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Vechii romani spuneau că omul împodobeşte locul (postul ocupat) şi nu funcţia ad-
ministrativă, în cazul nostru. Mă aflu la USM din 1951 şi până în prezent şi, deci, 

îi cunosc pe toţi rectorii (cu excepţia primului), care s-au perindat în perioada dată.
Dat fiind faptul că e vorba de alegeri, mă voi limita să schiţez doar unele impresii 

despre profesorul universitar Gheorghe Ciocanu, pe care îl susţin totalmente în onorabila 
funcţie de Rector. Iată doar câteva puncte caracteristice: 

Primus. Este un Om de o largă şi profundă cultură generală şi modestie cu totul ieşită 
din comun.

 Secundus. Gheorghe Ciocanu este un matematician forte, recunoscut departe de ho-
tarele R. Moldova. Pentru Domnia Sa ştiinţa stă în capul mesei, pentru că ea este putere 
- Scientia potentia est (Fransis Beacon).

 Tertius. Profesorul Gheorghe Ciocanu este foarte exigent, mai întâi de toate, faţă de 
sine însuşi şi mai apoi faţă de corpul profesorul didactic. În acelaşi timp, se dovedeşte a fi 
nespus de empatic, înţelegător şi gata de a-i ajuta pe cei care i se adresează.

Quartus. Deşi matematician, e un împătimit cultivator al Limbii Române literare. În 
anii de Renaştere Naţională, împreună cu studenţii matematicieni a militat pentru limbă, 
alfabet, unitate lingvistică. Apoi, în anii în care a fost decan, mi-a atras atenţia vocabula-
rul, modul de exprimare a viitorului rector. Cei din jur îi ascultau cu nesaţ limba română 
pe care o vorbea. Dispune pe deplin de ceea ce numesc germanii Sprachgefühl – simţul 
limbii. Şi asta e foarte lăudabil!

Quintus. Profesorul Gheorghe Ciocanu este omul cuvântului promis irevocabil. Iată un 
aforism ce-i aparţine: „Distanţa dintre vorbă şi faptă trebuie să fie întotdeauna egală 
cu zero”.

Sextus. Profesorul Gh. Ciocanu discută în mod creator obiectivele ce ţin de învăţămân-

tul superior, propunând Modernizare, Optimizare, Eficientizare. Această metodologie 
se dovedeşte a fi destul de eficace şi este împărtăşită de cadrele ştiinţifice şi de întreaga 
comunitate universitară. 

Septem. Profesorul nostru este laconic, spune puţine cuvinte, dar care exprimă mult 
sens (după principiul filozofului şi pedagogului Marcus Quintilian) - Multum in parvo – 
„a spune mult, dar pe scurt”. Acesta este modus comunicandi al profesorului Gheorghe 
Ciocanu. 

Octavus. În strategia de cercetare a USM se insistă asupra şcolilor ştiinţifice, în cadrul 
cărora se formează concepţia metodologică a studenţilor, a masteranzilor şi a doctoranzi-
lor. Profesorul Gheorghe Ciocanu consideră că savanţii, cercetătorii şi cadrele didactice 
constituie fondul de aur al instituţiei noastre. De aici vin şi gradaţiile de merit iniţiate de 
către Domnia Sa.

Nonus. În prezent interiorul blocurilor de studii este completamente renovat. Recto-
ratul a avut grijă să modernizeze spaţiul de permanentă aflare a studenţilor şi a corpului 
profesoral - didactic.

Decimus. Judecată in globo, sub toţi parametrii unei instituţii de învăţământ superior, 
Universitatea de Stat din Moldova, pe drept cuvânt, este apreciată ca Primus inter pares, 
altfel spus, este prima între celelalte instituţii de învăţământ superior.

Vivat USM. Vivat conducerea ei! 
 Anatol CIOBANU, 

doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞM,
Doctor Honoris Causa al Univesităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

Doctor Honoris Causa al Univesităţii „B.P. Haşdeu” din Cahul,
Laureat al Premiului de Stat

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională:

Preşedinte –  Leonid CULIUC, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, academician al AŞM.

Vicepreşedinte – Valeriu LAZĂR, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din 
Republica Moldova.

Secretar – Nicolae SADOVEI, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, pro-
rector pentru probleme sociale al USM.

Omul sfinţeşte locul

MERITUOSUL TRASEU AL FAPTELOR DURABILE

Comunitatea Universităţii de Stat 
din Moldova salută rezultate-

le alegerii rectorului USM şi îl felicită 
călduros pe domnul Gheorghe Ciocanu, 
profesor universitar, doctor habilitat în 
ştiinţe fizico-matematice, pentru obţine-
rea convingătoare a noului mandat în ur-
mătorii cinci ani.

Distins Rector al USM! Vă cunoaştem 
în calitate de manager ingenios şi om al 
faptelor, savant şi cadru didactic de o în-
altă ţinută profesională (le-aţi demonstrat 
cu prisosinţă în toţi anii premergători), 
dar şi ca spirit creativ, lucru confirmat cu 

HOMO LOCUM ORNAT...
Subsemnatul, profesorul Anatol Ciobanu, din motive de boală cardiacă nu 

am fost în stare a mă prezenta la dezbaterile şi alegerea rectorului USM.
Din acest motiv rog Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituţio-

nală (USM) să considere acest mesaj pe care i l-am expediat drept un vot al 
meu de încredere şi de susţinere, fără nici o rezervă, a candidaturii domnu-
lui Gheorghe Ciocanu la înalta şi responsabila funcţie de Rector.

