol al vieţii - sângele 
omului.

Intrând la ora 10°° în acest spaţiu luminos şi 
ospitalier, primul lucru pe care l-am făcut, m-am 
apropiat de o domnişoară, cu chipul la fel de lumi-
nos, de la care radia o puternică energie pozitivă. 
Donatoarea stătea  pe orizontală pe un dispozitiv special  amenajat pentru aceste ocazii, su-
pravegheată de o doamnă medic de la Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui (CNTS), 
urmărindu-i reacţia după ce i s-a colectat doza de sânge.

Bineînţeles că-i cer permisiunea doamnei doctor şi fac cunoştinţă cu studenta noastră. Aflu 
că o cheamă Elena Rotaru (o vedeţi în imagine) şi e masterandă în anul II la Facultatea de 
Ştiinţe Economice:

„Este un lucru extraordinar să poţi face un bine pentru semenii tăi, dar să-l faci des-
chis, din toată inima! Cât mă priveşte, sunt foarte mulţumită de faptul că am trecut toate 
testările şi mi s-a permis să dau benevol o mică porţiune din sângele meu unei persoane 

care, ştiu, îl aşteaptă cu atâta speranţă şi care, posibil, i-ar putea salva viaţa. Ţin să le 
mulţumesc din toată inima colegilor mei din Autoguvernarea Studenţilor USM (preşedin-
te Nicolae Cojocaru) că şi în acest an au dus la capăt nobila idee de a colecta sânge de la 
studenţii noştri”.

Apropo, precum ne-a informat ulterior dom-
nul Anatolie Gutium, supervizor, şef de  Secţie la 
CNTS, pe parcursul zilei (între ora 10°° - 15°°) în 
localul nostru universitar, unde s-a desfăşurat această 
nobilă acţiune umană, s-au prezentat 110 persoane, dar 
au fost admişi în calitate de donatori 68 de studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi, care au trecut examenul ex-
trem de minuţios de colectare a sângelui.

Menţionăm că aceeaşi operaţie s-a desfăşurat şi la 
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative, unde, din cei 34 de doritori, au fost 
admiși 19.

Vom mai  da şi următorul detaliu: persoana con-
cretă, pe umerii căreia a fost pusă această sarcină, pe 
cât de creştinească, de umană cu adevărat, pe atât de 
responsabilă, se numeşte Silvia Ţenchiu, studentă în 
anul II la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 
care exercită funcţia de coordonator al Departamentu-

lui Social al Autoguvernării Studenţeşti, Universitatea de Stat din Moldova.
Domnul Anatolie Gutium şi doamna Ludmila Suveică, medic, şef de Laborator la Cen-

trul Naţional de Transfuzie a Sângelui, ne-au rugat să transmitem tuturor donatorilor, care s-au 
implicat atât de activ în acţiunea de colectare a sângelui, recunoştinţa întregului colectiv al 
CNTS pentru extraordinarul lor gest de caritate şi binefacere, care, prin această deschidere 
sufletească şi umană, au completat rândurile numerosului detaşament de donatori voluntari şi 
neremuneraţi de sânge! 

Vorba din strămoşi: bine faci, bine găseşti!
Mihai  MORĂRAŞ

DĂRUIND  SÂNGE – DĂRUIEŞTI  SPERANŢA  LA  VIAŢĂ
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La 19 august (a.c.), în Sala de conferinţe a Institutului de Filologie al AŞM, la celebra-
rea taciturnului, mucalitului, distinsului cercetător literar, hajdeulogului nostru numărul 

unu Pa vel Balmuş, printre colegii care se întreceau în enunţarea unor elogii care de care mai 
stră lucitoare (şi meritate) ale sărbătoritului, a luat cuvântul, abia spre sfârşitul seratei omagi-
ale, Vasile Malaneţchi, prieten la cataramă cu Pavel Balmuş, dar şi cu Mihai Papuc, Valeriu 
Nazar şi cu alţi cercetători-savanţi de real po tenţial ştiinţific, rămaşi însă oarecum în umbră. 
Malaneţchi n-a formulat elogii ca majoritatea antevorbitorilor, ci a numit fapte istorico-lite rare, 
la care a contribuit Pavel Balmuş, înţelese tot atunci de asistenţa înflăcărată ca elogii mai mult 
decât convingătoare privind realizările sărbătoritului.

Şi ne-am zis, în gând, că pe Vasile Malaneţchi, istoric-literar (şi nu numai; l-am cunoscut 
bine şi în calitate de redactor-şef al Revistei Atelier a Uniunii Artiştilor Plastici, de autor al 
multor eseuri, crochiuri, simple însă ilări despre artişti plastici din Basarabia, apoi din Republica 
Moldova, însăilări inspirate, fie şi  fragmentare, însă de un interes neîndoielnic), 
profesor universitar la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării  a Uni-
versităţii de Stat din Moldova, editor al unor scriitori despre care poate scoate 
din adâncul memo riei sale inepuizabile, din coloanele presei de demult şi din 
arhivele disponibile amănunte şi detalii de stringentă utilitate.

Primul exemplu care ne-a săgetat atunci prin minte este con tribuţia sub-
stanţială a lui Vasile Malaneţchi la editarea fără omisiuni şi retuşări, opera-
te în anii de teroare comunistă, a cărţii lui Nicolai Costenco Elegii păgâne, 
în 1993. Cercetarea amănunţită a materialelor de arhivă şi a varian telor 
poeziilor lui Costenco din diferite ediţii îl determină pe Vasile Malaneţchi 
să restabileas că adevărul despre modul de a cugeta şi de a se exprima al 
scriitorului-martir la răscrucea nefastă a istoriei basarabene în 1940, când 
va rianta autentică a cărţii Elegii păgâne s-a făcut dispărută. Cercetătorul 
Malaneţchi comentează în deplină cunoştinţă de cauză creaţia costenci ană 
şi formulează sugestii întru totul valabile referitoare la poezia înaintaşului. 

Stăpânirea perfectă a adevărului despre scriitor şi despre soarta scrierilor 
acestuia îl ca racterizează pe Malaneţchi ca îngrijitor, împre ună cu Costache 
Costenco (fiul ilustrului poet basarabean) al cărţii de memo rii, Povestea Vultu-
rului, editată în acelaşi an. Ar fi suficient să citim cu atenţie Nota asupra ediţiei, 
ca să înţelegem priceperea şi enorma responsabilitate cu care a lucrat cercetătorul la restabilirea 
textului de mână, rămas de la scri itor pe bucăţi de hârtie de diferite calităţi şi di mensiuni, până a 
ne oferi – cu sprijinul Editurii Arc – „cartea în stare să dea măsura reală a ceea ce trebuia să fie 
scriitorul Nicolai Costenco în cazul în care puterea în imperiu nu ar fi încă put, iarăşi, pe mâinile 
unor neisprăviţi – adepţi fideli ai regimului comunist totalitar” (p. 5).

Cităm şi din postfaţa cărţii Nicolai Cos tenco – „Vulturul” de la 1955 sau întoarce rea „ais-
bergului basarabean din (în)gheţurile siberiene” – că, „admiţând pentru o clipă că „Povestea 
Vulturului…” ar fi văzut lumina ti parului la data când a fost scrisă, „alta avea să fie traiectoria 
„zborului” literar al lui Nicolai Costenco însuşi” (p. 216-217).

