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Mai întâi, un detaliu de ordin statistic: este vorba 
de memorabilul eveniment din 2 aprilie 2015, 

care a avut loc în Sala Senatului. Se are în vedere fap-
tul că remarcabilul savant-istoric de talie mondială Ioan 
-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca este a 35-a Personalitate  căreia i se conferă 
Onorificul Titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Stat din Moldova. 

Vom mai preciza că domnul profesor universitar, mem-
bru al Academiei Române Ioan-Aurel Pop a fost însoţit de un 
prestigios grup de savanţi şi cadre didactice de la Universită-
ţile din Cluj-Napoca, Oradea şi Iaşi.

În mesajul de salut domnul rector al Universităţii de Stat 
din Moldova, profesor universitar, Gheorghe CIOCANU a 
menţionat: 

„Stimate Domnule academician Ioan-Aurel Pop! 
Onorată asistență!
Avem deosebita plăcere să vă 

vedem astăzi printre noi, alături 
de oaspetele de onoare, domnul 
Vasile Işan, şi ceilalţi oameni 
dragi nouă, care Vă însoţesc în 
această vizită  cu totul deosebită.

La sfârșitul lui decembrie 
2014 Senatul Universității de 
Stat din Moldova a decis con-
ferirea titlului academic Doc-
tor Honoris Causa rectorului 
Universității Babeș-Bolyai Ioan-
Aurel Pop. Imediat după această 
decizie, V-am transmis un mesaj 
de felicitare, care trebuia tălmă-
cit ca un cadou la ziua Dumnea-
voastră de naștere – 1 ianuarie 
2015, când ați atins vârsta de 
doar 60 de ani.

Decizia de a-i conferi titlul de Doctor Honoris Causa 
rectorului Universității clujene, unui cercetător în istorie 
cu renume mondial, a venit ca o dorință a Facultății de 
Istorie și Filosofie prin care noi ne exprimăm gratitudi-
nea față de contribuția adusă de Dumneavoastră nu doar 
în domeniul istoriei, ci și în mediul academic și cultural- 
spiritual românesc.

Analizând activitatea Dumneavoastră, discuțiile pe 
care le-am avut, felul de a vorbi, de a evidenția ideile, de a 
asculta și sintetiza cele auzite, scrise și citite, toate acestea 
ne reprezintă, ne demonstrează capacitatea, talentul în 
lucruri cu adevărat  importante,  specifice marilor  cerce-
tători şi gânditori.

În aceste clipe solemne, stimate Domnule Academician, 
vom remarca în mod deosebit faptul că distincția oferită 
Dumneavoastră conține în sine și un act de recunoștință 
adus de Universitatea de Stat din Moldova Universității 
clujene, condusă de academicianul Ioan-Aurel Pop. Sin-
cere felicitări, Domnule Rector! Sunteți, adică  ați devenit 

un membru al comunității noastre academice și cred că 
relațiile noastre vor genera un suflu nou și proaspăt în co-
laborarea dintre școlile științifice ale ambelor instituții.

Sănătate și La Mulți Ani!”
 A urmat un  concis şi emoţionant Laudatio, prezentat 

de domnul Ion Gumenâi, decanul Facultăţii de Istorie şi 
Filozofie, doctor, conferenţiar universitar. A fost expus, în 
termeni concişi, admirabilul traseu pe care l-a parcurs distin-
sul nostru oaspete, începând cu şcoala primară şi gimnazială 
din Braşov, continuând cu studiile la Liceul „Andrei Şaguna” 
şi culminând cu  temeinicele cursuri la Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie – Filozofie, 
Specializarea Istorie Medievală. Domnul Ioan-Aurel Pop 
şi-a început cariera didactică la Liceul Industrial din Cluj - 
Napoca, apoi a fost angajat în valorosul colectiv de istorie de 
la Universitatea clujeană,  menţionată mai sus. Activităţile 

didactice ale tânărului  cercetător universitar au fost primite 
cu entuziasm de studenţi, care i-au apreciat inteligenţa, pro-
fesionalismul şi precizia discursului, modernitatea ideilor ex-
puse, deschiderea umană faţă de colegii mai tineri.

Pe parcursul anilor savantul istoric Ioan-Aurel Pop 
publică un şir de lucrări ştiinţifice fundamentale în lim-
bile engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, rusă, 
maghiară. Drept consecinţă a activităţii ştiinţifice, domnul 
Ioan-Aurel Pop este ales membru corespondent al Academiei 
Române în anul 2001, iar din anul 2010 este membru titular 
al celui mai prestigios for ştiinţific din România.

Cele aproape trei decenii de activitate şi de muncă titani-

că pe planul cercetărilor în domeniu pun pe contul academi-
cianului Ioan Aurel Pop peste 22 de monografii, 33 de lucrări 
de sinteză, peste 30 de volume în calitate de coautor, peste 
330 de studii şi articole de sinteză, care au văzut lumina 
tiparului în revistele de specialitate din ţară, dar şi din 
SUA, Italia, Rusia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, R. 
Moldova, Anglia, Germania, Spania, Argentina etc.

Or, aria preocupărilor ştiinţifice ale istoricului Ioan-Aurel 
Pop cuprinde cercetarea instituţiilor medievale româneşti, a 
adunărilor cneziale şi nobilare, relaţiile românilor din Tran-
silvania cu spaţiul românesc extracarpatic, influenţa bizan-
tină asupra românilor, raporturile Transilvaniei cu Europa 
Centrală şi Occidentală.

***

În strălucitul dumisale discurs, proaspătul Doctor Ho-
noris  Cauza al USM a adus sincere şi calde mulţumiri 

Senatului, conducerii Universităţii 
noastre  pentru cinstea ce i-a fost 
acordată, accentuând faptul că se 
simte cu adevărat acasă, fiindcă 
anterior a vizitat de câteva ori Chi-
şinăul şi, în particular, Universita-
tea de Stat din Moldova.

Înalta asistenţă academică a 
ascultat cu cea mai mare atenţie 
incursiunea  marelui savant în isto-
ria zbuciumată a poporului nostru, 
amintind despre latinitatea româ-
nilor, despre etnogeneza neamului 
românesc, neocolind şi situaţia din 
trecutul nu prea îndepărtat, când 
aşa-numiţii savanţi proletcultişti  
au procedat la „macularea tre-
cutului nostru”, aceştia făcând 
bani, scriind minciuni pe bandă 
rulantă.

Printre vorbitori s-au aflat 
doamna Monica Babuc, Minis-
trul Culturii, şi domnul Vasile 
Işan, rectorul Universităţii „Al. 

Ioan Cuza” din Iaşi. În calitatea sa de oaspete de onoare, 
domnul Vasile Işan, printre altele, a precizat: „ Am venit să-l 
susţin şi să-l felicit pe domnul Ioan-Aurel Pop, fiindcă îmi 
este nu numai coleg, dar şi prieten. Evenimentul de astăzi 
este de anvergură majoră, fiindcă acesta consolidează co-
munitatea academică din R. Moldova şi România.”

În intervenţia dumisale repetată, domnul rector Gheorghe 
Ciocanu a precizat că invitatului special Vasile Işan i s-a făcut 
propunerea să fie membru al Consiliului pentru Dezvoltarea 
Strategică Instituţională – parte componentă a Administraţiei 
USM, care se va ocupa cu elaborarea şi implementarea strate-
giilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ superior din 
R. Moldova în lumina cerinţelor noului Cod al Educaţiei.

Mihai MORĂRAŞ

 Neamurile trec prin ispite şi încercări, 
până ce intră priceperea într-însele şi se înţeleg,

 aşa şi fierul, numai prin foc se înmlă die, se 
netezeşte şi se face strălucitor. 

Alecu Russo 

Spunea la vremea lui marele însingurat, filosoful şi 
scriitorul Emil Cioran: „Istoria e mânată de oameni 

care-şi pipăie necon tenit pulsul”. Uite că 
acest enunţ cioranian rămâne actual şi pentru 
zilele noastre, mai precis, pentru veritabilii şi 
neclintiţii purtă tori de memorie, care au ră-
mas fideli în faţa celor ce au scris pagini de 
glorie în Letopi seţul vremurilor apuse, când 
cei mai destoi nici fii ai neamului au stat de 
strajă la hotare şi au păzit acest pământ.

Nu încape îndoială că una din aceste file 
strălucite rămâne a fi legată de istoricul 27 
martie 1918, când străvechea provincie 
românească Basarabia s-a ataşat prima de 
Patria-Mamă. Au trecut de atunci 97 de ani. 
Aproape un secol de furtuni şi zbuciumări sociale, de căutări 
ale adevărului, ale locu lui şi ale rostului moldovenilor din 
stânga Prutului în mult prea întortocheatul traseu milenar al 
poporului român, din care facem parte cu toţii. 

Iată că ea, conştiinţa socială a noilor ge neraţii de români 
basarabeni, se face reauzită şi în  prezent. Un moment spe-
cial a avut loc chiar de ziua Uni rii Basarabiei cu România 
la Universitatea de Stat din Moldova: la ora 12.30, când au 

finalizat orele de curs, în faţa Blocului Prin cipal s-au adunat 
zeci de tineri în aşteptarea unui eveniment singular, pe care 
urma să-l anunţe inimosul entuziast şi iniţiator al altor activi-
tăţi în masă printre tineretul studios, pe care-l cheamă Vlad 
Bileţchi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, eveniment 
pe care l-a organizat în tandem cu prietena sa, plină şi ea de 
curaj şi energie – Corina Bezer. 

Anticipând acţiunea ce avea să se produ că, Vlad a ros-
tit următoarele cuvinte în faţa  tine-

rilor adunaţi: „Dragi colegi şi prieteni! Astăzi este săr-
bătoarea noastră naţională – Ziua Unirii Basarabiei 
cu România. Ne-am adunat aici să cinstim memoria 
celor care au înfăptuit acum 97 de ani acel act măreţ 
de reunificare, ce a marcat destinul multor generaţii de 
moldoveni. Iată că am ajuns să facem şi noi parte din 
acest ne uitat eveniment. Şi cred că cea mai mare bucu-
rie pentru noi şi dovadă a faptului că facem împreună 

prezentul continuu al Patriei noastre este Hora Unirii, 
pe care vă invităm s-o pornim împreună”.

La auzul acestui apel, spre largul ceru lui s-au înălţat pri-
mele acorduri din măreaţa „Horă a Unirii”, în care s-au 
prins tineri în făşuraţi în steaguri tricolore de la mai multe 
facultăţi, cadre didactice, inclusiv domnul prorector pentru 
activităţi sociale şi proble me studenţeşti, Nicolae Sadovei, 
doctor ha bilitat în drept; dl profesor universitar de la Fa-

cultatea de Istorie Gheorghe Paladi, 
sub semnatul ş.a. 

Luând cuvântul în faţa celor adu-
naţi, domnul Nicolae Sadovei i-a feli-
citat călduros cu prilejul remarcabilului 
eveniment, mărturisind că şi domnia sa 
este profund emoţionat, întrucât, fiind 
bucovinean de origine, trece prin ace-
leaşi  stări sufleteşti puternice prin care 
au trecut conaţionalii săi din nordul 
Bucovinei, această provincie revenind 
la sânul Patriei istorice cu opt luni mai 
târziu ca fraţii lor din Basarabia, adică 
la 28 noiembrie, 1918.