UN GENERATOR DE ENERGII NESECATE

CODUL EDUCAŢIEI – ÎN ACŢIUNE!
Acesta reprezintă noua Lege a Învăţământului din Republica Moldova, care 

prevede crearea unui organ eficient de conducere în cadrul instituţiilor de în-
văţământ superior – Consiliul pentru Dezvoltare Strategică şi Instituţională. 

Universitatea de Stat din Moldova este prima care a pus baza structurii cores-
punzătoare. Aducem la cunoştinţa comunităţii universitare componenţa acestui 
Consiliu:

 Membrii Consiliului:
Elena MOCANU1. , doctor în drept, notar.
Natalia RAŢA2. , expert în monitorizarea şi auditarea financiară.
Vasile IŞAN3. , doctor în economie, profesor universitar, rector al Universitatii 
„A.I.Cuza” din Iaşi, România.
Gheorghe CIOCANU4. , doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor uni-
versitar, rector USM;
Mihai PATRAŞ5. , doctor în ştiinţe economice, profesor universitar.
Victor ZAHARIA6. , doctor în drept, conferenţiar universitar.

prisosinţă prin ideile originale şi acţiunile 
concrete şi energice, materializate consec-
vent şi cu chibzuinţă.

Vă felicităm, stimate domnule Rector, şi 
vă asigurăm cu fermitate de susţinerea noas-
tră (care e „Prima condiţie a Prieteniei”, 
spusa lui J. La Bruyére), de înalta preţuire 
din partea întregii noastre comunităţi univer-
sitare în munca şi în nobilele Dumneavoastră 
eforturi de a aduce Schimbarea atât de nece-
sară Timpului, Omului, Universităţii de Stat 
din Moldova. Vivat! Crescat! Floreat!

Comunitatea Universităţii 
de Stat din Moldova

GALERIA  PERSONALITĂŢILOR  USM

În data de 10 iunie 2015, în cadrul Universităţii de Stat din Mol-
dova (USM), s-au desfăşurat alegerile Rectorului celei mai prestigi-
oase instituţii de învăţământ superior din ţara noastră.

Drept rezultat, în urma validării scrutinului de către Consiliul 
pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (USM), din primul tur 

(dintre cei trei candidaţi), rector al Universităţii de Stat din Moldo-
va a fost ales domnul Gheorghe Ciocanu, remarcabil manager al 
învăţământului superior universitar, savant cu renume în dome-
niul ştiinţelor reale, unul dintre algebriştii de frunte în spaţiul eu-
ropean.



UNIVERSITATEA2 23 iunie 2015, nr.11 (167) Actualitatea la zi

ÎN REGISTRUL FAPTELOR MAJORE

La 15 mai 2015  a fost sărbătorită 
Ziua Internaţională a Familiei. În 

cadrul Universităţii de Stat din Moldova  
evenimentul s-a desfăşurat în  formă de 
Conferinţă Ştiinţifico – practică cu generi-
cul „Familia contemporană – provocări 
şi perspective”. Acţiunea în cauză a fost 
organizată de Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei în următoarea com-

ponenţă : doamna 
Maia Şevciuc, şefa 
Catedrei Ştiinţe ale 
Educaţiei, doctor, 
conferenţiar univer-
sitar; doamna Valen-
tina Bodrug – Lun-
gu, doctor habilitat, 
conferenţiar univer-
sitar; Dorina Bostan, 
prodecan, lector uni-
versitar. 

În faţa numerosu-
lui public au vorbit: doamna Otilia Dandara, 
prorector pentru Activitatea Didactică, pro-
fesor universitar; domnul Vladimir Guţu, 
decanul facultăţii, profesor universitar. Pe 
parcurs au ţinut discursuri interesante oas-
petele de onoare al conferinţei,  doamna Ru-
xanda Glavan, Ministrul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei şi echipa care a însoţit-o: 
Viorica Dumbrăveanu, şefa Direcţiei poli-
tici de protecţie a familiei şi drepturilor co-
pilului; Lilia Pascal, şefa Direcţiei politici 

de asigurare a egalităţii de gen şi prevenirea 
violenţei; Natalia Trăistaru, şef-adjunct la 
Direcţia Politici de Asigurări Sociale.

Asistenţa a ascultat cu mult interes şi 
comunicările ştiinţifice pe marginea subiec-
tului abordat, prezentate de masteranzii Fa-
cultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 
Acestea au fost axate pe următoarele subiec-
te: ,,Atitudinea tinerelor faţă de concubinaj” 

(Tatiana Visneschi, 
masterandă); ,,Stu-
diu asupra satisfacţiei 
maritale la persoanele 
cu vârsta 30-40 ani” 
(Victor Strogoteanu, 
masterand); ,,Evalua-
rea influenţei gelozi-
ei asupra cuplurilor” 
(Daniela Hariton şi 
Ana Gulco, masteran-
de); ,,Atitudinea tine-
rilor faţă de sănătatea 
reproductivă” (Ana 
Ceban, masterandă); 

,,Atitudinea părinţilor faţă de educaţia se-
xuală pentru adolescenţi” (Iuliana Cocior-
vă, masterandă).

În finalul conferinţei s-a ajuns la con-
cluzia generală că familia contemporană 
este o provocare în contextul actual al soci-
etăţii noastre,  de aceea  problema în cauză 
trebuie să-l  preocupe pe fiecare membru 
al societăţii în parte şi societatea în ansam-
blu.