Mai mult, Vasile Malaneţchi propune citi torului informaţii preţioase, culese din arhive, 
despre Costenco şi condiţiile în care acesta a fost ostracizat: „În 1940 am fost primit, al 
doi lea după Em. Bucov, în Societatea Scriitorilor Sovietici din Moldova. Iar în 1941, la o 
şedinţă în clădirea Comitetului Central al partidului, la care a asistat Hruşciov (am şezut 
alături de el şi el mereu îmi oferea mandarine), eu am ridicat problema limbii moldove-
neşti, supunând unei critici dezastruoase deznaţionalizarea adusă de cei câţiva „deiateli’ 
cu merite” în literele pse udomoldave de peste Nistru. Hruşciov m-a susţinut, iar secretarii 
c.c. al partidului bolşevic din Moldova m-au ameninţat. Hruşciov le-a făcut observaţie că 
sunt lipsiţi de tact. Dar de aici mi-a venit, gândesc eu, şi înlăturarea…” (p. 218).

Şi încă un citat, selectat de Malaneţchi din tr-o scrisoare a lui Costenco: „Eu nu pot 
slăvi un cuget când apasă îndoiala, / Alb nu pot numi ce-i negru şi dispreţuiesc spoiala, 
/ Iar de-oi spune adevărul, ce credeţi c-o să câştig / Decât ură, persecuţii, iar Siberie 
şi frig…” (p. 219).

Apoi alte şi alte amănunte pitoreşti referi toare la Nicolai Costenco, la felul lui de a fi şi 
la operele scriitorului ne obligă să considerăm postfaţa la această carte, ca şi considerentele 
despre poezia costenciană, inserate în ediţia Elegii păgâne din 1998, o contribuţie certă a 
lui Vasile Malaneţchi la înţelegerea justă şi la popularizarea necesară a creaţiei scriitorului 
martir. 

Totuşi, Vasile Malaneţchi excelează prin cercetări concrete, minuţioase, responsabile 
şi deosebit de utile în domeniul literaturii clasice, în particular prin unele contribuţii la 
întregirea portretului moral (şi nu numai) al lui Alexei Mateevici, fapt ce-l determină pe în-
suşi Iurie Colesnic să-l citeze în cartea sa „Doina doruri lor noastre” încă în 1990 (p. 56) pentru 
publi carea negativului unei cărţi poştale expediate de Mateevici cumnatei sale Olga Noviţkaia 
(a se vedea „Literatura şi arta” din 3 mai 1984).

O pasiune veche şi constantă a lui Vasile Malaneţchi este legată de viaţa şi creaţia di-
nastiei literare Hâjdău-Hasdeu. În orice caz, hasdeulogul nostru recunos-
cut Pavel Balmuş, în culegerea Pro fide et Patria (contribuţie la studierea 
vieţii şi activităţii membrilor famili ei Hâjdău-Hasdeu) din 2002, a inclus 
şi două (!) studii amănunţite şi ample ale confratelui cercetător Vasile 
Malaneţchi. Primul, Contri buţii documentare la studiile de gimnaziu ale 
lui B.P.Hasdeu, reprezintă o documentare con cretă a problemei enunţate 
în titlu: „Cercetă rile efectuate de noi în arhivele din Kameniţa Podoliei 
şi Rovno…”. Urmează informaţii autentice descoperite de cercetător în ar-
hivele din Kameneţ-Podolsk şi Rovno, începând cu o Cerere a moşierului 
Alexandru Hâjdău de admitere în gimnaziul din Kameniţa-Podolsk a fiului 
său Tadeu Alexandru Hâjdău (viitorul B.P.Hasdeu) şi continuând cu faptul 
încadrării fiului Tadeu în gimnaziul din Rovno, apoi cu o scrisoare în care di-
rectorul şcolilor din regiu nea Basarabiei îl ruga pe directorul gimnaziu lui din 
Rovno să-i expedieze actele lui Tadeu la Chişinău, unde tânărul B.P.Hasdeu 
şi-a conti nuat instruirea. 29 de surse bibliografice, între acestea cercetări ale 
savanţilor recunoscuţi Ion Oprişan, Vasile Ciocanu, Eufrosinia Dvoicen ko-
Markova, Ion C. Chiţimia, Pavel Balmuş etc., denotă o muncă asiduă a lui 
Vasile Malaneţchi la studiul său competent şi intere sant.

Cel de-al doilea studiu inclus în culegerea lui P.Balmuş, Chipul lui 
Bogdan Petriceicu Hasdeu în arta plastică, încântă prin pune rea în lumină şi în valoare a 
eforturilor unor plasticieni ca Dimitrie Paciurea, Carol Storck, Alfred Dimitriu, Valentin 
Vârtosu şi Alexandru Plămădeală de a imortaliza imaginea „magu lui de la Câmpina”, 
după cum a fost preamărit B.P. Hasdeu. Urmează dezvăluirea procesului de colectare a 
materialului fotografic, a aminti rilor despre B.P.Hadeu, ajutorul soţiei Olga dat lui Ale-
xandru Plămădeală, lucrul nemijlocit al sculptorului la bustul în bronz al marelui Has-
deu, apoi istoria lungă şi întortocheată a călăto riei lui de la Chişinău la Câmpina – o 
povestire inspirată, aşternută pe hârtie de un minuţios şi responsabil cercetător literar şi 
al artelor plas tice, după cum merită să fie considerat Vasile Malaneţchi. 

Regretăm că n-avem posibilitatea descrierii la fel de amănunţite a contribuţiilor lui Vasi le 
Malaneţchi la cercetarea şi editarea creaţiei unor înaintaşi de marcă ai culturii române, ca Tadeu, 
Alexandru şi Boleslav Hâjdău, Petru Movilă, Constantin Stamati, Constantin Sta mati-Ciurea, 
Ion Sârbu, Constantin Brâncuşi, Onisifor şi Octavian Ghibu, Mihai Grecu, Paul Mihail, Paul 
Gore ş.a. Dar cercetându-le, nu ezităm să conchidem că Vasile Malaneţchi este o notorietate 
(deocamdată nedevelopată pe de plin, prin urmare – nerecunoscută) în cultura noastră de 
ieri, de azi şi – sperăm – de mâine, un istoric literar şi cercetător în alte domenii ale artei şi 
culturii naţionale, aflat în plină des făşurare a potenţelor sale creatoare de invidiat, căruia 
îi dorim să persevereze până va fi apre ciat la justa sa valoare. 

Ion CIOCANU,
critic şi istoric literar, poet, prozator, publicist;

doctor habilitat în filologie, absolvent al USM, Facultatea de Filologie, 
promoţia 1962

Omagiu tardiv 
Elogierile, pe deplin meritate, pe care prolificul Om de Litere (cu majusculă), dom-

nul professor Ion Ciocanu, le adduce  altui Om de Cultură, la fel cu majusculă, Vasile 
Malanețchi, apar în ziarul nostru universitar cu  o regretabilă întârziere.

Vorba e că respectatul și apreciatul de toată lumea bună «istoric literar şi cercetător 
în alte domenii ale artei şi culturii naţionale», precum îl caracterizează pe drept cuvânt 
autorul inspiratului eseu, pe care-l inserăm în această pagină, trebuia să fie omagiat încă 
la începutul primăverii trecute (cu prilejul aniversării sale, peste măsură de modestul 
nostru coleg şi prieten Vasile Malaneţchi), dar nu s-a găsit nimeni să însăileze barem 
câteva rânduri despre întârziatul deja sărbătorit.

Considerăm că apreciatul nostru Profesor Ion Ciocanu, într-un fel, a corectat această, 
hai să-i zicem, nedumerire. 

Dragă prietene Vasile Malaneţchi! Strămoşii noştri latini aveau o vorbă pilduitoare şi de 
profundă învăţătură pentru toate timpurile: “Vita, si uti scias, longa est” , adică “Viaţa, dacă 
ştii cum s-o trăieşti, este lungă”. Îţi dorim din adâncul sufletului ca acest principiu spartan 
să te însoţească şi să te călăuzească încă mulți ani înainte. Ave!

P.S. Foarte mulți dintre cei care-i cunosc meritele, cu adevărat remarcabile, ale tardi-
vului omagiat Vasile Malaneţchi sunt nedumeriţi de faptul că dânsul nici până în ziua de 
azi nu face parte din Uniunea Scriitorilor din R. Moldova.