După ce acordurile măreţe ale Horii Unirii s-au terminat, 
tinerii studioşi, încolonaţi sub  drapele tricolore, au ţinut ca-
lea spre Piaţa Marii adunări Naţionale şi spre monumentul 
Marelui Domnitor Ştefan cel Mare, unde solemnităţile au 
luat o şi mai mare amploare.

Mihai MORĂRAŞ
Autoarea imaginilor din această pagină – 
Marina CEBOTARI, fotoreporter USM

La tribuna Senatului 
USM – dl Vasile Işan, 
rectorul Universităţii 
„Al. Ioan Cuza”, Iaşi, 
profesor universitar.

UNIVER  ITATEA

PENTRU  PRIMA  DATĂ – ACORDURILE  HORII  UNIRII  LA  USM!

Galeria  personalităţilor 

Istoria în acţiune

O  CELEBRITATE  ACADEMICĂ DE  RANG  EUROPEAN  ŞI  MONDIAL
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Un eveniment  de conotaţie istorică  
pentru Universitatea de Stat din 

Moldova şi, în particular, pentru  Faculta-
tea de Jurnalism și Științe ale Comunicării  
s-a produs în ziua de 31 martie 2015:  În-
altpreasfinţitul Mitropolit Vladimir  ne-a 
vizitat instituţia, având pe parcurs o întâl-
nire cu domnul Rector, profesor univer-
sitar  Gheorghe Ciocanu,  şi cu doamna 
decan al Facultăţii de Jurnalism și Științe 
ale Comunicării – doctor, conferenţiar  
universitar  Georgeta Stepanov,  precum 
şi cu staff-ul didactic și cu studenţii, viitori 
jurnalişti. 

  Evenimentul  a avut loc în Sala Sena-
tului USM, unde 
Întâistătătorul a 
rostit un mesaj 
de mulțumire în 
adresa  comuni-
tăţii universitare, 
menţionând faptul 
că Mitropolia ple-
dează pentru forti-
ficarea relaţiilor cu 
USM.  În același 
context au fost 
adresate cuvinte 
de încurajare şi luminare duhovnicească studenților de la Facultatea de Jur-
nalism şi Ştiinţe ale Comunicării  şi îndemnul de a mediatiza corect, obiectiv 
şi echidistant evenimentele cu caracter religios, problematica religioasă și 
activitățile comunităţii creştine din cadrul Bisericii noastre ortodoxe. 

Mitropolitul Vladimir a ținut  de asemenea să-i felicite pe cei prezenţi cu  
prilejul Sărbătorilor Pascale,  menţionând munca depusă la USM  în procesul 
de consolidare a societății, prin cultivarea înțelepciunii și valorilor morale 
tinerelor generații,  precizând gândul că: „jurnalistul, în misiunea sa de 
răspândire a adevărului, trebuie să ţină cont şi de valorile noastre spiri-
tuale, care ne definesc ca popor şi societate”.

În luarea sa de cuvânt, decanul Georgeta Stepanov a scos în eviden-
ţă  importanța colaborării cu Mitropolia Moldovei: „În contextul social de 
astăzi trebuie să punem un accent deosebit pe dimensiunea umană, iar 

studentul de la Jurnalism trebuie să 
se conducă de acest algoritm și cod 
valoric-spiritual.”

Spre finalul acestei memorabile vizite, 
Înaltpreasfinţia Sa Vladimir şi domnul 
Rector Gheorghe Ciocanu au semnat 
un Acord de Colaborare între Mitro-
polia Chişinăului şi a Întregii Moldove  
şi Universitatea de Stat din Moldova, 
care va  permite realizarea unor pro-
iecte bilaterale  de interes comun prin 
intermediul dialogului dintre tinerii 
jurnalişti şi slujitorii Bisericii.

 În încheiere, rectorul USM, dom-
nul Gheorghe Ciocanu a dat o apreciere 

înaltă vizitei În-
altpreasfinţitului 
Mitropolit Vla-
dimir, numind-o 
istorică. Dom-
nia sa a reiterat 
disponibilitatea 
Universităţii de 
Stat din Mol-
dova  pentru o 
colaborare re-
ciprocă şi mai 
fructuoasă.

Notă: Evenimentul pe care l-am descris mai sus a fost 
întregit în mod firesc şi cu lansarea cărţii „De la suflet la 
suflet”, semnată de preotul Octavian Moşin, doctor în Te-
ologie, despre a cărui personalitate a vorbit cu multă însu-
fleţire poetul-academician Nicolae Dabija.

Vizita Mitropolitului Vladimir s-a încheiat cu Slujba de 
sfinţire a sediului renovat al Facultăţii de Jurnalism şi Şti-
inţe ale Comunicării.

Laura TUGAREV,
lector universitar

 la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
doctorandă, USM

În perioada 7-9 aprilie 2015, 
la Universitatea de Stat din 

Moldova s-a desfășurat conferința 
internațională „De la asigurarea 
calității la strategia de dezvoltare 
a instituțiilor de învățământ su-
perior”, la care au participat rec-
tori, prorectori, manageri de calitate 
și cadre didactice din instituțiile de 
învățământ superior din Republi-
ca Moldova, reprezentanți ai Mi-
nisterului Educației, Ministerului 
Sănătății,  Agenției Naționale de 
Asigurare a Calității Învățământului 
Profesional din Republica Moldo-
va, Agenției Germane de Asigurare 
a Calității în Învățământul Superior 
(AQAS), Agenției Estoniene de Asigurare a Calității 
Învățământului din Estonia (EKKA), experți în asigura-
rea calității educației din Germania, Austria, România, 
Danemarca, Spania și  reprezentanți ai Uniunii Europe-
ne a Studenților (ESU). 

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului 
TEMPUS QUAEM, implementat în 5 universități din 
țară în Consorțiu cu alte universități din România, Spa-
nia și Danemarca și cu participarea Agenției Germane de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (AQAS). 

Membrii Consorțiului au încercat să disemineze 
experiența și realizările obținute în cadrul Proiectului 
în scopul constituirii și dezvoltării unui sistem viabil de 
asigurare a calității în învățământul superior din Repu-

blica Moldova. Conferința a abor-
dat trei probleme mari ale calității 
învățământului superior: conexi-
unea dintre asigurarea calității și 
strategia de dezvoltare a instituției 
de învățământ superior; evaluarea 
externă și acreditarea programe-
lor de studii; internaționalizarea 
învățământului superior. 

În alocuțiunea de deschidere a 
conferinței, Ministrul Educației doam-
na Maia Sandu a menționat că „Asi-
gurarea calității în învățământul 
superior din Republica Moldova 
reprezintă garanția faptului că 
programele de studiu oferite de 
instituțiile de învățământ superior 

respectă cele mai înalte standarde în materie 
de instruire și cercetare”.

 Membrii Consorțiului de la Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Bălți, 
Universitatea Tehnică din Moldova și Universita-
tea de Stat din Tiraspol au diseminat experiența 
acumulată în cadrul evaluării externe a programe-
lor de studii pentru ciclul I, licență, identificând 
oportunitățile de îmbunătățire a lor. 

Liliana ROTARU,
doctor, conferenţiar universitar,

șef  Secţia Managementul Calităţii, 
Dezvoltare Curriculară și Evaluare

UN  DEZIDERAT  STRATEGIC: CALITATEA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  SUPERIOR
(Conferința internațională „From Quality Assurance to Strategy Development”,

 Chisinau, R. Moldova State University, 7-9 April 2015)

DE  LA  SUFLET  LA  SUFLET
SĂ  NE  CONDUCEM  DE  CODUL  VALORIC-SPIRITUAL

(Pașii Mitropolitului Vladimir la Universitatea de Stat din Moldova)
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Problema locului şi rolului Limbii Franceze în ansamblul de limbi străine, pre-
date în instituţiile preuniversitare şi universitare ale ţării, a constituit obiectul 

analizei efectuate de profesorii ţării, întruniţi în 18 martie a.c. la Universitatea de Stat 
din Moldova.  

Obiectivul Asambleei se rezuma la problematizarea şi atenţionarea  autorităţilor mi-
nisteriale, universitare, francofone, a 
directorilor instituţiilor preuniversita-
re, a corpului profesoral  al instituţi-
ilor educaţionale   asupra problemei 
de diminuare a  numărului de elevi 
şi studenţi ce aleg limba franceză în 
calitate de limbă străină de studiere şi 
de comunicare la nivel internaţional. 
În consecinţă, limba franceză a pier-
dut din terenului ei funcţional ce-i re-
venea în anii secolului trecut. 

Asambleea Generală a Profesori-
lor de limbă franceză a întrunit pro-
fesori din majoritatea raioanelor ţării 
şi din instituţiile universitare  graţie 
susţinerii ce am avut-o din partea 
Ministerului Educaţiei, în particular, 
a dnei Viceministru L. Nicolăescu-
Onofrei, care a acceptat delegarea a  
câte un profesor din fiecare raion. Ex-
primăm profunda noastră recunoştinţă 
dnei Viceministru pentru această deci-
zie şi pentru participarea Domniei sale la Întrunirea noastră. Concursul Domniei sale e 
o mărturie a interesului vădit faţă de problemele ce le pune prezervarea predării limbii 
franceze în instituţiile noastre educaţionale ale acestui context latin. Limba franceză e 
concepută, precum a constatat  doamna Viceministru, drept instrument de transmitere a 
valorilor culturale şi civilizaţionale ale poporului francez. 

La Asamblee au participat domnul  Pascal Vagogne, Ambasadorul  Republicii 
Franceze în ţara noastră, primul Consilier al Serviciilor Culturale ale Ambasadei, dl 
J. Petit, dna O. Dandara, Vicerector al Universităţii noastre, dna L. Zbanţ, decanul 
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, dl. E. Skoulios, director al Alianţei Franceze 
şi Adjunctul Directorului, dl A. Cibotaru, colaboratori ai Alianţei Franceze, precum şi 
dl. R. Kwiatkowski, responsabil al Antenei AUF. 

Constatăm atenţia vădită a noului Ambasador al Republicii Franceze, dl P. Vagogne, 
faţă de problema pusă, faţă de profesorul de limbă franceză  şi față de problemele predării 
limbii franceze în instituţiile noastre educaţionale. Exprimăm recunoştinţa noastră  guver-
nului  Republicii Franceze şi OIF, care, prin intermediul Alianţei Franceze, prin Serviciile 
Culturale ale Ambasadei   au investit considerabil în ameliorarea predării limbii franceze 
în instituţiile preuniversitare şi universitare ale sistemului educaţional al ţării.      

Constatăm atenţia, grija domnului ambasador faţă de starea limbii franceze în şcoala 
noastră, faţă de necesităţile didactice ale profesorului, dificultăţile ce le are în menţinerea 
şi predarea limbii franceze în instituţiile de învăţământ. De menţionat că pe parcursul doar 
al  câtorva luni, de când se află în misiune, dl. Ambasador a reuşit să viziteze şi să aibă  în-
trevederi cu autorităţile  universităţilor  din R. Moldova pentru a cunoaşte starea de predare 
a limbii franceze.

În discursurile profesorilor a fost abordat un şir de motive de natură internă şi externă 
ce au  condus la substituirea predării limbii franceze prin predarea limbii engleze. În  lu-
ările de cuvânt,  vorbitorii au pus accentul  pe valorile  şi efectul pragmatic pe care îl are 
predarea limbii  franceze asupra moralei şi formării unui comportament decent la tânărul 
nostru studios. Rolului administraţiei instituţiilor preuniversitare, poziţionarea autorităţilor 

ministeriale, universitare, rolul părinţilor în orientarea copiilor în problema alegerii limbii 
străine de studiere – aceşti factori sunt concepuţi  drept principii  prioritare  ale prezervării 
predării limbii franceze.  