Reporter „UNIVERSITATEA”

FAMILIA  CONTEMPORANĂ – 
PROVOCĂRI  ŞI PERSPECTIVE

Programul de masterat „Studii 
franceze” din cadrul Departa-

mentului de Lingvistică Romanică şi Co-
municare Interculturală (DLRCI) a Fa-
cultăţii de Limbi şi Literaturi Străine be-
neficiază, pentru anii de studii 2014-16, 

de un proiect pentru 
susţinerea masterate-
lor francofone, care a 
fost câştigat în baza 
concursului anunţat 
de Agenţia Univer-
sitară a Francofoniei. 
Proiectul prevede o 
mobilitate academi-
că intensă la nivel in-
ternaţional, prin care 
au fost deja susţinu-
te prelegeri la USM 
de către doamnele 
F. Davin, profesor 
universitar, doctor la Universitatea Aix-
Marseille Université, Franţa, şi F. Hru-
baru, doctor conferenţiar, Universitatea 
Ovidius, Constanţa.

Concomitent, pe parcursul lunilor 
aprilie şi mai, profesorii DLRCI au efec-

tuat mobilităţi în universităţile din Româ-
nia în cadrul aceluiaşi proiect AUF pentru 
susţinerea masteratelor francofone. Astfel,  
domnul Ion GUŢU, directorul Departa-
mentului nominalizat, doctor conferenţiar 
universitar, a ţinut câteva cursuri în cadrul 

masterului francofon 
Discours spécialisé – 
Terminologies - Tra-
ductologie la Univer-
sitatea Dunărea de Jos 
din Galaţi, cu genericul: 
« Comunicarea în di-
mensiune semioprag-
matică»; «Principiile 
semiotice ale comuni-
cării»; «Comunicarea 
în dimensiune intercul-
turală»; «Componentele 
verbale şi non-verbale 
ale comunicării inter-
culturale»; Metode de 
cercetare în semiotica 
verbală şi non-verbală». 

 Atât studenţii masteranzi, cât şi profe-
sorii-colegi au iniţiat discuţii interactive, 
legate de tematica  subiectului abordat. 

Reporter « UNIVERSITATEA »

EFICIENŢA  DIALOGULUI 
INTERUNIVERSITAR

(DIMENSIUNEA ACADEMICĂ A MOBILITĂŢII 
INTERNAŢIONALE ÎN CADRUL MASTERULUI FRANCOFON) 

EVALUAREA ŞI CALITATEA STUDIILOR SUPERIOARE
Evaluarea în procesul de formare profesiona-

lă este considerată una dintre ipostazele im-
portante ale interacţiunii dintre formator şi formabil. 
Există multiple accepţii ale evaluării, acestea fiind de-
terminate de scopul realizării evaluării. Vom prezenta 
o definiţie, care, după părerea noastră, este destul de 
cuprinzătoare şi reflectă esenţa fenomenului. 

Evaluarea poate fi definită drept o interpretare de 
către evaluator a unei realităţi complexe şi schimbă-
toare, o interpretare punctuală, provizorie, care caută 
să clarifice o devenire posibilă. Evaluarea semnifică 
confruntarea unui ansamblu de informaţii cu un 
ansamblu de criterii în vederea luării unei decizii.

De obicei, evaluarea generează emoţii, deoarece 
este percepută ca o apreciere, ca un bilanţ. În contextul actual al procesului educaţional, re-
cunoaştem caracterul continuu al evaluării şi necesitatea prezenţei acesteia în orice aspect 
al procesului educaţional.

Pornim de la întrebarea De ce evaluăm? 
A evalua înseamnă  a  atribui o valoare. 	
Evaluarea  ajută celor implicaţi într-un proces educaţional să perceapă capa-	

cităţile lor în progres.
Evaluarea trebuie considerată ca un mijloc care atribuie  un sens educaţiei. 	

Particularităţile distincte ale răspunsurilor la această întrebare vin dinspre obiectul eva-
luării: Ce evaluăm?

Într-un proces educaţional evaluăm orice aspect, dar pornind de la finalitatea majoră – 
calitatea educaţiei. Reieşind din această finalitate, orientăm evaluarea spre: programe 
de studii, proces de predare – învăţare – evaluare; resurse educaţionale; rezultate 
academice; competenţe ale specialistului format.

Evaluarea programului este în esenţă un proces complex, care, în funcție de evaluator şi 
metodologia aplicată de către acesta, distingem: evaluarea externă, evaluarea internă şi 
autoevaluarea. Diferenţele dintre aceste tipuri rezidă în: scopul evaluării; evaluatorii 
implicaţi; produsele evaluării; impactul evaluării.

Autoevaluarea are un rol deosebit de important în asigurarea calităţii formării 
profesionale. Autoevaluarea trebuie să aibă un caracter permanent şi se bazează pe 
o atitudine responsabilă a celor implicaţi în realizarea finalităţilor de studii şi pe un 

management instituţional eficient. Realizarea permanentă a autoevaluării va preveni 
dificultăţile de reconstituire a rezultatelor procesului didactic şi de cercetare; va dez-
volta competenţa de muncă în echipă şi de elaborare a raportului de autoevaluare.

Nu mai puţin importantă este evaluarea internă care se realizează prin audit in-
tern, la nivelul universitar. Universitatea de Stat din Moldova are deja experienţa 
organizării evaluării interne. În fiecare semestru este evaluată câte o facultate. Este 
necesar a consolida bunele practici, deoarece aceste evaluări sunt de un real folos şi contri-
buie la sporirea calităţii, la identificarea dificultăţilor şi la găsirea modalităţilor de depăşire 
a acestora.