Cuvânt despre colegO  PERSONALITATE  CARE  MERITĂ  RECUNOŞTINŢĂ

Recent, colegul nostru, Mihai Chirilă, conferenţiar uni-
versitar la Catedra Filologie Spaniolă şi Italiană, unul 

din promotorii hispanismului în Moldova, a împlinit frumoasa 
vârstă de 70 de ani. Cu această deosebită ocazie septuagenarul a 
publicat, apoi a lansat un important şi valoros studiu memorialis-
tic la Centrul Academic Internaţional „M. Eminescu”. Este vorba 
despre o adevărată bijuterie memorialistică impresionantă sub toa-
te aspectele, în care cititorul va găsi o gamă de evocări şi descrieri 
nu numai de natură strict autobiografică, ci, mai cu seamă, a ac-
tivităţii omagiatului într-o serie de ţări europene şi hispano-ame-
ricane – Spania, Cuba, Peru, Bolivia, unele dintre acestea mai 
puţin cunoscute în spaţiul european. Chiar de la primele pagini 
ale cărţii-eseu, impresionează, în primul rând, sinceritatea şi me-
ticulozitatea descrierii amintirilor personale ale autorului, stilul şi 
accesibilitatea naraţiunii, care, luate în ansamblu, imprimă acestei 
cărţi o valoare lite-
rară şi beletristică 
incontestabilă. 

Un loc aparte în 
prezentul studiu îl 
ocupă evocările şi 
amintirile autoru-
lui care ţin de acti-
vitatea sa de tradu-
cător, pe parcursul 
a trei ani în Cuba, 
această Perlă a 
Antilelor, acest 
paradis teluric des-
pre care Cristofor 
Columb avea să 
scrie acum 500 de 
ani: „Acesta este cel mai frumos pământ pe care l-au văzut vreodată ochii unui om”.

Prezintă un deosebit interes evocările autorului ce ţin de călătoriile sale  în Spania, im-
presii şi amintiri de neuitat despre Andaluzia şi oraşele sale miraculoase – Granada şi Cor-

doba, despre oamenii acestor meleaguri sudice, toride, dar pline 
de viaţă şi optimism.

Un compartiment aparte al cărţii – „Jurnal andin” – reprezintă 
o serie de evocări şi impresii de călătorii şi sejururi în două ţări his-
panofone din America de Sud – Peru şi Bolivia. Şi de data aceasta 
autorul s-a dovedit a fi un bun şi subtil observator şi cunoscător 
al tradiţiilor culturale şi populare ale respectivelor ţări şi popoare. 
Studiul este frumos ilustrat cu imagini foto color ale locurilor şi ţă-
rilor unde a activat şi prin care a călătorit autorul. Ţin să subliniez 
că prezentul eseu va fi de un real folos nu numai pentru cititorul 
de rând, ci şi pentru tineretul studios, care se interesează de istoria, 
cultura şi civilizaţia hispanică şi hispanoamericană.

Lansarea volumului „Sub bagheta magică a timpului”, care a 
avut loc pe 10 octombrie curent la sus-numita instituţie de presti-
giu, s-a dovedit a fi un eveniment memorabil de zile mari. La el 

au participat distinse 
personalităţi de cul-
tură, cadre didactice 
universitare, prieteni 
şi cunoscuţi ai oma-
giatului, rudele apro-
piate (pe soţia cole-
gului nostru, doam-
na Maricica Chirilă 
o vedeţi în dreapta 
prezidiului), consă-
tenii săi dragi din co-
muna Zârneşti, fosta 
plasă Ion Voievod, 
judeţul Cahul, rega-
tul României.

Ion  DUMBRĂVEANU,
doctor habilitat, profesor universitar        

UN  VALOROS  STUDIU  MEMORIALISTIC

Mihai MORĂRAŞ

M.M.
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A  fi conectat  la timpul prin care îţi este dat să treci înseamnă a susţine cel mai însem-
nat examen – cel al vieţii. Dar se mai spune că timpul este scena îndărătul căreia omul se 
transformă pe sine însuşi. Depinde doar căre-i este alegerea, idealurile

Cam în această cheie şi în acest registru au fost scrise reflecţiile pe care le-am 

selectat din poşta redacţiei împreună cu doamna Eugenia DODON, doctor, conferen-
ţiar universitar la Departamentul de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Limbi 
Clasice, reflecţii care, sperăm, nu vor trece pe lângă ochiul ager şi atenţia celor care îşi 
mai aruncă privirea asupra ziarului nostru universitar. 

TIMPUL  ÎN  RAPORT  CU  TINE  ÎNSUŢI
Clubul discuțiilor

Meditaţiile masterandei Anastasia Oloieru 
stau la baza unui studiu serios privind evolu-
ţia omului în timp şi spaţiu de la Homo Sapiens 
până la Homo Consumens de astăzi.

Cine suntem? Trăim într-o lume turbulen-
tă, violentă, ne confruntăm cu adevărate 

conflicte de idei și interese, luptăm generații, pro-
gresul a penetrat unele domenii care afectează să-

nătatea, drept urmare numărul bolnavilor crește, familia clasică 
este înlocuită cu familia demonizată. În acest context,  se impune 
şi întrebarea: care ar fi  problema fundamentală a societății noas-
tre? În opinia mea, cea mai gravă problemă este omul sau mai 
bine zis prăbușirea acestuia. 

Încă de  timpuriu, specia umană e cunoscută drept Homo Sa-
piens, denumire  care înseamnă om înţelept. Însă ceea ce lipsește 
cu adevărat în societatea noastră este înțelepciunea.  Omul de 
multe ori nu reușește să descopere adevăratul sens al lucrurilor, 
devine robul cotidianului și respinge orice valoare. 

Imediat după criza din 2009, economiștii teoreticieni au 
fost  preocupați  de așa-numita cosmomaneconomie: a cincea 
megatendință în gândirea economică, care are drept coordonată  
omul, nu în calitate de beneficiar de resurse, ci ca principală re-
sursă economică. Este individul  cu o bogată imaginație creativă, 
cu o intuiție economică, capabil să mediteze și să anticipeze vi-
itorul, educat și înzestrat cu aptitudini deosebite. Cu toate aces-
tea, societatea în care trăim a fost și este dominată de diferiți 
oameni: de la omul economic și egoist, cel sovietic și fericit, 
cel consumator și risipitor, până la cel recent și orb. Care 
dintre aceștia astăzi reprezintă o valoare economică?

Economia de piaţă a configurat tipul de om care respectă 
regulile, ia decizii raţionale, calculează riscurile, preţuieşte li-
bertatea şi cultul muncii, caută şi respectă ordinea, nu agreează 
spiritul de turmă, este raţional în percepere, în simţire şi capabil 
să se supună constrângerilor generale. Pe de altă parte, Carlos 
Rodriguez-Sickert defineşte  homo economic ca fiind acel  indi-
vid care acţionează astfel  încât  să-şi  crească  la  maxim  binele  
personal  în  faţa  constrângerilor  cu  care  se  confruntă.  Omul 

economic este un individ competitiv şi capabil întotdeauna 
să cumpere la preţul cel mai scazut şi să facă investiţiile cele 
mai profitabile. El nu are emoții, ia deciziile strict rațional, în 
urma unor analize cost-beneficiu și  este un egoist singuratic. 
În concluzie, remarcăm faptul că  mitul omului economic, 
raţional şi interesat doar de binele personal este  infirmat  
de  faptele  vieţii  de  zi  cu  zi.  S-a  ajuns  astfel  la „paradoxul 
hedonistic”, conform căruia homo economicus sau oricine îşi 
caută fericirea pentru sine  nu o va găsi. Acumularea de valori  şi 
bunuri nu duce, în final, la mai multă  fericire  şi  stare de bine, 
psihică sau fizică,  ba  uneori are chiar efectul advers.