Dl V. Baban, şeful Direcţiei de Educaţie, raionul Cahul, care se deosebeşte, la nivel 
naţional, prin cel mai mare număr de profesori  de limbă franceză, a relevat problema im-

portanţei  practicării colaborării cu instituţiile preuniversitare din 
Franţa şi din alte ţări francofone. Acest coleg francofon de exce-
lenţă a acumulat o experienţă bogată în modalitatea de actualizare 
a colaborării francofone, argument ce demonstrează  menţinerea 
predării limbii franceze în această parte a ţării. 

 Dl I. Guţu, Directorul Departamentului de Lingvis-
tică Romanică şi de Comunicare Interculturală, Departament 
calificat la justa valoare la nivel naţional ca infrastructură  
academică francofonă directorie, a demonstrat  eficacitatea co-
laborării francofone pe care o practică corpul profesoral al depar-
tamentului  cu universităţile din Franţa, Elveţia, Belgia, Canada. 
În calitate de didactician al limbilor străine, înalt apreciat la nivel 
naţional, dl I. Guţu a adus la cunoştinţa profesorilor unele din no-
ile criterii de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor verbale ale 
elevilor, câteva din principiile de structurare a testelor destinate 
examenului de bacalaureat. 

Dna M. Movileanu, reprezentând corpul profesoral al raio-
nului Orhei, a  abordat problema  claselor bilingve, a explicitat 
aspecte ale experienţei  achiziţionate în predarea limbii franceze 
în acest tip de clase, eficacitatea acestei experienţe pentru viitorul 

elevului. 
Problemele  reve-

late  de către  profe-
sori se raportează la 
specificul contextu-
lui naţional al ţării, 
precum şi la rolul şi 
interesul Republicii 
Franceze în menţi-
nerea limbii france-
ze în această parte a 
Europei. 

Profităm de aceas-
tă oportunitate  pentru 
a exprima, în numele 
comunităţii  pedago-
gice francofone a ţării, 
profunda gratitudine 
dlui prof. univ. Ghe-

orghe Ciocanu, Rector al USM, pentru acceptarea derulării lucrărilor întrunirii  profesori-
lor de limbă franceză în incinta Senatului Universităţii.  

Întrunirile profesorilor de limbă franceză la Universitatea noastră servesc drept 
argument prin care se demonstrează atenţia Rectoratului faţă de munca profesorului 
din instituţiile preuniversitare, importanţa interacţiunii între Universitate şi preuni-
versitarul ţării, în aceeaşi măsură interesul faţă de rolul limbii franceze în predarea 
limbilor străine la universitate.

    Anna BONDARENCO, 
profesor universitar, doctor habilitat

       Preşedinte Onorific al Asociaţiei Profesorilor de 
Limba Franceză din R. Moldova

LIMBII  FRANCEZE –LOCUL  BINEMERITAT ÎN  SISTEMUL  EDUCAŢIONAL  AL  ŢĂRII
(PROFESORUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ ŞI PREOCUPAREA LUI PENTRU VIITORUL LIMBII FRANCEZE ÎN CONTEXTUL NOSTRU LATIN)

Anul acesta Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative 
(FRIŞPA) împlineşte 20 de ani de existenţă. În raport  cu nemărginirea timpului, 

această durată de două decenii, desigur,  este ca o scânteie de  fulger pe bolta cerească.
Dar dacă am face abstracţie de această dimensiune a timpului şi am analiza parcursul 

acestei Unităţi Didactice şi Administrative din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
vom constata că realizările corpului  profesoral - didactic al facultăţii sunt cu adevărat 
remarcabile.

 De menţionat că FRIŞPA este unica facultate în republică ce pregăteşte specialităţi de 
performanţă în domeniul diplomaţiei, în cel al administrării de toate nivelele, politologi, 

comentatori şi analişti politici de o înaltă ţinută profesională. FRIŞPA se bucură de o bună 
reputaţie printre personalităţi remarcabile din diverse domenii, inclusiv printre ambasadorii 
ţărilor străine, acreditaţi în R. Moldova, demnitarii de Stat şi funcţionarii cu cele mai înalte 
posturi din ţara noastră şi departe de hotarele ei.

Nu este lună ca aici să nu se producă evenimente de cea mai mare rezonanţă politică şi 
socială, studenţii fiind astfel antrenaţi în activităţi  utile de ordin teoretic şi practic.

Drept confirmare ne pot servi ultimele două  întruniri care  au avut loc la Facultatea de 
Relaţii Internaţionale,  Ştiinţe Politice şi Administrative  pe parcursul lunii curente. 

Mihai  MORĂRAŞ

DESCHIDEREA  SPRE  LUMEA  ÎNCONJURĂTOARE

Studenţii şi cadrele didactice de la FRIŞPA au ascultat cu multă atenţie 
şi interes discursul domnului Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Con-
stituţionale a Republicii Moldova despre rolul acestei Instanţe Superioare 
Judecătoreşti în procesul de modernizare politică a ţării noastre.

Fără îndoială, vizita 
la facultate a domnului 
Iurie Leancă, ex-prim-
ministrul Republicii 
Moldova, de numele 
căruia sunt legate cele 
mai importante, chiar 
istorice realizări în do-
meniul politicii externe 
a tânărului nostru stat, 
care aspiră cu îndârjire  
a se integra cât mai ra-
pid în comunitatea sta-
telor europene, a fost 
pe cât de binevenită, pe 
atât şi de necesară.

Înaltul demnitar de 
stat (actualmente depu-
tat în Parlamentul  de 
la Chişinău), domnul 

Iurie Leancă le-a vorbit viitorilor diplomaţi, politicieni şi funcţionari în structurile administrati-
ve şi de stat despre Modelul European de dezvoltare a Republicii Moldova, despre perspectivele 
şi condiţiile de aderare a acesteia la Uniunea Europeană.

Întâlnirea a decurs la un nivel profesionist, studenţii fiind antrenaţi într-un dialog interactiv 
şi  util.

Excelenţa Sa, Pascal VAGOGNE, Ambasadorul  Republicii Franceze în ţara 
noastră, le adresează participanţilor la Asambleea Generală a Profesorilor 

de Limba Franceză un mesaj de bun augur.
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Anual, Facultatea de Chimie şi Tehnologie 
Chimică, împreună cu Ministerul Educaţiei, 
este  gazdă primitoare pentru cei mai buni 
elevi la chimie din Republica Moldova.  

În cazul dat este vorba de Olim-
piada de Chimie, ediţia a 52-a,  

care s-a desfăşurat în perioada 12-15 
martie, curent, în incinta Universităţii 
de  Stat din Moldova,  la Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică.

În cadrul acestei competiţii de profil  
au participat 153 de elevi din 36 de ra-
ioane şi municipii ale ţării noastre, in-
clusiv cei de la Liceul Teoretic din Tira-
spol, de la  Liceul Teoretic din Bender,  
de la Liceul Academic al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei,  precum şi de la câ-
teva colegii.

Deschiderea oficială a Olimpiadei 
de Chimie a avut loc în Sala Senatului  
USM,  la solemnitatea de deschidere 
luând parte Rectorul Universităţii de 
Stat din Moldova, domnul Gheorghe 
CIOCANU;  Preşedintele AŞM, aca-
demicianul Gheorghe DUCA; şef de 
direcţie a Ministerului Educaţiei, doc-
tor, conferenţiar universitar Nadejda VELIŞCO; acade-
mician, director de Departament al Facultăţii de Chimie şi 
Tehnologie Chimică Aurelian GULEA; director adjunct 
al Institutului de Chimie AŞM, doctor habilitat Aculina 
ARÂCU; membri ai Consiliului Olimpic, studenţii de la 
facultatea noastră. 

O surpriză plăcută pentru absolvenţii  de licee a 
constituit mesajul de salut al  domnului Rector Gheor-
ghe Ciocanu, care a promis că olimpicii  clasei a 12-a, 
care  vor susţine cu succes examenele de Bac (în cazul 
depunerii actelor la Admiterea-2015) vor fi înmatricu-
laţi la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică în 
bază de buget din contul USM.

Pentru cele mai originale și argumentate răspunsuri,  
Preşedintele AŞM,  domnul Gheorghe Duca, a instituit trei 
Diplome speciale: pentru cel mai ingenios răspuns la tu-
rul teoretic, pentru cel mai bun experimentator şi  pentru 
promovarea chimiei ecologice, oferindu-le câte o carte în 
domeniul respectiv.

Cu o Diplomă specială şi Premiul de încurajare, ofe-
rit de Gheorghe Duca la deschiderea Olimpiadei, a fost  
menţionat  elevul clasei a IX-a Gabriel Graur din Nispo-
reni pentru cel mai rapid răspuns la o întrebare academică 
exprompt.

Iar Directorul Departamentului Chimie, academicia-
nul Aurelian Gulea, la rândul său, a  înmânat o Diplomă 
nominală şi un set de carte celui mai iniţiat elev în chi-

mia anorganică. Doamna director adjunct al Institutului 
de Chimie, doctor habilitat Aculina Arâcu, de asemenea, 
a dorit succes concurenţilor în acest exerciţiu intelectu-
al,  acordând din partea Institutului de Chimie un premiu 
în sumă de 500 lei și cărți pentru cei mai ingenioşi con-
cursanţi. Studenta anului  doi  Stela Grecu a pregătit la 
deschiderea Olimpiadei o surpriză  foarte plăcută pentru 
participanţi – o piesă clasică  executată la flaut.

***

Olimpiada s-a desfăşurat în două  
tururi –  cel teoretic şi cel practic  

şi s-a realizat în laboratoarele facultăţii. La 
turul practic au fost admişi primii 10 elevi 
din clasele a IX – XI-a şi 11 elevi din clasa 
a XII-a, în ordinea descreşterii punctaju-
lui. La elaborarea subiectelor pentru turul 
teoretic şi cel practic au contribuit cadrele 
noastre  ştiinţifico-didactice experimenta-
te, care au asigurat conţinutul academic şi 
olimpic al testelor. Pentru  rularea organi-
zată a concursurilor responsabili de clase 
au fost nominalizaţi: doctor, conferenţiar 
universitar Aliona Cotovaia (clasa a 9-a); 
doctor, conferenţiar universitar Victor 
Ţapcov (clasa a 10-a); doctor, conferen-
ţiar universitar Galina Dragalina (clasa 
a 11-a); doctor, conferenţiar universitar 
Ion Bulimestru (clasa a 12-a). Profeso-
rii nominalizaţi  au lucrat conştiincios cu  
toate echipele, asigurând condiţiile optime 
de desfăşurare a tururilor, precum şi controlul obiectiv al 
răspunsurilor concursanţilor. 

În urma examinării  minuţioase a rezultatelor participan-
ţilor la Olimpiada Republicană de Chimie, ediţia a 52-a, pen-
tru  fiecare clasă au fost nominalizaţi învingătorii,  fiind 

decernate Diplome şi premii din partea Ministerului Edu-
caţiei şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Cei mai buni 
elevi au  concurat la proba de baraj, care, de fapt, este o 
treaptă de  preselecţie pentru Olimpiadele Internaţionale 
din anul 2015. 

De menţionat faptul că la buna organizare a Olimpi-
adei au contribuit mai multe structuri şi subdiviziuni ale 
Universităţii de Stat din Moldova, ele demonstrând un in-

teres deosebit faţă de acest eveniment educaţional  şi 
instructiv-didactic de nivel republican. 