Pentru a putea beneficia de priorităţile oferite de către spaţiul european unic al cunoaş-
terii, de colaborare în proiecte cu parteneri europeni, de mobilitate a cadrelor didactice şi 
studenţilor, de realizarea în comun a programelor de licenţă şi master, programele oferite de 
către USM au nevoie de acreditare şi deci de evaluare externă. La moment, unele programe 
de studii precum: istorie, finanţe şi bănci, chimie sunt în proces de evaluare de către Agen-
ţia Germană AQUAS. Programul de studii Drept a fost evaluat de către ARACIS, Agenţie 
de Evaluare din România. Programele de master din cadrul domeniului de formare profesi-
onală Drept au fost evaluate de către Agenţia Estoniană EKKA. Toate aceste programe au 
fost evaluate cu finanţarea din cadrul unor proiecte la care participă USM.

Prin Hotărâre de Guvern, a fost constituită Agenţia Naţională pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Profesional. Agenţia trebuie să joace un rol important în eva-
luarea calităţii programelor de formare profesională şi în sporirea gradului de credibilitate 
a acestora.

În cadrul unui management instituţional eficient evaluarea externă vine doar ca o 
confirmare a feedbackului oferit de către autoevaluare şi evaluarea internă. Din aces-
te considerente, Universitatea de Stat din Moldova conturează câteva priorităţi:

corelarea finalităţilor tuturor tipurilor de evaluare;	
corelarea metodologiei tuturor tipurilor de evaluare;	
corelarea produselor tuturor tipurilor de evaluare.	

În acest context, devine foarte importantă respectarea principiului abordării sistemice în 
evaluare şi consolidarea caracterului sistematic al evaluării. Pentru realizarea acestui dezi-
derat este nevoie de accentuarea priorităţii activităţii de evaluare în cadrul managementului 
calităţii la nivel instituţional şi la nivel de catedre/departamente.

Otilia DANDARA,
prorector pentru Activitatea Didactică,

profesor universitar
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În perioada 22 – 25 aprilie 2015, Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova a participat la „He-

xagonul Facultăţilor de Drept” din România - Concursul 
studenţesc în domeniul Dreptului, care convoacă studenţi 
şi cadre didactice de la cele mai prestigioase Facultăţi de 
Drept ale universităţilor  din Craiova, Bucureşti, Cluj-Na-
poca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

Tradiţional, această competiţie se desfăşoară anual  prin 

rotaţie la facultăţile membre şi include  trei  probe ştiinţifice 
şi patru probe sportive. Anul acesta evenimentul a fost găz-
duit de  Facultatea de Drept a Universităţii ”Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca.

„Hexagonul Facultăţilor de Drept” constituie o Aso-
ciere, unde Facultăţile de Drept nominalizate (fiind deter-

minate  în activitatea lor de consolidarea  performanţelor în 
domeniul învăţământului juridic, de  exigenţa în pregătirea 
şi, în primul rând, de  cercetarea ştiinţifică în comun)  cola-
borează fructuos pentru promovarea valorilor  în domeniu.

Astfel, grupul de studenţi de la Facultatea de Drept a 
USM,  ghidaţi de decanul Facultăţii, domnul Sergiu Băie-
şu, şi profesorii Ion Creţu, Adriana Eşanu şi Liuba Şova, 
au participat în cadrul “Hexagonului” la  următoarele pro-

be ştiinţifice: Dreptul Civil; Dreptul Penal, iar în etapa a 
doua - la proba Disciplinei de Drept Constituţional. 

Or, participarea  noastră în activităţile „Hexagonului” 
la universităţile de dincolo de Prut este o oportunitate de-
osebită în  consolidarea colaborării Facultăţii de Drept în 
Consorţiul respectiv,  materializată prin promovarea planu-

rilor de învăţământ, prin diverse manifestaţii studenţeşti, 
schimburi de experienţă şi de opinii între participanţi.              

Echipa Facultăţii de Drept a USM a fost reprezen-
tată, la actuala ediţie a Hexagonului, de următorii stu-
denţi:

Anişoara FURTUNĂ, gr. 304, an. III şi Oxana ANTO-
NOV, gr. 304, an. III (proba de Drept Civil);

Cornelia FURCULIŢĂ, gr. 310, an. III, şi Corina MO-
ISEI, gr. 413, an. IV 
(proba de drept Con-
stituţional); 

Irina CATAN, 
an. IV şi Cristina 
CHIHAI, grupa 303, 
anul III (proba de 
Drept Penal),  în-
treaga echipă fiind 
menţionată cu Diplo-
me de Merit pentru 
prestaţia deosebită şi 
pregătirea excelentă.

Conducerea Fa-
cultăţii de Drept adu-
ce sincere mulţumiri 
şi felicitări studen-
ţilor participanţi  şi 
profesorilor care au 

contribuit la  pregătirea lor, dar şi pentru spiritul de echipă, 
de colegialitate care s-a manifestat plenar în cadrul activită-
ţilor „Hexagonului Facultăţilor de Drept”.   

Sergiu BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept, profesor universitar

ÎN SPIRITUL  COLEGIALITĂŢII 
(FACULTATEA DE DREPT A USM A PARTICIPAT LA „HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT”(ROMÂNIA)

Meridianul cooperării

Cunoscutul şi 
apreciatul in-

ventator al Tehnologi-
ilor Verzi al Republi-
cii Moldova, domnul 
Victor Covaliov,  este  
doctor, conferenţiar 
universitar la Faculta-
tea de Chimie şi Teh-
nologie Chimică a Uni-
versităţii de Stat din 
Moldova. Autor a circa 
350 de invenţii (inclu-
siv 69 certificate de 
autor a fostei URSS),  
astăzi  domnia sa ră-
mâne a fi unul 
dintre cei mai 
activi, rezulta-
tivi şi eficienţi 
inventatori de 
la noi. Niciun 
forum ai ino-
vaţiilor din  ţă-
rile europene 
nu are loc fără 
participarea şi 
implicarea di-
rectă a acestui 
experimentat 
om de ştiinţă.