Un alt tip de om creat de istorie este ”Omul sovietic”, sau 
”omul nou”. Pornind de la ideea lui Engels conform careia 
omul a devenit ființa supremă prin muncă comuniștii sustineau 
că munca va trebui să stea şi la baza creării omului nou.  Daca 
pentru omul vechi munca era un chin, pentru omul nou munca 
este însăși rațiunea de a fi. Crearea unui Om nou reprezintă prin-
cipalul obiectiv al comunismului: Metoda de atingere a acestui 
scop era reprezentată prin depersonalizarea fiinţei umane. Astfel, 
pe scurt, se încerca uniformizarea comportamentelor cetățenilor 
pâna în momentul în care supunerea faţă de regim era benevolă. 
Rezumând, Omul comunist pare a fi un om-maşină, care îşi pu-
tea controla perfect atât corpul, cât şi pulsiunile sau instinctele, 
un fel de ascet ce-şi canaliza toată energia doar pentru edificarea 
societăţii comuniste, muncind din plăcere, neconstrâns, preocu-
pat a depăşi normele şi fiind, în tot acest timp, Fericit. 

***

În a doua jumătate a secolului XX, s-a încheiat un pro-
ces  de formare a unui alt tip de om, pe care analiştii 

l-au numit «omul consumator». Homo consumens, care uti-
lizează necugetat pentru a-şi satisface nevoile în creştere exce-
sivă, tot ce a creat Natura timp de miliarde de ani de evoluţie 
înlocuieşte activ Homo sapiens şi pierde rapid dreptul său de a fi 
numit «priceput, rezonabil, raţional». Omul consumator poate 
fi numit astăzi  un om recent, deoarece oamenii de azi sunt 
cel mai bine hrăniți, cei mai prosperi, cei mai liberi, pe  care 
i-a cunoscut umanitatea. În același timp, sunt oamenii cei mai 

slabi de înger, cei mai dependenți de confort si de consum, cei 
mai aserviți bunului plac al liberului arbitru, cei mai putin au-
tonomi în judecăţile lor. Întotdeauna s-a spus despre ei că sunt 
noi, că sunt înnoiți: sunt asemeni conservelor cu data de expirare 
pe etichetă. Sunt oameni răsfăţati, rebeli, se supără dacă nu li 
se oferă ceea ce îşi doresc, consideră că singurul lor ţel în viaţă 
constă doar în sporirea plăcerilor personale. În schimb, resping 
categoric ordinea. Pentru ei nu există o altă autoritate în afară de 
Eu-l propriu. Oameni care şi-au amputat trecutul, şi-au pierdut 
pe drumul vieţii propria identitate pentru a sări mai repede în 
viitor.

 Dar despre ce viitor putem vorbi, când suntem dominați de 
oameni recenți?  Dacă celelalte fiinţe vii îşi ajustează compor-
tamentul exclusiv în baza instinctelor, apoi omul îşi formulea-
ză obiectivele şi priorităţile vieţii în baza tezaurului procesului  
educaţional. Ca rezultat, omul instruit şi educat are voinţa 
şi curajul de a se lepăda de viciile care se lipesc de el, deve-
nind cu adevărat liber. Însă, actualmente, Republica Mol-
dova oferă tabloul unei societăţi haotice, dezordonate, unde 
omul nu are nicio valoare, iar sistemul guvernării, factorii de 
decizie sunt totul. Societatea şi-a pierdut instinctul, reflexul 
adevărului din cauza încălcării ordinii naturale a lucruri-
lor. În asemenea condiții, consider că cel mai mare dușman 
al omului prezent este el însuși. Nepăsarea, frica,  egoismul 
au mai mare influență asupra lui decât rațiunea. Cu atât mai 
mult că de multe ori omul  le acceptă pe toate şi, astfel, nu simte 
nececitatea de a pătrunde esența fenomenelor şi de a le aşeza 
în memorie şi conştiinţă. Însă „nimic nu vine din afară, dacă 
nu se naşte mai întăi în tine, în sufletul şi raţiunea ta”. Prin 
urmare,  avem nevoie de o schimbare. 

Renaşterea spirituală autentică nu înseamnă a lupta cu oa-
menii, ci atingerea unirii societăţii în cuget şi simţire. Trebuie 
să oprim această prăbușire a omului și să renaștem, fiindcă fără 
participarea inteligentă a fiecăruia este imposibil să atingem bu-
năstarea. 

Anastasia OLOIERU, 
masterandă, Facultatea de Științe Economice 

O  PALMĂ  POATE  FI  PICIORUL  CARE  TE  CALCĂ
Violența  a devenit o realitate urâtă  a vremurilor noastre. 

Ea a existat mereu, dar niciodată nu a fost atât de cruntă 
și atât de evidentă ca în prezent. Familia  își pierde statutul de 
mediu cald, prielnic dezvoltării copiilor și  se transformă, treptat, 
în câmp de război. Se duc lupte în care se avântă părinții – cei 
care ar trebui să devină icoane vii pentru copiii lor. Dar, de  cele 
mai multe ori, mediul familial  se transformă  într-un dezastru, 
într-o celulă distrusă de pumni și palme, iar  socieatea pierde din 
valorile  sale.  

Femeile, umilite, se refugiază în colțurile sumbre ale casei. Bărbații își mă-
resc zilnic nivelul orgoliului din sânge și se înșală cu idei false despre propria pu-
tere şi importanţă. Copiii, cele mai gingașe ființe, se simt  amenințați, scufundați 
în tăcere și furie. Cuvintele lor rămân blocate în suflete și așteaptă să iasă atunci 
când vor atinge vârsta maturității. 

Dacă, prin absurd, ne-am  imagina cumplitul tablou și am presupune că el 
s-ar extinde în fiecare familie, ce s-ar întâmpla atunci!? Am constata că ne trăim 
viața într-un mod sălbatic, înstrăinat de civilizație. Am tinde să ne refugiem în 
spații nelocuite... Dar oare natura ne-ar suporta răutatea și ne-ar plasa pe aceeași 
treaptă cu mamierele? Doar și cele mai fioroase animale își apără perechea și se 
sacrifică pentru viața puilor. 

***
În cadrul unei familii, cu toții avem nevoie de brațe care să  ne poată prinde 

atunci când alunecam, și nu de pumni care să ne lovească. Ne dorim să simțim o 
palmă care să ne mângâie, și nu un picior care să ne calce personalitatea. 

Deși avem dorințe și viziuni sănătoase despre viața de familie, nu putem tăia 
rădăcina violenței. Și atunci ne întrebăm: „A cui să fie vina?”. 

E cunoscut faptul că femeile sunt acele ființe calme care preferă să sufere, 
dar să nu distrugă  o relație. Ele pot să repete la infinit:„capul plecat sabia nu-l 
taie!”. Oare nu e timpul să  depășim  aceste momente? Oare nu avem nevoie de 
alte arme în aceste războaie familiale? Încrederea, respectul, grija nu ar fi armele 
forte   prin care  am nimici  rădăcina violenței!? 

Nimeni nu  vrea să  admită că palma ce mângâie astăzi, mâine ar putea deve-
ni piciorul ce-i aruncă sufletul în noroi. Paradoxal e faptul că totuși avem copii 
nenorociți de părinți, soții mutilate și mai există bărbați  frustrați. Se simte un 
înțepător miros de frică în cadrul familiilor, iar noi așteptăm să vină o zi în care 
vom striga cu toții: „ Gata, am scăpat de violență!”.

Avem nevoie de libertate, de liniște sufletească, de armonie și de dragos-
te. Avem nevoie de o societate curată, în care  să fim respectaţi, să fim stimați 
și să sărutăm zilnic, cu recunoștință,  o  palmă ce ne netezește fruntea. 