Comitetul Olimpic aduce sincere mulţumiri tutu-
ror celor implicaţi în organizarea Olimpiadei Repu-
blicane de Chimie, conducerii USM pentru susţinerea 
şi asigurarea necesară cu spaţii, cu personal şi ser-
vicii, tuturor cadrelor didactice de la facultate, care 
au elaborat subiectele şi au asigurat evaluarea lor 
corectă, precum şi personalului tehnic pentru deser-
virea turului practic şi, desigur, studenţilor facultăţii, 
antrenaţi în buna organizare a acestui eveniment de 
anvergură.

 În ceea ce priveşte colectivul profesoral-didactic al 
Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, profitând 
de  organizarea anuală a Olimpiadei de Chimie, îi în-
demnăm pe participanţi să facă studii universitare anu-
me aici, fiindcă numai la noi viitorii studenţi vor putea 
pătrunde în marile taine  ale  acestei ştiinţe fermecate, 
atât de necesare economiei naţionale şi societăţii noas-
tre moldovene.

Viorica GLADCHI,   
 preşedintele Comitetului Olimpic,

decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică,
doctor, conferenţiar universitar

Am citit undeva că o carte poate fi comparată cu un monument pu-
blic. De un asemenea  monument public am avut prilejul să iau cunoş-
tinţă chiar zilele trecute, care precedau luminoasele  noastre Sărbători 
Pascale, când i-am făcut o scurtă vizită iubitului profesor de Română, 
academicianul Anatol Ciobanu.

În cadrul uşii  m-a întâmpinat chipul aceluiaşi om drag sufletului 
meu, pe care-l cunosc şi-l admir de-o viaţă, cu neschimbatul dumisa-

le zâmbet deschis pe faţă, cu acea voce calmă şi blajină, pe care o cunosc 
încă din anii studenţiei la Universitatea de Stat din Moldova, voce care te 
cucereşte,  te face să te simţi liber, degajat, nestânjenit, natural, aşa, de fapt, 
cum îl cunosc şi-l admiră atâtea generaţii de discipoli, care au trecut prin 
şcoala marelui nostru dascăl-îndrumător.

…Iar înainte de a-mi lua rămas bun, după o sinceră şi  atât de dorită 
reîntâlnire, ilustrul savant mi-a dăruit ultima apariţie editorială, pe care 
o prezint şi cititorilor noştri. Este vorba de o carte cu totul specială. O 
carte care cuprinde, în cele 168 de pagini ale sale, întreg parcursul unui 
destin care, fără nici o rezervă, poate fi numit drept un Pilon  rezistent al 
învăţământului universitar şi al ştiinţei filologice din întreg spaţiul nostru 
geografic unde se vorbeşte Limba Română.

Acest volum de excepţie însumează în limita unor parametri biblio-
grafici impresionantul traseu de opt decenii şi mai bine de viaţă pe care 
l-a parcurs cu demnitate, curaj şi credinţă nestrămutată în idealul nostru 
naţional acest Coborâtor „din Munţii Latiniei”, precum îl numeşte una 
din  ilustrele dumisale discipole, doamna profesor universitar Claudia Ce-
mârtan, actualul decan al Facultăţii de Litere, USM.

În prefaţa acestui studiu, apărut sub egida Academiei de Ştiinţe a Mol-

dovei, a Institutului de Studii Enciclopedice şi a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei 
Lupan” se reţine şi următoarea apreciere, semnată de academicianul Gheorghe Duca: 
„Pentru noi, cei de la ştiinţele naturale, agricole, medicale şi exacte, octogenarul 
Anatol Ciobanu este, întâi de toate, un apărător consecvent şi un promotor activ al 
adevărului ştiinţific despre graiul matern… În anii de renaştere naţională a luptat, 
cu vorba şi cu fapta, pentru adevărul ştiinţific şi istoric, privind alfabetul latin, lim-

ba de stat şi unitatea lingvistică moldo-română…”
Iar pentru a ne imagina deplina, am zice chiar, titanica 

muncă de savant, de cadru didactic universitar, de pedagog 
înzestrat de la Dumnezeu, de  oştean neobosit pe tărâmul so-
cial-cultural şi cel ştiinţific al acestei singulare personalităţi, 
e de ajuns să constatăm faptul că la Compartimentul „Bibli-
ografie” au fost inserate o mie şi una (!) de titluri de teze de 
doctorat, autoreferate, comentarii, aprecieri etc., care îmbrăţi-
şează anii 1960-2013.

Cu alte cuvinte, după  expresia plastică a bunului dumisa-
le coleg şi prieten, domnul Vitalie Marin, doctor habilitat, 
profesor universitar, protagonistul lucrării în cauză Anatol 
Ciobanu rămâne a fi o inconfundabilă Figură, una marcan-
tă a Lingvisticii Româneşti.

Vom mai preciza că acest excepţional studiu biobibliogra-
fic este alcătuit din două părţi: primul compartiment inse-
rează opiniile multor personalităţi de vază despre savan-
tul şi profesorul universitar Anatol Ciobanu, iar partea a 
doua cuprinde bibliografia ştiinţifică propriu-zisă.

Lucrarea este adresată profesorilor, cercetătorilor ştiinţi-
fici, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.

Mihai  MORĂRAŞ

Pe raftul cu cărţi

UN  CURAJOS  OŞTEAN  AL  ROMÂNISMULUI

Desfăşurarea turului teoretic

Cei mai buni elevi rezolvă problemele practice în laboratoarele facultăţii

Cotidianul facultăţilor

O  PROFESIE  CU  CELE  MAI  SIGURE  PERSPECTIVE
(OLIMPIADA  REPUBLICANĂ  DE  CHIMIE,  EDIŢIA A 52-A)
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Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Cu mare bucurie am trăit Învierea Domnului şi Paștile 
Blajinilor. 

Atunci când creștinii merg la cimitire să le vestească 
răposaților că “Hristos a Înviat!”, mulţi dintre ei cam uită de 
adevărata esență a acestei sărbători. Ajung la cimitire pentru 
a se întâlni cu rudele, prietenii, pentru a face mese cu alese 
bucate și mai puțin cu gândul și intenția de a se ruga pentru 
rudele răposate. Oamenii, în aparență, vin pentru a-i pomeni 
pe cei răposați, dar felul cum întâlnesc Paștile  Blajinilor îi 
îndepărtează mult de la semnificația acestei sărbători, care 
tinde să aducă lumina Învierii, pace și alinare răposaților.

Astfel, la iniţiativa episcopului-vicar Preasfinţitul Ioan de 
Soroca, membrii Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi 
(ASCIO) s-au mobilizat într-o campanie de informare a cre-
dincioşilor. Au fost pregătite mesaje privind faptul cum tre-
buie să ne comportăm în cimitire, dar şi rugăciuni corespun-
zătoare trebuie înălţate întru pomenirea răposaţilor. Aceste 
pliante au fost distribuite în mai multe localităţi la intrarea 
creştinilor în cimitire.

În cimitirul Sf. Lazăr din Chişinău câţiva studenţi au 
împărțit pliante informative. „Majoritatea oamenilor se te-

meau să  le primească, crezând că sunt de la reprezentanţii 
altor curente religioase, dar până la urmă s-au convins că 
mesajele vin din partea creștinilor ortodocși. Creştinii au 
primit cu bucurie aceste înștiințări, spunând că pe viitor vor 

ține cont de cele expuse în articole”, ne-a mărturisit Ani-
şoara Banari, participantă la  aceste acţiuni de împărţire a 
pliantelor.

„Dacă anul trecut a fost o premieră împărţirea materiale-
lor informative cu un mesaj creştin privind comportamentul 
şi ţinuta creştinilor în cimitire, anul acesta ne-am mobilizat 
la îndemnul episcopului Ioan, Vicarul Mitropolitan, care a 
venit şi cu un suport financiar, tipărindu-se câteva mii de foi 
volante, dar şi iconiţe cu chipul Mântuitorului Cel Înviat, 
care au fost împărţite la intrarea în cimitire. Am identificat 
câţiva voluntari de la ASCO, care au distribuit informaţia în 
10 cimitire din ţară.

Credem că cea mai vulnerabilă stare de lucruri e în cimi-
tirul Sf. Lazăr din capitală, unde e un flux mare de oameni şi 
unde suntem martori la atâtea abuzuri.

Nădăjduim totuşi să ajungem cu un mesaj autentic creştin 
la cât mai multă lume, iar în viitor ar fi perfect să meargă ti-
nerii pe la toate cimitirele din ţară. Doar prin astfel de acţiuni 
vom schimba starea de lucruri şi vom reveni la normalitate 
privind pomenirea celor adormiţi întru Domnul”, ne-a vorbit 
părintele Octavian Moşin, preşedintele ASCO.

Responsabil de pagină preotul Octavian MOŞIN,
doctor în Teologie

CAMPANIA  DE  DONAŢIE  DE  CĂRŢI
PENTRU  TINERI  ȘI  COPII  DIN  BASARABIA

Hristos a înviat!

Dragi creştini! Am finalizat campania de strângere de cărți 
pentru copii și tineri din Basarabia. Vă mulțumim foarte 

mult pentru donațiile pe care le-ați făcut. S-au strâns și achiziționat 
în total aproximativ 1100 de cărți și cărticele. 

 În imaginile  alăturate vă prezentăm un set de cărţi, realizate  
în Săptămâna Mare. Lipsesc doar  pachetele cu cărți care au ajuns 
după această dată. Ne-ar fi fost greu să le scoatem iarăși pe toate și 
să le fotografiem. În două-trei săptămâni vom trimite cărțile către 
Părintele Octavian Moșin. 

Îi vom cere Sfinției sale câteva fotografii, atunci când aceste 
cărți  vor ajunge la copii și la tineri.

Vă mulțumim încă o dată!
Dumnezeu să vă ocrotească și să vă răsplătească efortul!

Claudiu BALAN,
 preşedintele Asociaţiei „Ortodoxia Tinerilor”

FRUMUSEȚEA  TINEREȚII
Tinereţea are ceva al ei, ceva ce-ţi place, ceva ce te 

odihneşte. Mie dintotdeauna mi-au plăcut tinerii, 
şi-mi plac şi-acuma. Da’ să ştiţi, eu spun aşa cu toată ini-
ma! De ce? Pentru că tânărul e modelabil, bătrânu-i ţapăn, 
nu mai ai ce face cu el, a ajuns ce-a ajuns, este ce este şi, 
Doamne-ajută! Stai de vorbă cu el, că tot aia ţi-o spune şi 
prima oară şi a zecea oară!

Pe când un tânăr zice: „Domnule, dacă  vei avea drep-
tate, ia să văd eu, mă mai gândesc eu”. Îi spui: „Măi fra-
te, uite, n-are nici un rost să te duci la discotecă, numai 
te-ntuneci acolo, te pătezi cu tot felul de păcate, te agiţi 
şi te exciţi… Ce rost are să te duci acolo şi să aduci în 
biserică  ceea ce-ai văzut acolo?”. Pentru că realitatea 
asta este, omul duce în el ce a acumulat. Aşa-i omul, pro-
dusul societăţii în care trăieşte. Şi mai ales dacă-şi alege 
el nişte lucruri negative şi trăieşte negativ.