 Elabo-
rările şi teh-
nologiile domnului 
Victor Covaliov  sunt 
menţionate cu cele 
mai înalte premii  la 
Saloanele de invenţii 
desfăşurate în Unga-
ria, Elveţia, Bulga-
ria, Belgia, Germa-
nia, Rusia, Ucraina, 
România, Polonia şi, 
desigur, R. Moldova.  
Asemenea rezultate re-
marcabile în domeniul 

inventicii le deţin doar 
persoanele dotate cu 
excepţionale calităţi în 
domeniul profesat.

Prin urmare, dom-
nul Victor Covaliov 
merită pe deplin a fi 
numit un strălucit in-
ventator al tehnologii-
lor verzi de  succes, un 
model demn de urmat, 
mai ales pentru tinerii  
inventatori, care se află 
la început de cale în ca-
riera lor de cercetare şi 
inovare. 

Pe această cale adu-
cem sincere mulţumiri 
şi felicitări veteranului 
nostru inventator pen-
tru realizările  domniei 
sale, cu adevărat  meri-
torii în domeniul  Teh-
nologiilor Verzi.

Cu toată preţuirea, 
DEPARTAMENTUL 

CERCETARE ŞI 
INOVARE, USM

La 21 mai,  în  incinta Bibliotecii 
Centrale USM (Sala de Lectură nr.2, 

Blocul 4 de studii) şi-a continuat    lucrări-
le  Simpozionul literar-artistic cu genericul 
“Grigore VIERU – dialog în eternitate”, în 
cadrul Programului Duplex Chișinău-Iași al 
Festivalului International de Poezie “Gri-
gore VIERU”, Ediţia a VII-a. 

Evenimentul cultural în cauză a con-
stituit un prilej vibrant de evocare a celui 

mai  cunoscut şi îndrăgit poet din Republica 
Moldova – Grigore Vieru.  Cu acest prilej a 
fost  vernisată  expoziţia de carte „Grigore 
Vieru – poetul nobleţei sufleteşti” pentru 
utilizatorii bibliotecii noastre.

Am fost onoraţi de prezenţa mai mul-
tor invitaţi de seamă: poeţii-academicieni  
Nicolae Dabija şi  Valeriu Matei, remar-
cabilul critic literar Theodor Codreanu 
din România, poetul Viorel Dinescu din 
Galaţi, criticul literar Ioan Holban (Ro-
mânia), scriitorul Ovidiu Genaru (Româ-
nia), traducătorul Kopi Kyçyku (Albania), 

directorul general al Bibliotecii Naţionale 
pentru copii “Ion Creangă”, doamna Clau-
dia Balaban ş.a.

Spiritul temerar-înălţător al lui Grigore 
Vieru a dominat pe parcursul întregii  în-
truniri. Eternitatea parcă a poposit pentru 
câteva ore  în Sala de Lectură prin  vocea 
blândă a poetului, identificată cu glasul lim-
bii române, în care şi-a găsit  rostul şi îm-
plinirea, precum e şi spusa din Testamentul 

său poetic: La marginea Limbii române / 
Mormântul să-mi fie, pentru care poetul a 
trăit, a luptat şi a învăţat să moară.

Numai un poet care aşază alături cu-
vintele sacre : Graiul, Mama, Patria, Iu-
birea are dreptul a se numi Poet naţional 
al basarabenilor. Numai el merită cununa 
recunoştinţei noastre. Prin cele mai simple 
cuvinte, suflate cu aurul talentului său, po-
etul ne sensibilizează sufletul, ne face mai 
luminoşi, mai puternici, mai încrezători în 
idealurile noastre.

Memorabilul eveniment a inclus şi 

un recital de poezie şi muzică, susţinut  
de studenţii Facultăţii de Litere: Vasile 
Maxim, Constanţa Soltan, Nina Plăcintă, 
Nona Tâmbur, Vera Cătană, Ecaterina 
Ceban, Maria Cebotari, Ana Furtună,  
asistaţi de doamna Marcela Adam, lector  
universitar superior la Departamentul 
Literatură Română şi Teorie Literară.

Cei prezenţi în sală ne-au încălzit suflete-
le, împărtăşindu-ne convingerea că   Opera 

lui GRIGORE VIERU  e o expresie unică 
a iubirii de mamă, de ţară, de neam, a do-
rului nemărginit de tot ce este frumos şi 
sfânt pentru fiinţa noastră, rămâne a fi cea 
mai puternică şi rezistentă călăuză pentru 
generaţia de astăzi şi generaţiile care ne 
vor succede - fiind una din cele mai inspirate 
pagini în istoria literaturii şi culturii noastre 
naţionale. Adică, taina care ne apără.

Nata GRIGORIŢĂ,
şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor,

 Biblioteca Centrală a Universităţii de 
Stat din Moldova  

TAINA CARE NE APĂRĂ 
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE POEZIE „GRIGORE VIERU” LA USM 

(Colocviu literar-artistic „Grigore Vieru – dialog în eternitate”)

Scara valorilor, USM

REPUTAT 
INVENTATOR 

Spirit temerar
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Eternă, Eminesciana

NETREBNICII CARE NE CONDUC

El crescuse în Moldova, în Bucovina, la Sibiu, la Blaj, la Bucureşti şi în multele 
lui cutreierări, mereu în mijlocul poporului român, citise cronicarii şi multe cărţi bi-
sericeşti, cunoştea literatura română în toate fazele ei şi n-am cunoscut om stăpânit, 

deopotrivă cu dânsul, de gândul unităţii naţionale şi de pornirea de a se da întreg pentru 
ridicarea neamului românesc.