Alina GĂINĂ,
masterandă, anul I, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Orice jurnalist şi reporter iese 
periodic în stradă, pentru a 

discuta cu oamenii simpli, a afla pă-
rerea lor în privinţa unor probleme, cu 
alte cuvinte, a fi mai aproape de socie-
tate.  Fiind  o perioadă de timp reporter 
la Publika TV, adesea ieşeam şi eu în 

stradă, chiar lângă sediul Primăriei capitalei, pentru a 
vorbi cu trecătorii. Mă apropiam de oameni şi îi între-
bam ce cred ei despre cutare sau cutare...

Mare mi-a fost dezamăgirea când am constatat că 
mulţi tineri (persoane între 18-30 de ani), de fapt, nu 
pot „lega” două cuvinte.  Efectiv, aceştia nu au nicio 
părere. Marea lor majoritate nu vorbesc cu jurnaliştii, 
nu de aceea că se sfiiesc de camerele de luat vederi, ci 
pentru că ei sunt absolut indiferenţi faţă de toate câte se 
întâmplă în preajma lor.

În limbajul reporterilor se spune: „merg să iau vo-
xuri din stradă”.  Eu însă ştiu că dacă încerc să vor-
besc cu un tânăr, nu rareori risc să pierd timpul în zadar 
adunci când adresez întrebarea, deoarece cei mai mulţi 
intervievaţi, pur şi simplu, nu au ce răspunde. Aceasta, 
posibil, e drama societăţii noastre, fiindcă pe cei în mâi-
nile cărora se află viitorul, nu-i interesează acest viitor.

Timp de un an, am învăţat să nu mai încerc a-i pro-
voca pe tinerii necunoscuţi, care se plimbă pe străzile 
capitalei,  la un dialog simplu şi accesibil, întrucât cir-
ca 70% din ei  mă vor neglija sau îmi vor spune vreo 
prostie.

Nu ştiu care ar fi soluţia, dar zilnic întâlnesc persoa-
ne de vârsta mea, care se gândesc numai la distracţii, 
la cluburi de noapte, la petreceri, fiind dependenţi de 
computer, de reţelele de socializare şi de filme seriale 
despre vampiri. Toate acestea se întâmplă pe fundalul 
bibliotecilor fără vizitatori şi cu lipsa cluburilor de lec-
tură (nu există,  pare-mi-se, niciunul în Chişinău).

Putem observa că numărul cluburilor de noapte spo-
reşte, la radio se face tot mai multă publicitate despre 
„cine mai vine pe la o petrecere sau alta”. Oare chiar 
societatea noastră e atât de hipnotizată de glamour, de 
beţie, de muzică şi de chef?!

În privinţa acestui subiect, nu pot opera cu statistici, 
dar simt pulsul Chişinăului, văd cu ochii ce se întâmplă 
şi aud foarte bine pulsul celor din generaţia mea. Am 
şi eu conturi pe reţele de socializare şi, prin urmare, 
am posibilitatea de a monitoriza ceea ce fac semenii 
mei. Nu văd decât fotografii tot mai deocheate, pentru 
a uimi prietenii virtuali, aşa-zisele „check-in-uri” sau 
însemnări virtuale prin localuri şi prin vestimentaţie tot 
mai sumară.

Cine nu are un cont pe facebook şi nu e activ prin 
„ceva deosebit”, nu este vizibil în societate.  Nu în za-
dar se spune în ultima vreme: „Cine pe facebook nu 
este, acela nu trăieşte”.

Şi iată la ce am ajuns: s-au schimbat priorităţile, va-
lorile, modul de viaţă şi de comunicare. Uneori, am im-
presia că „ai noştri s-au scăpat”. Dacă nu ai un telefon 
performant, un smartphone sau un iphone, atunci poţi 
deveni un „rebut” al colectivului.

O lume întreagă însă trece la tehnologii de ultima 
generaţie şi parcă nu devin mai imbecili decât au fost, 
nici americanii, nici europenii. Poate că e vina părinţi-
lor. Ei pleacă, muncesc pe brânci, pentru ca odoraşul 
să achite contractul la facultate, chiria apartamentului, 
să fie bine îmbrăcat şi să mai mănânce prin restauran-
te, căci sărmanul nu are cine să-i gătească. Problema e 
că părinţii plecaţi peste hotare nu pot să acopere lipsa 
educaţiei celora cărora le-au dat viaţă decât prin euro 
şi dolari.

Şi atunci cum rămâne să procedăm? Cum rămâne 
cu acei tineri care n-au răspunsuri la nicio întrebare?... 
Mă tem ca viitorul ţării să nu fie ca şi viitorul acestora.

În această ordine de idei, ar fi foarte bine să reţi-
nem cu toţii următoarea cugetare plină de înţelepciu-
ne : «Dacă un popor nu are o tinerime entuziasmată, 
cultă şi cu dor de ţară, este pierdut pentru totdeau-
na. Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe umerii lor vii-
torul, precum Atlas ţinea pe umerii lui  Pământul. « 
( Vasile Conta).

Cristina BURLACU, 
Fostă studentă a Facultăţii de Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării

Lectura este, proba-
bil, acel ceva care ne ajută 
cel mai mult în viață, adi-
că ne ajută să ne aflăm în 
continuă creștere. Ea ne 
luminează gândurile, ne 
călăuzește și ne încălzește 
sufletul, este purtătoare de 

înțelepciune. 
Dar, cu părere de rău, pentru noi, majorita-

tea, rămâne a fi extrem de actuală constatarea 
ilustrului om de cultură român Octavian Paler.  
«Trăim în țara în care oamenii nu au niciodată 
timp să citească. Cărțile sunt trecute în uitare, cu 

o îndârjire demnă de o cauză mai bună. Praful 
anilor de incultură și agitație ieftină se așterne 
cu nonșalanță peste viața unor oameni căzuți în 
resemnare. Îngustează destine, periclitează vise 
și întristează vieți. Atacă personalități și carac-
tere. Înșeală încrederea în reușită». 

Reproducând citatul de mai sus, am con-
statat că societatea noastră de azi se reflectă 
perfect în cele spuse de Octavian Paler. Să ne 
punem întrebarea : încotro mergem?

Cu regret, ne îndreptăm cu pași repezi spre 
risipă de vise și  spre insensibilitate. Poate veți 
spune că sunt prea dură, dar cum explicați fap-
tul că bibliotecarii se plâng că  nu au cititori, iar 

cărțile rămân acoperite cu praful care se sedi-
mentează pe copertele acestora?  Şi nu numai 
primele rafturi rămân a fi mai îngrijite, pentru 
că micuții de la școală, în trecere, își amintesc 
că profesoara le-a spus să citească o poveste, ca 
a doua zi să fie relatată în clasă.

E mare păcat că  această comoară a umani-
tăţii este lăsată pe  stelaje să se plictisească în 
singurătate.  Cu toate că am putea găsi atâtea 
gânduri și atătea experiențe într-o carte, e  ab-
surd să ne lipsim de plăcerea de a citi și de a ne 
delecta cu  învăţămintele ei.

În peisajul lumii de azi, când civilizația 
de consum a tehnologiilor e concentrată spre 

achiziții materiale și pe câștigul banilor, soarta 
cărților este UITAREA… Puțini dintre noi se 
opresc la o librarie pentru a cumpăra o carte sau 
la o bibliotecă pentru a se  delecta în  universul 
nemărginit al lecturilor. 

Iar lectura pentru fiecare din noi  ar trebui 
să fie o necesitate, o obișnuință în activitățile 
noastre de zi cu zi,  adică să fie hrana spiritu-
ală a sufletului. Întâlnirea cu cartea trebuie să 
fie cea mai frumoasă, mai interesantă și mai 
așteptată activitate din fiecare zi, dar, de fapt, 
de ea mulți nu-și aduc aminte.