Tinerii, prin structura lor, prin năzuinţele lor, prin fe-

lul de a se angaja în anumite acţiuni, sunt mai aproape 
de fericire, sunt mai aproape de realizări care să le 
dea mulţumire şi fericire. Şi tinerii mai sunt cumva 
fericiţi, în sensul că nu au un trecut lung care să fie pă-
tat de gânduri rele, de fapte necuviincioase, de vorbe 
nelalocul lor.  Pentru că tinereţea este mai aproape de 
copilărie, iar copilăria este într-un fel, idealul creşti-
nului. Nu în sensul să rămânem la copilărie ca fază 
de început, ci în înţelesul să ne menţinem în sfera co-
pilăriei în ceea ce priveşte seninătatea, nerăutatea sau 
răutatea fără durată şi în ceea ce priveşte nevinovăţia 
câtă este în copilărie.

Arhimandritul Teofil PARAIAN
« Veniţi de luaţi bucurie », Editura Teognost, 

Cluj-Napoca, 2001, p. 166

Trăim într-o societate de consum, dorim cele mai performate gadgeturi, cele mai bune 
haine și cele mai bune produse. De ce nu? Doar muncim pentru asta și e un fel de 

recompensă pentru munca noastră.
Iar pentru ca toate gusturile și plăcerile noastre să fie împlinite, s-au creat rețelele de con-

sum care ne acaparează timpul, dorințele și de multe ori  pe noi înșine.
Astăzi suntem ademeniți de rețele de consum pentru orice gust, pentru dorință și posibilități 

materiale. Dacă sunteți un mare apărător al naturii sau vreți să fiţi unici, să vă realizați prin 
purtarea unor branduri sau să arătați ca actorii din film – nu aveți nici un impediment, pentru 
oricine, cu imaginație bogată sau nu prea, piața e gata să vă ademenească cu diverse produse 
și oferte.

Avem de toate și prin toate acestea ne pierdem, fără să vrem. Observăm că aceste rețele 
de consum se transformă în modul nostru de viață, într-un cult. Ne educă, ne oferă bonusuri, 
modele noi de viață și de comportament. Câte o dată ai senzația că produsele care ni se pro-
pun sunt idolii pe care trebuie neapărat să-i avem în casă.

Cum să folosești alt produs, doar știi că altele nu sunt așa de bune, că, uite, anume acesta 
te ajuta să protejezi natura, e pentru sănătatea familiei tale, e cel mai ecologic, cel mai pur și 
câte și mai câte…

Nici nu observăm că începem să judecăm la început produsele între ele, apoi producătorii, 
apoi vânzătorii de la diferite rețele, apoi judecăm tot și pe toți, inclusiv unul pe altul și, îndeo-
sebi, pe cei care nu-și pot permite a fi în vogă… Și dacă se întâmplă să rămânem fără cel mai 
tare șampon din ofertele publicitare?

Din consumători ne transformăm în dependenți de cumpărături, de posedarea anumitor 
produse…

Ce se întâmplă cu noi? Noi, cei care suntem liberi, încet-încet devenim dependenți de 
marca unui șampon. Oare şamponul este pentru noi sau noi suntem pentru şampon?!

Uliana GONCEARENCO,
membră a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi

PRODUSELE  SUNT  PENTRU  NOI  SAU  NOI  PENTRU  PRODUSE?

TINERII  DE  LA  ASCO  EXPLICĂ  CREDINCIOȘILOR  CUM  SE  SERBEAZĂ  „BLAJINII”
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Nu încape îndoială că orice tânăr care s-a decis să facă studii la o instituţie de învă-
ţământ superior (în cazul nostru, la Universitatea de Stat din Moldova), chiar din start 
şi-a pus un scop bine determinat: să acumuleze cât mai multe şi profunde cunoştinţe în 
domeniul dat.  Bineînţeles că acesta-i unul din factorii determinanţi şi una din priorităţile 
oricărei instituţii de profil, care îşi pune scopul nobil de a pregăti pentru societate specia-
lişti de o înaltă ţinută profesională şi intelectuală. Dar pe lângă aceste condiţii, pe lângă 
aceste priorităţi, se mai cere ceva: capacitatea viitorului absolvent de a gândi. Anume 
aici, la universitate, tânărului studios trebuie să i se ofere posibilitatea de a-şi dezvolta 
gândirea, de a-şi expune poziţia, atitudinea, părerea faţă de cutare sau cutare fenomen, 
eveniment, întâmplare din societatea la  care aparţinem cu toţii.

În această ordine de idei, un exemplu admirabil şi demn de urmat ni-l oferă doamna 
doctor, conferenţiar universitar Eugenia DODON, care mereu îşi îndeamnă discipolii să 
însuşească în profunzime nu numai materia ce li se predă de la catedră, la seminare, la 
cursurile teoretice etc., dar şi să-şi cultive gustul de a analiza fenomenele vieţii în afara 

cursului ce li se predă, adică de a medita asupra acestor fenomene, cu alte cuvinte, de a-şi 
forma propriile viziuni, propriile atitudini, propriile judecăţi, propriile aprecieri, propriile 
deducţii asupra celor ce ne înconjoară. 

În această ordine de idei, avem deplina satisfacţie să constatăm faptul că aceste efor-
turi ale doamnei profesor Eugenia DODON îşi găsesc ecourile cuvenite în inimile şi 
în conştiinţa multora dintre studenţii dumisale. Cei care parcurg cu atenţie materialele 
publicate lunar pe paginile ziarului „Universitatea”  pot constata regularitatea cu care 
discipolii  doamnei profesoare de la Litere îşi antrenează şi îşi cultivă această preţioasă 
facultate cu care natura l-a înzestrat pe Homo-Sapiens – capacitatea de a gândi, adică 
de a generaliza obiectiv toate câte ne înconjoară, exprimate prin noţiuni, prin propriile 
viziuni, judecăţi şi puncte de vedere.

Credem că reflecţiile de mai jos, semnate de autoarele noastre Mihaela Răileanu, La-
ura Tugarev, Victoria Sotnic şi Corina Bivol  ne pot servi drept confirmare a celor expuse 
de subsemnatul - Mihai MORĂRAŞ.

Condiţia intelectului

Am fi trăit, poate, 
ca în Paradis, dacă nu 
ar fi fost tragicul 1812. 
Nu mă refer acum la o 
economie mai prosperă 
sau la un sistem politic 
mai stabil, ci la situaţia 
în care s-ar fi aflat limba 
noastră cea română şi 

cultura autohtonă. 
Deja de secole bune trăim în mizeria şi 

în minciuna cu care încearcă să ne „îndoape” 
toate guvernările, iar atunci când ne dăm sea-
ma că am fost văduviţi de un adevăr istoric,  
cel care s-a tot schimbat odată cu perinda-
rea  guvernanţilor, vedem şi sărăcia de idei 
şi de valori în care am fost crescuţi. „1812 
– anul anexării Basarabiei la Imperiul 
Rus”, aceasta citeşte un elev de clasa a 8-a 
în manualul de istorie. Doar că nimeni nu-i 
spune  şi despre nedreptatea care a fost fă-
cută, că aşa-numita „anexare” a fost un furt; 
nimeni nu-i lămureşte cum ni s-a luat, încetul 
cu încetul, dreptul de a ne vorbi Limba lui 
Eminescu, cum am fost făcuţi bucăţele atunci 
când în 1856 ni s-a luat Chilia, Ismailul şi Ce-
tatea Albă.

Astăzi, iată că amărâţii de politicieni 
injectează cu impertinenţă în conştiinţa co-
piilor noştri naivi serul unui antiromânism 
feroce şi agresiv. Ne-am pomenit cu toţii 
dispersaţi în două tabere antagoniste şi 
ireconciliabile – români şi moldoveni.

Şi în aceste împrejurări nefaste îmi pun 
întrebarea: cum totuşi în zilele noastre, când 
la dispoziţia tinerilor se află atâta informaţie, 
atâta literatură istorică despre trecutul po-
porului nostru, când ne stă în faţă Internetul 
cu inepuizabila lui sursă documentară, cum 
adică, prin ce mijloace diabolice, mulţi cona-

ţionali de-ai mei din actuala generaţie se lasă 
prinşi în plasa minciunii şi obscurantismului 
agresiv?

Noi, urmaşi ai lui Burebista, ai lui Dece-
bal şi ai lui Ştefan cel Mare, am ajuns să nu 
mai ştim cine suntem, ai cui suntem şi ce-i 
cu viaţa noastră. Am ajuns până acolo încât 
ticălosiţii „promotori” ai moldovenismului 
de care aminteam mai sus ne spun că nu noi 
„de la Râm ne tragem”, ci „Râmul” se trage 
de la noi?! Iar basarabenii îşi continuă ago-
nia. Izgoniţi din propria ţară, mai mult din 
excesul de prostie, pe care îl văd în jur, decât 
de nevoie, se răresc pe zi ce trece. Mă doare 
mult şi faptul că am fost „îmbucătăţiţi”. Oa-
menii perfizi de la putere au văzut în noi 
doar o mână de lut, pe care au modelat-o 
„după chipul şi asemănarea” lor.

Dintr-o Basarabie care niciodată nu a fost 
prea mare tot ei au făcut-o şi mai mică, obli-
gând-o să cânte şi să danseze „Kazaciok”-
ul rusesc în locul doinelor şi horelor noastre 
străbune.

Sărmană Basarabie şi sărmanii de noi – 
cei care suntem copiii tăi! Mă doare mult că 
nu te-am cunoscut atunci când erai întreagă, 
când ştiai cine eşti, atunci când erai sigură de 
viitorul tău, când sperai la o zi de mâine mai 
bună, când nu erai condusă de o democraţie 
mascată, de minciună.

Sărmana şi scumpa mea Basarabie! Cum 
să facem să te aducem înapoi acasă? Cum 
să te salvăm, să nu te mai lăsăm să cerşeşti 
dreptatea, să nu-ţi mai stropeşti cu lacrimi 
trecutul zbuciumat şi prezentul nesigur? Oare 
ai căror urmaşi vor stăpâni în viitor această 
parte de Moldovă a lui Ştefan cel Mare?...

Mihaela RĂILEANU,
studentă în anul III, Facultatea de 
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Fiecare individ își 
are croit propriul 

său itinerar, are planuri-
le  și scopurile sale care 
așteaptă să fie realiza-
te. Rațiunea e cea care 
scoate omul din conturul 
pustiului și al iluziei, căci 
doar prin capacitatea 

de a trage deducții, de a judeca și de a 
acționa aproprie omul de un “creator de 
valori”. E demonstrat faptul că ea, capa-
citatea omului, se dezvoltă și capătă formă 
prin acțiune, muncă, alături de ambiție și 
perseverență.

Perseverența mișcă și este motorul care 
dă puls acelui impuls “puternic” din noi  care 
ne ajută să ne ducem la bun sfârșit proiecțiile 
de viitor – fie că  trecem de prima sesiune cu 
succes, fie  că terminăm facultatea cu note 
maxime, fie că  aspirăm la un post de muncă 
bine plătit. Te vezi un profesor universitar,  
un jurnalist de renume sau un politician de 
elită?! Dacă da, să știi că vei avea nevoie să-
ți fixezi țelul care va ajunge să fie  doar reali-
zat prin muncă asiduă,  prin efort intelectual, 
prin  ardere interioară.