Ioan SLAVICI

„CU SUFLETU-N LUMINĂ ŞI GÂNDURILE-N CER …”

MIHAI EMINESCU ÎN DIALOG CU TIMPUL ACTUAL

Acum 126 de ani se înălţa spre nemărginirea Universului astral Demiurgul conştiinţei noastre – „Omul deplin al culturii româneşti”- Mihai Eminescu.

În contextul timpului actual, pe care societatea 
ţării noastre l-a împotmolit în mocirla laşităţii, 

minciunii, parazitismului şi a trădărilor de tot soiul, când 
fariseismul politic şi economic a atins cote maxime, că 
nici Cartea cărţilor nu ne mai ajută, Eminescu din Abi-
sul astral ne oferă cu generozitate „Cartea gândurilor şi 
judecăţilor sale de valoare”, cuprinsă de spaţiul operei 
integrale, rămasă în timp, în proces de conceptualizare 
şi devenire perpetuă, deoarece, acum 126 ani, destinul 

poetului „cu sufletu-n lumină şi gândurile-n cer” s-a frânt violent. În dialog 
direct cu noi se impune, în mod special, florilegiul de texte publiciste, oglin-
dă peste timpuri a complexei şi singularei personalităţi eminesciene. Este, 
de fapt, şi cea mai cuprinzătoare şi cea mai elocventă oglindă a travaliului 
existenţial al neamului, nevoit să ţină piept atâtor nedreptăţi provocate atât 
de interesul marilor puteri imperiale de a-l ţine în robie, cât şi de moftul am-
biţioşilor trădători de neam şi ţară de a-l exploata crunt şi de a-l lipsi de orice 
drepturi umane, conform cunoscutei fraze: „Ei tot şi voi nimica, ei cerul, 
voi dureri”. Adevărul datelor, al faptelor ilustrative, logica incontestabilă a 
argumentelor doveditoare, incandescenţa frazei, care stigmatiza acest mare 
rău în lume – toate îi disconfortau pe „mai marii lumii”, le tulburau apele 
stătute ale minţii şi satisfacţia orgoliului fad. De aceea Eminescu a trebuit să 
plătească, prematur, cel mai scump preţ uman – viaţa – pentru demnitatea, 
onoarea şi competenţa abordării şi interpretării faptelor istorice şi a proble-
melor actuale stringente (politice, economice, culturale etc.) din perspectiva 
relevării adevărurilor durute şi a apărării intereselor poporului în mijlocul 
căruia s-a născut şi s-a format. În felul acesta, poetul a inaugurat şi susţinut 
unul dintre dialogurile memorabile (dacă nu chiar unicul dialog viabil şi va-
labil în epocă), cele mai imperioase şi îndreptăţite de „orizontul de aşteptare” 
al ultimelor decenii din secolul al XIX-lea, care au conturat clar modernita-
tea societăţii româneşti graţie disputei, în  contradictoriu, a lui Eminescu cu 
personalităţile şi capii statelor şi partidelor ce şi-au asumat obraznic dreptul 
de a hotărî destinul poporului român.” 

Temele, accesate cu o periodicitate care atestă ţinerea lor în permanentul 
vizor critico-analitic al poetului, erau dintre cele mai stringente, fie că apar-
ţineau ariei naţionale, fie că vizau situaţia internaţională: realităţile culturale 
din ţară (apariţia ziarelor, serate teatrale, muzicale, spectacolele valoroase, 
şcolile comunale, activitatea universitară, prelegerile junimiştilor ş.a.), poli-
tică europeană, internaţională şi impactul  acesteia asupra realităţii din ţară, 
asupra prezentului şi viitorului ei, spaţiul geopolitic fiind calificat ca o zonă 
de tranziţie între marile puteri, „ca un adevărat Hinterland penetrat de intere-
sele marilor puteri” (M. Cimpoi), fenomenele negative ce afectează societa-
tea românească (funcţionarismul, demagogia, „formele fără fond”, corupţia, 
„comedia constituţionalismului”, licheismul sau orgoliul oamenilor politici, 
teme discutate şi elucidate în baza unor sisteme argumentative construite 
pe o logică indestructibilă, susţinută de extinse aspecte referenţiale, topite 
la temperatura atitudinală a judecăţii reci şi exprimate printr-un limbaj dur, 
categoric şi decizional. Articolele lui Eminescu alcătuiesc în epocă un dis-
curs permanentizat de autor prin acuitatea şi temeinicia modului de abordare 
din perspectiva necesităţii de soluţionare urgentă şi hotărâtă a problemelor 
contemporaneităţii sale, iar multitudinea lor demonstrează prea angajata im-
plicare a poetului în viaţa efervescentă şi complicată a lumii. Nu în zadar, 
textele publicistice au fost cele mai preferate ale poetului, pe care le-a scris 
constant, insistent şi cu multă vervă, fiind primul compartiment al creaţiei 
sale pe care şi l-a dorit editat într-o carte aparte. 