Doina SOLTAN,
masterandă, Facultatea de Litere

NE  PUTEM  LIPSI  OARE  DE  HRANA  SUFLETULUI?

ŞI CU TINERII CE FACEM?

DE  LA  HOMO  ECONOMICUS  SPRE  HOMO  RECENT:  CINE  SUNTEM?
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La  acest început de 
toamnă am avut plă-

cerea, după lecții, să particip 
împreună cu colegii, studenți 
ai Facultăţii de Litere, la 
lansarea Antologiei Din li-
rica feminină a Basarabiei, 
organizat de Cenaclul „Ma-
gia cuvântului” din cadrul 
Bibliotecii Centrale, B.M. 
„B.P.Hasdeu”. Există poezie 
feminină sau nu?! Această 
întrebare este una dintre cele 
mai frecvente chiar și azi, 
așa cum a fost dintotdeau-
na. Domnul Virgil Șerbu 
Cisteianu, editorul și coor-
donoatarul acestei antologii 
ample (apărută în 3 volume) și-a propus să demonstreze cu argumente 
plauzibile că există o astfel de poezie. În acest context el și-a propus să 
adune textele poetelor din Basarabia, incluzându-le în Antologia Din 
lirica feminină a Basarabiei (a.2014). 

Despre lucrul selecției ne-a vorbit însuși invitatul special,  care a ve-
nit cu  prilejul lansării acestei ediţii interesante tocmai din  oraşul  Alba 
Iulia, România, cunoscutul editor dl Virgil Șerbu Cisteianu. Bucuria 
cărții a fost împărtășită de autoarele volumelor, nume  cunoscute ale 
culturii din Basarabia: Victoria Fonari, doctor, conferențiar universitar 
la Departamentul Literatură Română și Teorie Literară, USM, Elena 
Tamazlâcaru, jurnalista Nina Slutu-Soroceanu, minuțioasa și îndurera-
ta mamă a poetei Steliana Grama – Claudia Grama; poeta metafizicului 
– Galina Furdui. Studentele au avut ocazia să asculte un recital de zile 
mari din partea scriitoarelor. Nu avem posibilitate să înșirăm toate nu-
mele notorii din această antologie, specificăm  doar că aici putem dez-
vălui sensibilitatea poetelor  Magda Isanos, Leonida Lari, Nina Josu, 
Claudia Partole, Efimia Țopa, Lidia Codreanca, Diana Postolachi.    

Cu prilejul prezentării acestei antologii, dl Cisteianu, directorul 
editurii Gens Latina, din Alba-Iulia,  afirmă că această masivă apariţie editorială prezintă  

cititorilor de peste Prut adevărata față a femeii din Basarabia,  ea  redă  
timbrul personal al poetelor, semnalizează existența unei permanente co-
municări între spirit şi conștiință, ea formează un cor de voci cu accente, 
tonalităţi şi viziuni lirice deosebite. 

Poeta Victoria Fonari a menționat că această carte este lucrată cu 
multă dragoste,  făcând trimitere la pozele color ale autoarelor şi la pei-
sajul de pe copertă. 

Poeziile se găsesc  aici, în această carte, ,,într-o îmbrățișare poetică”. 
Recitalul a trezit amintiri frumoase în inimile celor prezenți.

 Poeta Elena Tamazlâcaru a recunoscut  că versul dezvăluie o părti-
cică din viața fiecărei autoare.  Atâtea suflete frumoase și atâtea gânduri 
nespuse parcă se nășteau în cei ce ascultau vers cu vers - aceste șiruri de 
mărgăritare ce veneau din adâncurile inimii cu o sinceritate pură asemeni  
fulgilor dintâi

Tot ce a fost spus a venit din inimă și a sunat ca o chemare spre 
meditație, spre contemplarea viselor sublime, pe care le avem. A fost 

o lecție de viață foarte scumpă, 
am învățat să iubim cartea pen-
tru că i-am văzut sufletul. Am 
simțit vibrând voci de emoție, 
de parcă poetele pentru prima 
dată își arătau lumii creația. 
Îndemnul pe care l-am simţit a 
fost să nu lăsăm praful uitării să 
ne roadă coardele fine ale crea-
torului din noi, să muncim pen-
tru un loc în viitor și nu pentru 
slavă  efemeră. Avem de iubit o 
limbă, avem de păzit tezaurul 
„trecut prin foc și prin sabie”. 
Avem de păstrat cu mândrie co-
roana cuvântului artistic.

Galina CIUBOTARU,
studentă la  Facultatea 

de Litere, USM

SĂ  PĂSTRĂM  CU  MÂNDRIE  COROANA  CUVÂNTULUI  ARTISTIC
(EDITURA  „GENS LATINA”  ȘI  ANTOLOGIA  „DIN  LIRICA  FEMININĂ”)

O r e n u m i t ă 
ziaristă  îmi 

relata,  zilele trecu-
te, despre impasul 
financiar  în care 
se blochează orice 
iniţiativă culturală: 
“Totul e dramatic, 
evident, din motive 
financiare. Întocmai 
ca  într-o  comedie, 
ce să fac, râd mai 
mult şi nu disper...”. 

Într-un anumit context, este chiar amuzant, 
dacă stau să mă gândesc, “mecanismul” ha-
zului de necaz, dacă nu ne salvează dintr-o 
încurcătură financiară, cel puţin  ne creează 
bună dispoziţie  pe un timp limitat. Precum 
dramaturgului îi reuşesc comediile, tot ast-
fel tind să cred că suferinţa tratată cu umor 
- neapărat în variantă  moldovenească! - este, 
fără discuţie, constructivă... Însăşi medicina 
încearcă să ne încurajeze că numai râsul ne 
poate salva de la... boală, cu toate că nu ne 
amintim vreun caz, în care ar fi recomandat 
un medic ceva de genul: “Lasă pastilele astea 
toxice şi râzi!”. Nici nu am putea lua în serios 
un asemenea sfat, venit tocmai din partea ce-
lui sau a celor la care mergem să ne tămăduim 
cu... “ultimele cuceriri ale ştiinţei mondiale”, 
adică e vorba de leacurile de sinteză!

Anișoara Cimil, medic reabilitolog, a 
mărturisit : “Zâmbetul şi dispoziţia  bună au 
un impact pozitiv asupra sănătăţii”. Totuşi, 
noi ne ambiţionăm să suferim: şi atunci când 
ne este foame şi sete, şi frig sau când ne în-
ghite praful din Chişinău, când justiţia nu ne 
dă câştig de cauză, când aflăm că medica-
mentele nu se mai compensează, că trebuie 
să plătim consultaţiile gratuite - alt paradox 
al zilelor noastre, îndesate în sacul răbdării! 
- când ne stă în gât avalanşa de legi şi de or-

donanţe, emise în regim de urgenţă, numai şi 
numai pentru ocrotirea unor capete de acuza-
re, în defavoarea altora. 

Apoi să mai luăm în serios sfatul medi-
cului că zâmbetul este cel mai bun medica-
ment  ?! Nu! Noi nu mai avem răgaz pentru 
a zâmbi! E chiar incomod, în timp ce ducem 
în cârcă atâtea poveri, zi de zi, din ce în ce 
mai mari.