Sunt însă și dintre cei care se  complac 
prin forme și dimensiuni șterse, își pierd 
identitatea și mereu sunt în căutarea “nume-
lui” în această lume. Mulți nu au curajul de 
a lupta în permanență, de a-şi apuca visul  în 
braţe și de a păși cu dârzenie în a cuceri  cul-
mile vieții! Se pierd cumva prin mercanti-
lism, bani, lux, haine de brand–nivelul I,II  al 
Piramidei lui Abraham Maslow. Trebuie  to-
tuşi să recunoaştem că este o satisfacție mult  
mai mare, cea de a urca spre vârful Pirami-

dei. Și aici ar trebui să intervină  ambiția, 
pentru că de cele mai multe ori reușește-n 
viață nu pedantul sau tocilarul, ci  doar cel 
care are tupeu, îndrăzneală, poate chiar și 
îndărătnicie în acțiuni, ţinând unda fluviului 
învolburat în plutire.   

Poetul și eseistul Samuel Johnson 
menționa: „Marile realizări sunt atinse 
nu prin putere, ci prin perseverență”, iar 
mai târziu  celebrul H. Jackson Brown Jr. 
afirma că „în confruntarea dintre izvor şi 
stâncă, izvorul învinge întotdeauna: nu 
prin putere, ci prin perseverenţă”. Așadar, 
succesul unei persoane este determinat în 
cea mai mare parte de doi factori: viziune și 
perseverență.      Viziunea este să ajungi să-ți 
cunoști scopul și apoi să-ți setezi mijloacele, 
instrumentele necesare și utile prin care să-l 
poți atinge. Și chiar dacă unii vă vor spune 
că scopul unui individ are, prin urmare, o 
singură limită – imaginația, iar acțiunile pe 
care le întreprindem pentru atingerea lui  
comportă planul de bătaie propriu-zis, totul 
în final depinde de personalitatea fiecăruia 
dintre noi. Or, cu cât o persoană este mai re-
alistă, cu atât ea se apropie mai mult de atin-
gerea scopului propus.  

Militez și îndemn ca fiecare să-și ia 
acuarela și pensula și să-și deseneze iti-
nerarul  în culori aprinse, cu nuanțe de 
albastrul-cerului. Scopul trebuie să defi-
nească existența, iar atingerea acelui scop 
bine definit trebuie să fie un mod de via-
ţă. 

Laura TUGAREV, 
lector la Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării,
doctorandă, USM

Prin capacitatea 
de a sintetiza 

exemplar toate direcțiile 
poeziei românești, mo-
delul  Eminescu a avut 
o influență covârșitoare 
asupra liricii ce i-a ur-
mat. Efectul iradiant al 
poeziei eminesciene s-a 
făcut simțit și în poezia 

din Basarabia, fiind în condițiile unei acu-
te crize identitare, o adevărată soluție de 
revigorare culturală. Grigore Vieru este 
unul dintre poeții basarabeni care și-a 
edificat creația pe trainicul fundament 
eminescian, în opera acestuia manifestân-
du-se un eminescianism datorat contac-
tului cu creația poetului nostru naţional, 
dar și un eminescianism nativ, ce ține de o 
structură sufletească similară.

Raportarea poetului basarabean la creația 
lui Mihai Eminescu ne-o dovedesc nu doar 
poeziile-dedicații (Legămînt, Eminescu), dar 
și conturarea unui topos similar. Fie că este 
determinată de un ,,sentiment al spațiului” 
(George Popa), specific sufletului românesc, 
fie de influența unui fond imaginar colectiv 
(Jung), compatibilitatea la nivelul consti-
tuirii spațiului imaginar în creația celor doi 
poeți este certă. Astfel muntele, dealul, va-
lea, izvorul, râul, codrul sunt repere spațiale 
ce conturează universul liric al ambilor poeți. 
Totuși un complex al marginii, determinat de 
situarea poetului basarabean în limitele teri-
toriului dintre Prut și Nistru a avut reflexe 
asupra personalității acestuia, care s-au răs-
frânt și în plan poetic.

Imaginea spațiului silvestru e comună 
viziunii artistice a ambilor poeți. Doar că 
semnificațiilor poetico-filosofice ale codru-
lui eminescian Grigore Vieru le integrează 
dimensiunea maternității. Din dorința de a 
o situa pe mama în sfera permanenței și a 

durabilității lucrurilor, poetul invocă codrul 
în poezia Mă rog. Spațiul silvestru se opune 
însă împlinirii cuplului de îndrăgostiți în Pă-
dure, verde pădure. Totuși evadarea iubitei 
într-un spațiu în continuă regenerare suge-
rează permanența dragostei. 

Izvorul cumulează aceleași semnificații 
în creația ambilor poeți, fiindu-i atribui-
te însemnele arhaicității, ale permanenței. 
Primordialul vierean stă însă sub semnul 
maternității, de aceea la Grigore Vieru 
imaginea mamei se proiectează în natură, 
în cosmos, glasul ei fiind un izvor, ochii ei 
– mări albastre. O concordanță la nivelul 
configurației spațiului poetic în creația celor 
doi poeți ține de elementul vegetal. Repre-
zentată de arbori, flori, iarbă, flora emines-
ciană, precum și cea viereană este un izvor 
de vitalitate. La Grigore Vieru, în poezia Po-
mul, copacul este însă și expresia unui popor 
care și-a pierdut verticalitatea.

Analizând în paralel spaţiul poetic în 
creaţia lui Mihai Eminescu şi a lui Grigore 
Vieru, am remarcat relevanţa unor repere 
spaţiale comune, justificată de situarea ambi-
lor poeţi în coordonatele aceleiaşi geografii 
fizice şi spirituale. Totuși cu acelaşi inventar 
de elemente spaţiale, ce definesc cadrul ro-
mânesc, cei doi poeţi au construit universuri 
poetice diferite: cel eminescian deschis spre 
nemărginire, spre cosmic, cel vierean – un 
univers al mamei şi al esenţelor primordiale. 
Măreţia şi grandoarea spaţiului poetic emi-
nescian transpare la Vieru sub semnul unei 
simplităţi primare, fiind o natură desprinsă 
din tipare mitice. Consubstanţialitatea cu na-
tura îi este indispensabilă atât Eului emines-
cian, cât şi celui vierean: primului pentru a 
se integra în armonia universului, celui de-al 
doilea, pentru a accede la esenţele originare.

Victoria SOTNIC, 
 studentă în anul III, Facultatea de Litere

Viața unui om este 
ca o clepsidră. 

Fiecare zi este ca un fir 
de nisip. Puțini dintre 
noi știu să-l prețuiască, 
prea mulți caută să-l 
irosească. Timpul nu 
poate fi cumpărat cu tot 

aurul din lume. Trăim cu senzația că noi 
suntem stăpânii vieții și ai timpului, dar, 
de fapt, timpul este stăpânul nostru. 

Ce este timpul?  Timpul  pare a fi  ceva 
insuportabil pentru cei care așteaptă;  o ali-
nare pentru cei care suferă; o cale dificilă  
pentru cei care vor să-l înfrunte;  un infinit 
pentru cei îndrăgostiți. În realitate,  timpul 
este la fel pentru toți ca un ceasornic: odată 
pus în funcțiune, nu se mai oprește. Zilnic 
utilizăm enunțuri de genul: ,, Ar fi trebuit 
să pleci mai devreme”; De ce nu ai venit 
la timp?”; ,, La ce oră pleci?”; „Când vei 
reveni?”.

Or, timpu-i obsesia noastră. Încercăm 
să-l controlăm, să-l modificăm. Îl irosim 
și-apoi dorim să-l recuperăm. Regretăm  că 
nu am ascultat de părinți când aceștia ne 
învățau de bine, că nu ne-am aflat mai mult 
lângă cei dragi. Suntem  preocupaţi de noi 
senzații,  de distracții, astfel încât  nu ne 
dăm seama de rapiditatea cu care timpul 
trece.

Oamenii sunt mereu  nerăbdători şi me-
reu  se întreabă: ,,Cât timp a mai rămas?”. 
Momentele importante din viața noastră 
trec neobservate din cauza rutinei zilnice. 
Trăim într-o lume în care toți se grăbesc 
undeva. În goană după multe lucruri, fără 

a conştientiza, suntem cei care fugim de 
timp, dar nu el de noi. Totuși, ajungem în-
tr-o zi când încercăm să reîntoarcem ceva, 
dar în zadar. Timpul este trenul vieții: o 
singură destinație;  un singur bilet; o sin-
gură șansă. De vreme ce-ai urcat, trebuie să 
continui călătoria. 

Nimeni nu realizează valoarea unui lu-
cru până în momentul în care-l pierde. Dacă 
am fi curioși să aflăm  cât valorează un an, 
ar fi bine să întrebăm o  persoană bolnavă de 
cancer; o zi - pentru un învățăcel care merge 
în casa întâi; o oră - pentru doi îndrăgostiți; 
un minut - pentru un medic  care încearcă 
să salveze o viață;  o secundă - pentru un 
atlet care dorește să fie învingător. 

Cu alte cuvinte, trecutul  înseamnă isto-
ria scrisă, pe când viitorul înseamnă istoria 
ce urmează a fi scrisă. Doar prezentul e mo-
mentul nostru de glorie. 

Deci, a trăi înseamnă a cunoaşte, a 
evolua. Prin urmare, orice etapă din 
viața noastră e frumoasă şi irepetabilă. 
Adevărul e că  trecutul influențează pre-
zentul,  iar prezentul – viitorul.  Să nu 
uităm că greşelile   comise în trecut ne-ar 
putea afecta nu numai  prezentul, dar şi 
viitorul. Timpul este acela care ne dă me-
reu  lecții și ne ghidează. 

Concluzia: omul trebuie să pună preţ 
pe orice clipă trăită, să se bucure de viaţa pe 
care o trăieşte, să fie în deplină armonie cu 
propria-i conştiinţă şi cu Timpul, care este 
Măsurariul tuturor faptelor noastre…

Corina BIVOL, 
studentă în   anul III, Facultatea de 
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O  NECESITATE  A  FIECĂRUIA - CULTIVAREA  GÂNDIRII

NEAMUL  NOSTRU  „ÎMBUCĂTĂŢIT” SCOPUL  NE  DETERMINĂ  EXISTENŢA

INTEGRAŢI  ÎN  ARMONIA  UNIVERSULUI
(GEOGRAFIA MITICĂ ÎN POEZIA LUI MIHAI EMINESCU ȘI GRIGORE VIERU)

TIMPUL  ESTE  TRENUL  VIEŢII
,,Timpul este prea lent pentru cei care aşteaptă, 

 prea iute pentru cei care se tem,  prea lung pentru cei care se plâng, 
                                  prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar, 

                                                 pentru cei ce iubesc, timpul este o eternitate. ” 
 (William Shakespeare)
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Recent, în cadrul 
Facultăţii de 

Limbi şi Literaturi Stră-
ine s-a desfăşurat etapa 
I-a a Sesiunii Naţionale 
de Comunicări Ştiinţifice, 
la care au praticipat 23 de 
studenţi ai Facultăţii, pre-

cum  şi o reprezentantă a  Universităţii ,,Al. 
Ioan Cuza” din Iaşi. Sesiunea de comunicări 
s-a derulat în patru ateliere: Literatură uni-
versală şi comparată; Probleme actuale de 
lingvistică germanică; Probleme actuale de 
lingvistică romanică; Traductologie. In to-

tal, au fost prezentate 25 de comunicări. 
Moderatorul conferinţei ştiinţifice stu-

denţeşti a fost lectorul superior universitar, 
doctor Irina Breahnă. Comitetul de orga-
nizare a fost format din profesorii : Irina 
Breahnă şi Daniela Pascaru; masteranda 
Nina Simileac şi studenta Cristina Cherdi-
vară. Atelierele au fost jurizate de profesorii: 
Anatol Lenţa, Ion Dumbrăveanu, Veaceslav 
Filimon, Cristina Grossu-Chiriac, Ivan Pil-
chin, Maria Pilchin, Cristina Enicov, Ina 
Marchitan, Alina Buşilă, Veaceslav Boliev, 
Inga Sârbu, Elena Şapa, Victoria Solovei, 
Larisa Cazanescu, Natalia Gaibu.