Lectura publicisticii eminesciene adevereşte concludent calificativul 
„omul deplin al culturii româneşti” conferit personalităţii poetului de către 
C. Noica, care a mai remarcat că Eminescu constituie o „adevărată Univer-
sitate”. Se ştie că filozoful a pledat ani de-a rândul pentru publicarea tuturor 
postumelor poetului, în contra opiniei unor critici de a se retipări doar opera 
antumă, subliniind de mai multe ori că „nici un rând din Eminescu nu tre-
buie să se piardă”, întrucât „el nu este un simplu poet, nici un simplu suflet 
nenorocit, ci o conştiinţă de cultură completă”. Trimiterea doar la o singură 
afirmaţie testamentară a lui Eminescu: „Noi trebuie să fim o ţară de cultură 
în partea aceasta înăsprită a lumii”, poate releva concludent perspicacitatea şi 
clarviziunea acestuia în problema rezistenţei poporului nostru în timp, popor 
care, prin datul lui ontologic, este un creator de cultură prin muncă şi nu unul 
războinic şi cotropitor, este „un popor plin de originalitate şi de-o feciorească 
putere format prin o muncă plăcută”, poetul enunţând un gând inedit despre 
două condiţii ce determină „originalitatea sufletului unui popor”: mediul ge-
ografic şi munca: „nu originea face pe un popor să fie trainic, ci munca lui 
proprie, fie cu mâna, fie cu mintea”. Aşadar, un indicator prim, general vala-
bil pentru toţi cetăţenii ţării noastre astăzi este să muncească atât pentru bine-
le lui propriu, cât şi pentru binele ţării, căci belşugul creat este o bază sigură 
pentru progresul ulterioarelor generaţii. Şi guvernanţii de azi, care se îndeasă 
la putere, ar trebui să conştientizeze că sunt obligaţi să asigure locuitorii ţării 
cu locuri de muncă, condiţia asigurării existenţei întregii societăţi. 

În al doilea rând, într-un spaţiu geografic favorabil poporului nostru 
pentru un mod de viaţă care, în opinia lui Eminescu, i-a consfinţit „legarea 
de pământ”, coordonata valorică a acestuia era să reprezinte o civilizaţie na-
ţională care să se definească prin: limbă, cunoştinţe şi principii ce constituie 

„directiva a toată viaţa şi a toată activitatea omenească”, ştiinţele, artele şi 
literatura, dreptul, industria şi comerţul. Conceptul poetului cuprinde princi-
palele domenii ce poate asigura viabilitatea statului şi în timpul de astăzi. Ar 
fi indicat ca echipa actuală de conducere să determine priorităţile politicilor 
de dezvoltare a statului nostru, cunoscând şi urmărind indicaţiile „omului 
deplin al culturii noastre”, Mihai Eminescu.

 Un rol deosebit în planul asigurării progresului ţării îi acorda poetul 
tinerei generaţii, societatea având obligaţia educării ei pe bazele temeinice 
ale adevărurilor vieţii şi ale cunoaşterii ştiinţifice. Priorităţile politicii educa-
ţionale, menţionate de Eminescu, sunt edificatoare pentru creşterea unei noi 
generaţii, care să fie aptă să preia cârma ţării, conducând-o în viitor pe calea 
prosperării şi colaborării demne şi fructuoase cu alte popoare şi state de pe 
mapamond: educarea unui caracter puternic bazat pe cunoştinţe pertinente, 
atitudini critice, acţiune patriotică (în folosul ţării) şi forţă creativă de muncă. 
În scopul realizării acestui deziderat, poetul îndemna  tineretul să se întoarcă 
în trecut nu pentru a rămâne în el, dar pentru a-i cunoaşte adevărul, a-l 
cerceta şi prelua ceea ce este util şi de valoare şi a aplica cele selectate în 
prezent în scopul asigurării progresului de viitor. Dar pentru ca acest feno-
men să se producă, este necesar ca tânăra generaţie să nu fie manipulată şi 
angajată în „luptele sterile” ale politicienilor care transpun „simple divergen-
ţe de păreri”, ceea ce este firesc şi sănătos, în „neîncredere şi în acuzări de 
intenţiuni subversive”, fapt foarte periculos, în opinia lui Eminescu, pentru 
„că se perpetuă şi se moşteneşte”, făcând ca societatea în viitor să fie scinda-
tă, fără vlagă, fără reperele fundamentale, în definitiv, incapabilă să judece 
realitatea, să-şi asigure propria existenţă şi, deci, laşă, leneşă şi perfidă. 

Este general valabilă concepţia eminesciană despre continuitatea isto-
rică a generaţiilor: „Dacă o generaţiune poate avea un merit, e acela de a fi 
un credincios aginte al istoriei, de a purta sarcinile impuse cu necesitate de 
locul pe care-l ocupă în înlănţuirea timpilor”. Importanţa afirmaţiei rezidă 
în faptul că este şi un indicator ce măsoară valabilitatea aleşilor poporului: 
aţi fost credincioşi actanţi ai rezolvării problemelor stringente (cel puţin) 
pe care vi le-a solicitat istoria contemporană? Aţi rezolvat sarcinile impuse 
de imperativul timpului, fiecare la locul pe care l-aţi ocupat, pe care vi l-am 
încredinţat? Tânăra generaţie trebuie învăţată să fie onestă, activă, cunos-
cătoare, muncitoare în sens eminescian: a munci din şi cu plăcere, să deţină 
aptitudinile colaborării şi luării de decizii adecvate situaţiilor concrete, pre-
cum şi elaborărilor prospective. Poetul, încă în tinereţe, a menţionat că „toată 
ideea activităţii noastre din generaţiunea jună este că numai în continuitate 
cu lucrările trecutului în prourmarea consecventă a celor bune începute con-
sistă misiunea generaţiunei viitoare. Oamenii care au început regenerarea 
naţională ne-au dat ideea întregului ce noi avem a realiza”. Aşadar, în prim- 
planul vieţii unei societăţi era, în opinia lui Eminescu, condiţia supremă a 
regenerării naţionale permanente, ceea ce asigură o contextualizare valorică 
a unui popor cu spaţiul geopolitic extins. De aici şi conştientizarea necesităţii 
noastre astăzi de a opta pentru reîntoarcerea definitivă în spaţiul european 
căruia aparţinem prin naştere, un spaţiu al progresului, şi eliberarea de cel al 
cotropitorului care a recurs la metode satrapice pentru a ne distruge fiinţa na-
ţională şi a mancurtiza în special tineretul. Rezultatele sunt astăzi pe faţă: di-
minuarea valorii sau chiar acuzarea crasă, de către unii conducători, a limbii, 
„testimoniul cel mai de preţ al unui popor”, a sentimentului şi a conştiinţei 
identităţii naţionale a băştinaşilor din republica noastră. Mai mult, inocularea 
acestei atitudini noii generaţii actuale, care, chipurile, nici nu ar avea nevoie 
de aceste însemne ale demnităţii umane. 