Vă este bine cunoscută fraza obsesivă “Nu 
avem niciun motiv să zâmbim, de ce să mai 
râdem”, care se rostogoleşte de prea mulţi ani 
peste frunţile încreţite  de griji ale românilor, 
omorându-le până şi cea mai neînsemnată 
cutezanţă de bucurie senină. Mă întreb şi vă 
întreb: Ştiţi ce este culmea lăcomiei? Să iei 
pumni, dar să nu te saturi… Noi suntem aceia! 
Păi, nu încasează moldovenii pumni din toate 
direcţiile?! Dar parcă tot ar mai vrea. Să ne fi 
stimulat într-atât agerimea minţii acest lanţ al 
disperărilor, atât cele proprii, cât şi ale semeni-
lor noştri, încât să fim în stare să zâmbim? Sau 
să râdem de-a binelea? Încă nu ne dumirim. E 
şi dificil după atâta abstinenţă; după excesul 
de lăcomie  a uzurpatorilor râsului. Fiindcă 
ăsta e adevărul: cineva şi-a însuşit fraudulos 
capacitatea fiecăruia dintre noi de a râde, iar  
acum se răzbună.

 Desigur, nu ne aşteptăm la o “inflaţie” de 
umor, ci la un echilibru între răbdare şi depă-
şirea ei prin arma râsului. Culmea răbdării 
– să recunoşti că vorbeşti limba moldove-
nească, pentru că aşa e stipulat în Consti-
tuţia Republicii Moldova. Deşi ne ajunge 
cuţitul la os, răsună în gând... tristă  realitate, 
dar ne conformăm. Asemenea dramaturgului 
optimist, căruia îi reuşesc comediile, mai pu-
tem să râdem şi să nu disperăm, încă?!

Laura TUGAREV, 
doctorandă la Facultatea de Jurnalism 

şi Ştiinţe ale Comunicării

Motiv de discuţie
HAZ  DE  NECAZ

Sau nişte gânduri inspirate din realitatea noastră imediată, în care 
trăim şi ne formăm.

Aveţi o altă părere? Aşteptăm opiniile dumneavoastră. În ajunul Zilei Juristului, care a fost 
marcată pe 19 octombrie curent,  pro-

curorul municipiului Chişinău, domnul Ion 
Diacov, a avut o întâlnire cu studenţii Facul-
tăţii de Drept a Universităţii de Stat din Re-
publica Moldova. 

Cu acest prilej, dar si cu ocazia împlinirii a 
55 de ani din ziua fondării Facultăţii de Drept 
a USM, Consiliul Studențesc al Facultății de 
Drept a încercat să-i aducă pe  absolvenţii 
notorii acasă din străinătăţi. În acest context, 

la întâlnirea cu viitorii jurişti şi procurori ai 
ţării, în calitate de oaspete de onoare a fost 
invitat absolventul Facultăţii din anul 1980, 
procurorul capitalei Ion Diacov.

Decanul Facultăţii de Drept, domnul 
Sergiu Băieşu, doctor, conferenţiar univer-
sitar,  i-a solicitat renumitului absolvent să-
şi împărtăşească experienţa cu tânăra gene-
raţie.

În discursul său adresat studenţilor, pro-
curorul principal al municipiului  Chişinău a 
atras o atenţie deosebită asupra problemei de  
reformare a  Procuraturii Republicii Moldo-
va, care prevede demilitarizarea procurorilor, 

îmbrăcarea lor în mantii şi anularea gradului 
militar.  Domnia sa, printre altele, a specificat 
următorul detaliu: 

„Nu sunt obişnuit să vorbesc despre 
mine. Şi nici să port uniformă, doar nu 
suntem militari”, a glumit  domnul Ion Di-
acov.

Decanul Facultăţii  de Drept a  precizat 
că succesele facultăţii se bazează pe deplin 
pe calitatea cunoştinţelor date studenţilor de 
către profesori:

„Misiunea Facultăţii noastre este pregă-
tirea specialiştilor de nivel înalt, a adăugat 
domnul decan Sergiu Băieşu;  majoritatea 
reprezentanţilor organelor judiciare şi de 
drept sunt absolvenţi ai Facultăţii de Drept: 
Mihai Ghimpu, Nicolae Timofti şi mulţi alţi 
demnitari de rang înalt au luat diplomele de 
absolvire a Facultăţii de Drept a Universită-
ţii de Stat din Moldova. Acum a venit rândul 
vostru. Voi sunteţi viitorii procurori, miniştri 
şi preşedinţi ai acestei ţări”, a  încheiat dom-
nul Sergiu Băieşu.

Cezara-Elena POLISCA, 
coordonator de eveniment

Cotidianul facultăţilor

OPŢIUNEA  SOCIETĂŢII – REFORMA 
ÎN  JUSTIŢIE
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Căutarea de planete în jurul altor stele, nu-
mite planete extrasolare sau exoplanete, este 
una dintre cele mai fascinante, dar şi dificile 
probleme ale astronomiei moderne. La 7 mar-
tie 2009, Agenția Spațială Americană NASA, 
a lansat telescopul spaţial Kepler, dotat cu un 
fotometru special având drept scop 
descoperirea de noi exoplanete ase-
mănătoare cu Pământul. Către data 
de 10 octombrie 2014, în afara Sis-
temului solar erau descoperite 1832 
de exoplanete care orbitează în ju-

rul a 1145 de stele, inclusiv 469 de stele cu cel puțin două exo-
planete confirmate, numite sisteme planetare multiple. La 26 
februarie 2014, NASA a anunțat că telescopul spațial Kepler a 
descoperit 715 noi exoplanete în jurul a 305 stele, de mărime 
cuprinsă între diametrul planetei Neptun și cel al Pământului, 
spre deosebire de cele descoperite anterior care erau giganți gazoși com-
parabili cu Jupiter sau mai mari, aceștia fiind mai ușor de detectat. 

Aproximativ una din cinci stele similare cu Soarele are o planetă de mă-
rimea Pământului în zona locuibilă, adică la o distanță de stea unde poate 
exista apă în stare lichidă, cea mai apropiată dintre ele fiind la circa 12 ani-
lumină de Terra (de menționat că cea mai apropiată stea de Pământ, alfa-
Centauri, se află la doar 4,2 ani-lumină depărtare). Printre planetele extraso-
lare descoperite în zona locuibilă sunt Kepler 22b, Glease 163c, Kepler-62e, 

Kepler-62f și Kepler-69c, dintre care ultimele trei descoperite în 2013 fiind 
mai mari ca Pământul (denumite super-Pământuri) ar putea fi acoperite de 
oceane de mii de kilometri adâncime. 

Planetele extrasolare, deocamdată, nu pot fi observate direct cu un tele-
scop, pentru că ele au strălucirea foarte slabă şi orbitează la distanţe unghiulare 
extrem de mici în jurul unor stele foarte strălucitoare. Exoplanetele pot fi însă 

descoperite indirect, după influenţa exercitată 
de ele asupra stelei în jurul căreia se rotesc. 
Datorită atracției gravitaționale a planetei-sate-
lit, traiectoria proprie a stelei suferă perturbații 
care pot fi puse în evidenţă prin măsurări as-
trometrice şi spectroscopice de precizie. Ma-
joritatea exoplanetelor descoperite prin aceste 
metode au masele apropiate de masa planetei 
Jupiter și doar în ultima vreme au fost detectate 
exoplanete comparabile cu Pământul.

Prin aceleaşi metode au fost descoperite 
sisteme binare, în care una din componente este o pitică brună. Piticele bru-
ne reprezintă stele de masă mică (circa 13 mase jupiteriene) în care reacţi-
ile nucleare au încetat după câteva milioane de ani. Obiectele din această 
categorie ocupă o poziţie intermediară între planete şi stele. Se presupune 
că piticele brune s-au format în urma fragmentării norului molecular, spre 
deosebire de planete care au luat naştere din nebuloasa protoplanetară. 