Drept caştigători ai etapei I, calificaţi 
pentru etapa a II-a au fost desemnate per-
soanele care au ocupat locul I în cele 4 ate-
liere, plus două persoane cu cel mai înalt 
punctaj de pe locul II din toate atelierele, 
precum urmează:

Carolina Şeremet, anul III, (diplomă 	
de gradul I – 200 de lei)
Marina Sarandi, anul IV, (diplomă 	
de gradul I – 200 de lei)
Elena Nani, anul II, (diplomă de gra-	
dul I – 200 de lei)
Mihaela Răileanu, anul III, (diplomă 	
de gradul I – 200 de lei)

Irina Macarişin, anul III, (diplomă 	
de gradul II – 100 de lei)
Corina Bivol, anul III, (diplomă de 	
gradul II – 100 de lei).

Câştigătorii  nominalizaţi urmează să-şi 
publice rezumatele comunicărilor în Cule-
gerea Universităţii de Stat din Moldova, iar 
ceilalţi participanţi – în culegerea Facultăţii 
de Limbi şi Literaturi Străine.

Larisa CEBUC,
lector superior universitar,

Departamentul de Traducere, 
Interpretare şi Lingvistică Aplicată

Acesta, având deja binecunoscutul generic 
„Ce?” Unde? Când?”, s-a desfăşurat în ca-

drul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
la finele lunii trecute. Organizată cu concursul Con-
siliului studenţilor Mass-Media, confruntarea celor ti-
neri, visători şi cutezători, având  genericul „Cultura 
generală”, s-a aflat la prima ediţie, la care au partici-
pat studenţii din anul I.

Cele trei echipe participante – „Racheta”, „Iepu-
raşul” şi „Communis” au fost supuse unei confruntări 
din zece probe, ele axându-se pe următoarele subiecte  
(probe): Logica, Premiul Nobel, Cunoaşterea capi-
talei, Personalitatea omului.

Concursanţii au pregătit bine temele de acasă şi au 
răspuns corect la majori-
tatea întrebărilor,  chib-
zuind bine înainte de a da 
răspunsul final.

Una din participante, 
Eugenia Surugiu, mem-
bră a echipei „Iepura-
şul”, şi-a împărtăşit în 
felul următor impresiile: 
„Concursul m-a ajutat, 
în primul rând, să-i cu-
nosc mai bine pe colegii 
din grupele paralele. 
Am remarcat punctele 
forte ale intelectului lor, 
fapt ce m-a motivat sa-
mi ridic cultura genera-

lă proprie, mi-a oferit prilejul să-i cunosc mai 
bine pe cei cu care comunic, să le apreciez ni-
velul general de cultură şi inteligenţă”.

Totuşi, cea mai ingenioasă s-a dovedit a fi 
echipa „Racheta”, formată din studenţii de la 
Specialitatea Ştiinţe ale Comunicării. Ea a şi câş-
tigat concursul. Coordonatorul concursului „Ce?” 
Unde? Când?”, Tudor Arnăut, a precizat: „M-a 
onorat faptul că am fost ales în calitate de pre-
zentator şi coordonator. Mi-a plăcut cum „s-au 
confruntat” colegii din cele trei echipe. Cel mai 
greu lucru la început a fost depăşirea stării de ne-
încredere a participanţilor, care totuşi a condus la 
consolidarea spiritului de echipă”.

Organizatorii con-
cursului şi-au propus 
să extindă tematica  
concursului la nivel de 
universitate, astfel în-
cât studenţii noştri  să 
se implice cât mai activ 
în aceste jocuri intelec-
tuale care vor permite 
să-şi ridice nivelul ge-
neral de cunoştinţe, dar 
şi să-şi petreacă plăcut 
şi util timpul liber.

Reporter 
„UNIVERSITATEA”

Tinerii sunt resursa cea mai importantă atunci când 
vrem să facem o schimbare în bine în comunitatea 

în care trăim. Ei ar trebui să fie formatorii opiniei publice, 
lucru care trebuie pus în valoare pentru a diminua percep-
ţiile negative (în cazul dat, al articolului de mai jos) faţă de 
romi. Însă, pentru a acționa, aceștia au nevoie de susținere, 
îndrumare și de instrumente adecvate nevoilor şi cerinţelor 
lor. De multe ori se întâmplă că ei își  doresc să se implice 
în acțiuni comunitare, dar, cu părere de rău, fie nu sunt luați 
în considerare, fie ei cred că nu au suficientă experiență și că 
nu contează contribuția lor. Alții însă luptă pentru a contura 
o imagine frumoasă culturii neamului lor. 

… Alexandra Tîrșu, bunăoară, studiază vioara la Viena 
în Clasa profesorului 
Anton Sorokow. Ea 
speră ca  acest an să 
fie diferit (de ceilalţi 
lăsaţi în urmă)  și 
să-i aducă mai mul-
te satisfacții și mai 
multe drepturi: ,,Pen-
tru mine ziua de 8 
aprilie are o dublă 
semnificație: e ziua 
mea de naștere și e 
Ziua internațională 
a comunității romi-
lor. Știu că în orașul 
meu Chişinău, unde 
m-am născut, se 
adună romii și fac în 
această zi un concert  
de sărbătoare, la 
care avem posibilita-

te să admirăm talentul neamului nostru, să cunoaștem 
noi personalități și să colaborăm simțindu-ne o fami-
lie. Am aşteptat ocazia aceasta, deoarece până acum, 
fiind peste hotare, nu întotdeauna am avut posibilitate 
să particip, deci sper să nu pierd ocazia în acest an. 
Dacă e să vorbim de drepturi, atunci în Europa nu se 
fac diferențe, din acest punct de vedere e mai ușor să te 
integrezi. Acasă suntem nevoiți să luptăm pentru dreptu-
rile noastre, pentru că nu întotdeauna sunt respectate”.

În momentul în care se decid să se înscrie la studii 
pentru  a obţine o meserie şi a pretinde la un statut social, 
unii tinerii romi ascund deseori etnia lor şi nu vorbesc 
despre originile şi specificul lor naţional. O fac pentru a 
evita tratamentul preconceput faţă de această minoritate 
etnică. Este și cazul tinerei Rada Pădureanu, studentă  la 
Universitatea de Stat din Moldova: ,,Am obosit să fim 
numiți țigani! Pentru cei ce nu cunosc cuvântul ,,țigan“, 
precizăm că acesta provine din ,,atinganos” care însemnă, 

în greaca veche, spurcat/eretic/murdar/blestemat. Romii au 
demonstrat că merită să fie numiți ,,romi”, ceea ce înseamnă 
,,om”, dar asta nu e cea mai mare problemă… Trebuie să 
recunoaștem că există și bariere instituționale.  Eu nu mi-
am ascuns niciodată identitatea, dar cunosc zeci de tineri 
care au făcut acest lucru atunci când au venit la facultate.  
E trist că suntem  trataţi după niște stereotipuri înghețate 
în mintea unora. Avem o cultură frumoasă cu care ne pu-
tem mândri, personalități notorii, care au dus numele țării 
noastre în diferite colțuri ale lumii. Tindem să mișcăm lu-
crurile spre Europa, dar nu reușim să rezolvăm problemele 
cu care se confruntă minoritățile din această țară, e păcat… 

Sper că ziua de 8 aprilie, 
cu toate că deja a trecut, va 
reaminti importanța culturii 
și tradițiilor neamului meu 
în dezvoltarea patrimoniu-
lui cultural, şi nu numai, al 
acestei țări.”

Tinerii romi au vise 
mari, au speranțe într-un vi-
itor mai bun, vor să aibă un 
loc decent în societate și știu 
că asta se poate doar când 
există dorință și susținere… 

Alina ȘTIRBU, 
 jurnalistă, 

cercetătoare științifică 
în cadrul Institutului 

Patrimoniului 
Cultural 

al Academiei de 
Științe a Moldovei

CE-AU  DORIT  ŞI-ȘI  DORESC  STUDENȚII  ROMI

Violonista Alexandra Târşu, stagiară  
la Clasa profesorului Anton Sorokow, 

Viena.

Dansatoarea Aurica Carai, absolventă 
a Colegiului de Muzică Nr.5 din 

Chisinău, membră a Ansamblului 
Ţigănesc „Potcoava”.

Ansamblul Ţigănesc  „Potcoava” într-un  moment de 
inspiraţie înaripată.

Şansa integrării  europene

CONCURSUL  CELOR  INGENIOȘI  ȘI  ENERGICI
Activităţi extraauditoriale

BILANŢUL  UNOR  EFORTURI  MERITORII
(SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI)
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Printre variantele locale (basarabene) de exprimare se numără şi sin-
tagma „în dependenţă de”, care apare, în special, în texte cu ca-

racter oficial, în documente, în informaţii. Sursele din internet, dar şi mulţi 
vorbitori în discursurile pe care le pronunţă, ne pun la dispoziţie numeroa-
se exemple de tipul: „Mărimile sporurilor se stabilesc în dependenţă de 
contribuţia angajatului”; „În dependenţă de solicitarea clientului Băncii, 
transferul de credit are loc…”; „Dormitorul trebuie mobilat în dependen-
ţă de necesităţi, vârstă”; „Nivelul sărăciei în dependenţă de numărul co-
piilor”; „Cât de stilată ești în dependență de ziua și luna în care te-ai 

născut?”; „Machiaje în dependenţă de forma feţei şi a ochilor” şi multe, multe altele. 
În toate aceste cazuri avem de-a face cu o calchiere după modelul rusesc „в зависимости 

от”, al cărui echivalent în română este în funcţie de: в зависимости от обстоятельств – 
în funcţie de împrejurări / după împrejurări; в зависимости от количества детей – în 
funcţie de numărul de copii; в зависимости от формы лица – în funcţie de forma feţei 
ş.a.m.d. 

În aceleaşi contexte poate fi utilizat şi verbul A DEPINDE, care are semnificaţiile: 1. 

(Despre lucruri, fapte, atitudini) A fi legat de..., a fi în funcţie de... a atârna de... 2. (Despre 
persoane, instituţii, ţinuturi etc.) A fi sub autoritatea sau sub conducerea cuiva, a fi subor-
donat cuiva. Prin urmare, pentru a evita substantivul „dependenţă”, care în enunţurile de 
mai sus nu este tocmai potrivit, unele fraze pot fi reformulate, de exemplu: Nivelul sărăciei 
depinde de numărul copiilor; Mobilarea dormitorului depinde de necesităţi, vârstă etc. 

Mai trebuie precizat că substantivul dependenţă (care înseamnă stare de subordonare, 
de supunere) poate fi uşor confundat cu paronimul său dependinţă, cuvânt ce are o cu totul 
altă semnificaţie. Dependinţa este o încăpere accesorie a unei case de locuit (bucătărie, 
baie, cămară etc.), substantivul folosindu-se şi la plural, de exemplu, „locuinţa are mai 
multe dependinţe; dependinţele casei erau în stare bună”. Deci, ca să nu zicem că „preţul 
casei este în dependenţă de dependinţe”, va trebui să apelăm totuşi la locuţiunea recoman-
dabilă şi să spunem că „preţul casei se stabileşte în funcţie de dependinţe”. 