Ștefan D. TIRON,
consilier la Ministerul Educaţiei

Un imperativ: vorbirea şi exprimarea corectă 

Universul aproape





Prepoziţiile sunt nişte 
instrumente gramati-

cale cu ajutorul cărora se face 
legătura între cuvinte - pe, la, 
peste, sub, datorită, între ş.a., 
fiecare apărând într-un anumit 
tip de sintagme, acceptate de 
uzul general. Bunăoară, pre-
poziţiile spaţiale se „specia-
lizează” oarecum: când este 
vorba de a pleca undeva, in-
dicând oraşul sau locul, uti-
lizăm prepoziţia „la”, deci 
a plecat la Paris, la Mosco-
va, la piaţă, la gară, iar când 

destinaţia este ţara, se foloseşte prepoziţia „în” - a ple-
cat în Canada, în Franţa, în Rusia, în România. Numai că 
în ultimul timp tot mai des ne ciocnim de un nou „model 
basarabean” – foarte mulţi spun „lucrează la Italia” sau „a 

plecat la Italia”, ca şi cum ar zice „a plecat la piaţă”, deşi în 
mod normal în aceste cazuri se utilizează prepoziţia „în”. 
De ce anume de Italia s-a lipit acest „la”, e greu de spus, 
deocamdată însă „găselniţa” nu se extinde în raport cu 
alte ţări, căci nu prea am auzit să zică cineva „lucrează 
la America” sau „a plecat la Spania”, ci doar în America, 
în Spania şi ar fi bine ca toată lumea să spună şi în Italia, 
nu „la Italia”.

Însă cine are urechi de auzit aude cum se derulează şi 
un proces invers, când „în” apare fără rost acolo unde tre-
buie să fie „la”, în situaţii la fel de simple: o doamnă, care 
probabil că a fost plecată „la Italia”, întreabă la piaţă „în ce 
preţ” sunt cartofii şi mulţi moldoveni adoptă această expre-
sie nepotrivită, uitând de tradiţionalul la ce preţ, ca să nu 
mai zicem de banalul cât costă?

Merită să amintim şi de o altă prepoziţie care, în expri-
marea unor basarabeni, o cam ia razna - este vorba de sub, 
folosită în sintagme calchiate din limba rusă de tipul: „el 
s-a mutat cu traiul sub Moscova - он переехал жить 

под Москвой”, „această întreprindere se află sub Kiev - 
это предприятие находится под Киевом”. În asemenea 
situaţii, rusescul под nu se traduce prin sub, ci are alte echi-
valente: lângă, pe lângă, în apropiere de, în preajma, deci 
întreprinderea se află nu „sub Kiev”, ci lângă sau în apropi-
ere de Kiev. Nu sunt rare nici calchierile structurilor ruseşti 
cu „под” în care se are în vedere destinaţia unor obiecte, te-
renuri, spaţii. Într-un centru comercial din Chişinău cineva 
anunţă că dă în arendă „spaţii sub oficii” (rus. помещения 
под офисы); aici rusescul „под” este echivalent cu pen-
tru (pentru oficii, pentru birouri).

Bine ar fi să nu scăpăm de sub control prepoziţiile, chiar 
şi atunci când plecăm în Italia sau ne aflăm la Paris, ori 
rămânem acasă, în Moldova.

Irina CONDREA,  
profesor universitar, 

Departamentul de Limbă Română, Lingvistică 
Generală şi Limbi Clasice

Timpul are proprietatea de a trece, astfel 
încât fiecare schimbare pare a fi inevita-

bilă. Un  exemplu potrivit poate fi înlocuirea vieţii 
de licean cu cea de student, care ne deschide un şir 
de oportunităţi deosebite. De fapt, ce poate fi mai 
frumos şi mai special decât viaţa de student, această 
avalanşă de evenimente  şi împrejurări care ne in-
tensifică pulsul prin originalitatea şi unicitatea lor?! 
Acum, când suntem abia la început de cale, accep-
tăm bucuroşi provocarea pe care ne-o oferă această 
toamnă. Suntem copleşiti de emoţii şi simţim un fel 
de teamă care, în acelaşi timp,  ne provoacă şi sen-
zaţia de plăcere.

Fiind studente la FRIŞPA, depunem efort ma-
xim, întrucât sperăm să ajungem diplomaţi abili 
pentru a contribui la bunăstarea ţării noastre, la 
prosperitatea acestei palme de pământ între Nistru 
şi Prut. Aici, la FRIŞPA, profesorii ne încurajează 
să aplicăm toate cunoştinţele obţinute, dar ne şi în-
deamnă să utilizăm cât mai mult posibil multitu-
dinea de surse teoretice, să ne implicăm în diverse 
proiecte şi activităţi extracurriculare pentru a ne 
modela în permanenţă fiinţa. 

O primă experienţă de a descoperi aspectele vie-
ţii de student dincolo de porţile universităţii am ob-
ţinut-o datorită doamnei profesoare Maria Cotlău, 
doctor în filologie, conferenţiar universitar, sub a cărei îndrumare am realizat, alături de 
colegii de grupă, prima noastră vizită la Agenţia Universitară a Francofoniei. Acolo am fost 
primiţi în Campusul Digital Francofon – o sală excelent amenajată cu tehnologii moderne, 
cu o colecţie impunătoare de cărţi rare în limba franceză, care ne vor ajuta în formarea per-
sonalităţii noastre în spiritul unui veritabil specialist în relaţii internaţionale. 

În cadrul acestei vizite, am cunoscut-o şi pe doamna Claudia Vişan, care ne-a explicat 
că Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) este una dintre cele mai mari asociaţii uni-

versitare din lume reprezentată de 94 de state. 
Am reţinut faptul că, pentru a deveni membră a 
AUF, instituţia de învăţământ trebuie să urme-
ze un şir de proceduri, inclusiv elaborarea unui 
dosar şi expedierea unei cereri către Agenţie. În 
acest context, am fost plăcut surprinse şi foarte 
mândre să aflăm că şi Universitatea de Stat din 
Moldova  face parte din AUF. Astfel  şi  noi, în 
calitate de studente, ne putem bucura de multi-
plele oportunităţi pe care le oferă AUF: accesul 
la stagii profesionale, participarea la festivalul 
studenţilor francofoni din Europa centrală şi 
orientală, la programul de burse „Eugen Iones-
cu” etc. 

De asemenea, în cadrul acestei vizite, l-am 
cunoscut şi pe dnul Roman Kwiatkowsky care 
ne-a invitat la târgul la care câteva companii 
finanţate de Franţa: Lafarge, Mobias Bancă, 
Orange, Alba Lactalis vor prezenta diverse 
oferte atractive de lucru unde vor putea fi valo-
rificate cunoştinţele acumulate.

În urma acestei vizite, am ajuns la conclu-
zia că Agenţia Universitară a Francofoniei este, 
incontestabil, o veritabilă descoperire pentru ti-
nerii dornici să comunice liber în franceză, să 
cunoască cultura franceză, să colaboreze cu alţi 

tineri francofoni, apropiindu-ne astfel de ceea ce numim Franţa. Bineînţeles, noi suntem 
conştienţi de faptul că, pentru a ne bucura de aceste posibilităţi, trebuie să depăşim  toate 
obstacolele, pentru că suntem de la FRIŞPA, iar la studentul de la FRIŞPA totul trebuie să 
fie frumos: şi chipul şi sufletul!!!  

                                   Tatiana-Maria BODEAN,
                                         Ariadna  POPARCEA 
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Cotidianul vieţii studenţeşti

AVIZ!
În atenţia 

cititorilor ziarului 
„Universitatea”
Vă aducem la 

cunoştinţă că, înce-
pând cu ziua de 29 
august 2014, publi-
caţia noastră apare 
la finele fiecărei luni 
ordinare şi în vari-
anta electronică. 

Ne puteţi accesa pe 
următoarea 

adresă: www.usm.md

DE  SUB  MOSCOVA – DIRECT  LA  ITALIA!...

CE  ÎNSEAMNĂ  A  FI  STUDENT  LA  FRIŞPA?

PLANETELE  EXTRASOLARE