Irina CONDREA, 
profesor universitar,

Departamentul de Limbă Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice

Un imperative: vorbirea şi exprimarea corectă

„Mens sana in corpore sana” este sloganul care a însoţit istoria exerciţiilor 
corporale timp de secole, de când poetul Juvenal (aprot. 60-130 e.n.) a scris „Sa-
tirele”, îndreptate împotriva moravurilor corupte ale Romei.

Expresia în cauză semnifică pentru toţi aspiraţia firească la o viaţă 
echilibrată, chiar fericită. Folosită de pedagogi – adepţi ai mişcării, 

ea include ideea că un corp sănătos este purtătorul unei minţi sănătoase sau 
chiar făuritorul acesteia. „Omul într-adevăr 
înţelept, spune poetul, nu cere cerului de-
cât sănătatea minţii cu sănătatea corpului, 
deoarece sănătatea corpului este o condiţie 
importantă pentru sănătatea minţii”.

Relaţie şi corelaţie. Legătura dintre mintea sănătoasă şi 
corpul sănătos poate fi cauzală sau aleatorie. Prima variantă 
este greu de susţinut în condiţiile în care cercetările serioase 
de antropologie nu aduc suficiente dovezi (precizări asupra 
variabilelor multiple ale acestei corelaţii, factorii genetici, di-
namica vârstei, ambianţa în care au trăit subiecţii şi pe care, 
eventual, au schimbat-o, tipul alimentaţiei, activităţile şcolare, 
profesionale şi de timp liber, nivelul solicitărilor neuropsihice 
etc.) Ne rămâne deci explicaţia întâmplării, a nedeterminării 
relaţiei pozitive între mintea sănătoasă şi corpul sănătos. Este 
evident faptul că dezvoltarea şi menţinerea corpului sănătos 
sunt factorii favorizanţi ai sănătăţii materiale, exerciţiile fizice 
fiind folosite în kinetoterapie.

Corpul sănătos. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătos este corpul lipsit de 

boală. Oare viaţa de toate zilele, pentru oamenii care merg la şcoală, la serviciu, la activităţi 
de producţie, unele dure, solicitante, se poate mulţumi cu simpla lipsă de boală, fără a adă-
uga şi o capacitate de efort şi de adaptare integral biologică la solicitările existenţei fizice şi 
spirituale? Corpul sănătos este cel care are capacitatea de adaptare la solicitări mai deosebite, 
eterne (temperatură, umiditate, mediu nefavorabil) şi interne (lipsa motivaţiei pentru activita-
te, obişnuinţe de viaţă sedentară, pasivitate etc.)

După Hebbelink, munca obişnuită se efectuează la 50% din capacitatea de efort a indivi-
dului; 75% este pragul activităţii cu efort mare, peste care urmează eforturile foarte mari din 

unele sporturi şi din situaţii extreme, 100 de procente fiind 
limita finală a existenţei.

Sănătatea a fost caracterizată de Alexis Carrel (1944) drept 
„linişte a corpului”. Ea este pozitivă ca o condiţionare de că-
tre numeroşi factori interdisciplinari, a căror bună funcţionare 
este ajutată şi de acţiunile intenţionale ale omului care, de-a 
lungul istoriei, a dobândit tehnicile educaţiei mentale şi ale 
educaţiei corporale pentru păstrarea şi chiar ameliorarea celor 
doi factori.

Conceptul modern de fitness satisface numai parţial idea-
lul omului armonios şi echilibrat dezvoltat. Va trebui adăugat 
la conceptul de fitness (capacitate fizică sau condiţie fizică) 
un atribut caracteristic sferei mentale a omului şi anume, ca-
pacitatea de autoconducere şi autoreglare, descrise în psi-
hologie. 

(Va urma)
Boris BOGUŞ,

şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V. Plîngău”,
profesor universitar, Antrenor Emerit al R. Moldova

Sportul universitar

În prima zi de iarnă a anului 1801 (1 
ianuarie) astronomul italian Giuseppe 

Piazzi de la Academia din Palermo, Sicilia, 
căutând pe cer o stea, a observat un obiect 
asemănător cu  un astru pe care inițial l-a luat 
drept o cometă. Piazzi a sugerat și un nume 
pentru corpul ceresc nou descoperit – Ceres, 
după numele roman al Zeiței agriculturii care 

era considerată a fi originară din Sicilia. 
Așa a fost descoperit primul și cel mai mare obiect din 

Centura principală de asteroizi, care se rotesc în 
jurul Soarelui pe orbite situate între orbitele pla-
netelor Marte și Jupiter. 

Având dimensiuni mici și fiind de aproximativ 
2,7 ori mai departe de Soare decât planeta noastră, 
Ceres, deși este cel mai strălucitor obiect din Cen-
tura asteroidală, nu poate fi observat de pe Pământ 
cu ochiul liber, ci numai prin telescop. Însă chiar 
și în imaginile obținute cu telescopul orbital Hub-
ble nu se pot desluși detalii ale suprafeței acestui 
corp ceresc. 

Ceres are 950 km în diametru (pentru comparație, Luna 
are 3476 km), înglobează aproximativ 1/3 din masa tuturor 
asteroizilor din Centura principală și este unicul asteroid de 
formă sferică. În primii 60 de ani de la descoperire, Ceres 
era considerat o planetă, după care a fost redenumit aste-
roid, adică corp asemănător cu o stea. Prin decizia Uniunii 
Astronomice Internaționale din 2006, Ceres a fost reclasifi-
cat ca planetă pitică și este unica planetă pitică din regiunea 
interioară a Sistemului solar. 

Asteroizii nu sunt altceva decât fragmente de “materiale 
de construcție”, rămase de la formarea Sistemului solar, în 
urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, și din acest mo-
tiv prezintă un interes științific deosebit pentru elucidarea 
originii Sistemului nostru solar, în general, și a Pămîntu-
lui, în special. Acest interes a și determinat Agenția spațială 
americană NASA să lanseze, la 27 septembrie 2007, sonda 
spațială DAWN (Zori de zi) cu destinația: Centura asteroi-
dală principală, asteroizii Vesta și Ceres. 

În drum spre acești asteroizi, nava spațială Dawn a tre-

cut, în februarie 2009, la numai 550 km de suprafața pla-
netei Marte, iar în iulie 2011 s-a înscris pe orbită în jurul 
asteroidului gigantic Vesta, al doilea ca mărime după Ceres, 
pe care l-a cercetat până în septembrie 2012, realizând mii 
de imagini ale acestui obiect practic nestudiat până atunci. 

Părăsind asteroidul Vesta, Dawn s-a îndreptat spre 
cea de a doua destinație a misiunii, planeta pitică Ceres, 
la care a ajuns la 6 martie 2015, înscriindu-se pe orbită 
în jurul lui Ceres și devenind prima sondă care orbitea-
ză o planetă pitică. Primele imagini ale lui Ceres obținute 

de sonda Dawn de pe orbită arată că acesta are 
o suprafață puternic accidentată, acoperită de 
cratere nu prea mari. De asemenea, în emisfe-
ra nordică se observă două pete strălucitoare 
învecinate, de natură încă necunoscută. Mai 
multe detalii se vor obține în prima faza de 
cercetare intensă a lui Ceres care începe la 
23 aprilie 2015 și va dura circa cinci luni, 
inclusiv trei saptămâni pe orbită aproape 
circulară, la altitudinea de 13500 km de la 

suprafața, după care Dawn va coborî, la 9 mai, pe orbite 
mai apropiate pentru observații de rezoluție mai înaltă.  

Ceres și Vesta au urmat căi de evoluție cu totul diferi-
te, determinate de diversitatea proceselor care au avut loc 
în primele câteva milioane de ani de evoluție a Sistemului 
solar. În timp ce Vesta este un corp uscat, Ceres se crede că 
este format în proporție de 25% masă din gheață de apă și 
restul din rocă, fiind confirmată și prezența vaporilor de apă 
în atmosfera sa. Comparând datele obținute despre Vesta și 
Ceres, oamenii de știință speră să înțeleagă mai bine cum 
s-a format Sistemul solar. 

Misiunea Dawn este un proiect în cadrul programului 
Discovery al NASA, gestionat de Laboratorul de Propulsie 
Reactivă (JPL) din Pasadena, California, la care mai partici-
pă ca parteneri internaționali ai misiunii Centrul Aerospațial 
German al Institutului Max Planck pentru Cercetarea Sis-
temului Solar, Agenția Spațială Italiană și Institutul Italian 
Național de Astrofizică. 

Ștefan D. TIRON, 
fizician, consilier la Ministerul Educaţiei

In memoriam Dna 
Natalia Berzan, pedagog 
profesionist și colegă re-
ceptivă  

În Săptămâna Lumina-
tă a Sărbătorii Paștilor, la 
13 aprilie, curent, Faculta-
tea Relații Internaționale, 
Științe Politice și 
Administrative a 
fost zguduită de 
vestea trecerii în 
neființă a Dnei 
Natalia Berzan, 
lector universi-
tar, magistru în 
filologie germa-
nică. Din 2007,  
regretata profe-
soară începe să activeze 
la USM, FRIȘPA, Catedra 
Limbi Străine Aplicate. 
Este extrem de regretabilă 
moartea  subită a acestui 
om luminat, care ne-a fost 
luată cu puțin timp înainte 
de a-și fi sărbătorit jubileul 
de 40 de ani.

Profesoara Natalia Ber-
zan s-a manifestat  ca un 
pedagog înnăscut, o colegă 
receptivă și personalitate 
de o inteligenţă socială de 
excepţie, cu înalte calităţi 
umane și  profesionale. 
Muncea cu o putere şi crea-
tivitate impresionante. Ore-
le ţinute de ea au fost întot-

deauna un cadou pentru cei 
norocoşi de a-i fi alături. În 
activitatea desfășurată, pro-
fesoara Natalia Berzan a 
manifestat un deosebit simț 
al colaborării și o exigență 
demnă de urmat, însoțite 
de o modestie și discreție 

excepțională. În-
totdeauna a uimit 
prin optimismul 
și dragostea de 
viață pe care le 
împărtășea cu 
dărnicie și dra-
goste colegilor și 
studenților.

C o l e c t i v u l 
Facultăţii  Relații 

Internaționale, Științe Poli-
tice și Administrative expri-
mă sincere condoleanțe fa-
miliei și rudelor profesoarei 
Natalia Berzan. Amintirea 
ei ca om de mare generozi-
tate şi altruism va rămâne 
veșnic vie în sufletele noas-
tre, iar lipsa  îi  vom resimți 
cu îndurerare și tristețe.

Îl rugăm pe Bunul Dum-
nezeu să dea pace şi linişte 
sufletului său, atât de nobil 
şi distins!  

CU  ÎNDURERARE, 
Colectivul Facultății   de 

Relații Internaționale, 
Științe Politice și  

Administrative

In memoriam

(CORPUL UMAN – ABORDARE SISTEMATICĂ DE SINE ŞI BUNĂSTARE A ORGANISMULUI)
(continuare din 24.02 şi din  24.03.2015)

DEPENDENŢA  DE  „ÎN  DEPENDENŢĂ”

MINTE  SĂNĂTOASĂ  ÎNTR-UN  CORP  SĂNĂTOS

UN  SUFLET  NOBIL  ȘI  DISTINS

ZORI  DE  ZI  ÎN  LUMEA  ASTEROIZILOR