Problema valorii integrităţii fiinţei naţionale a fost una din cele mai 
des abordate de Eminescu în opera sa, cu diferite ocazii, fiind una dintre 
temele des reiterate. Încă din anii studiilor universitare, poetul participa la 
acţiuni politice pentru afirmarea solidarităţii românilor de pretutindeni. De-
osebit de semnificativă este activitatea de organizare şi desfăşurare a sărbă-
torii naţionale de la Putna în august 1871. Din palmaresul articolelor sale 
pe această temă se întregeşte, în primul rând, imaginea unei personalităţi 
dedicate cu multă credinţă şi fidelitate luptei pentru apărarea spiritualităţii 
româneşti, pentru redobândirea libertăţii românilor din teritoriile cotropite 
ale Transivaniei, Bucovinei, Basarabiei şi Dobrogei, opinând direct, cu date 
şi argumente, cu patos polemic, indiferent de conjunctura politică sau de 
statutul opozanţilor şi reprezentându-se drept unul din ziariştii moderni de o 
formaţie intelectuală aproape în afara oricărei concurenţe şi de temut datorită 
documentării exclusive, pertinenţei şi intransigenţei abordării problemelor-
cheie ale timpului. În multe din articolele sale, ziaristul Eminescu încerca să 
„alarmeze Europa” cu privire la problemele grave cu care se confrunta po-
porul său în spaţiul geopolitic nociv, apărând drepturile românilor la ei acasă 
şi libertăţile pe care trebuie să le obţină în urma războiului din 1877-1878. 
Eminescu afirma clar şi hotărât „că „în ţara noastră ...suntem români, vrem 
să rămânem români şi cerem egala îndreptăţire a naţiunii noastre”, de aceea 
suveranitatea şi legislaţia trebuie să fie respectată şi aplicată la toate popoa-
rele şi „nimeni nu trebuie să fie aicea stăpân decât popoarele însele, şi a trece 
suveranitatea în alte braţe decât în acelea ale popoarelor, e o crimă contra 
lor”. Suveranitatea şi inalienabilitatea teritorială a unui stat erau considerate 
punctele forte ale existenţei umanităţii moderne şi, din această perspectivă, 
Eminescu atrăgea atenţia că, în privinţa respectării suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale ale statului român, în contextul războiului de Independenţă, toate 

convenţiile încheiate cu Rusia ţaristă conţin formulări generale, neclare şi 
ambigue, care vor prejudicia în viitor drepturile ţării, ceea ce s-a şi întâmplat. 
Aşadar, asistăm şi astăzi, mai mult pasivi, de parcă nici n-ar fi vorba de noi şi 
generaţiile în creştere, la evidenta crimă a clasei politice din interior şi, mai 
ales, a celei din exterior, contra poporului nostru, căruia i se iau, nedeclarat, 
drepturile existenţiale istorice, băgându-i pe gât electoratului, la alegeri, cri-
minali proruşi de tot soiul. 

Ca să nu se întâmple aceste cazuri reprobabile, Eminescu împărtăşea 
ideea universalităţii votului, dar şi convingerea că, pentru acest lucru, era ne-
cesar: a) pregătirea intelectuală a alegătorilor (ceea ce nu se face nici astăzi, 
cu bună ştiinţă, la noi); b) un grad susţinut de dezvoltare a conştiinţei sociale 
şi politice, care lipseşte aproape cu desăvârşire şi la electoratul de astăzi şi 
c) desfăşurarea incorectă a alegerilor prin amăgirea cetăţenilor cu promisiuni 
deşarte, demagogice, presiuni de tot soiul, partidele politice nefiind altceva 
decât „pretextarea minciunoasă a unor principii”. Citind rândurile consem-
nate de poet atunci, parcă priveşti în realitatea din republica noastră astăzi: 
electoratul este deseori „nestatornic, inexperient şi lesne încrezător, preo-
cupaţiunea zilnică şi absorbirea vieţii lui într-un veşnic prezent, negândirea 
lui la trecut, nici la viitor, lesniciunea de a-i distrage atenţia prin serbări 
publice, prin întreprinderi hazardate, prin experienţe factice, îl fac adesea 
impropriu de a gândi mai adânc asupra unei chestiuni de interes public, îl 
fac accesibil pentru fraza mare şi surdă pentru adevăr”. În acest context, 
afirmă Eminescu, dreptul la vot şi pentru tineri şi pentru maturi, în loc de 
a fi „agent de educaţie cetăţenească”, se transformă într-un mijloc de  a-i 
oprima sau manipula „individualitatea  şi voinţa, i-o falsifică, i-o întunecă 
şi i-o corup”. Acesta este un scop urmărit de către cei ce trăiesc pe spinarea 
poporului, pentru că, atunci când unui popor îi lipseşte libertatea de facto, 
el nu-şi poate conştientiza şi judeca nici condiţia morală şi socială, nu poate 
urmări şi contabiliza la moment dinamica economică şi partea lui de drept în 
acest ritm, „iar libertatea adevărată, susţine poetul, şi neatârnarea economică 
sunt identice”. De aceea veliţii la putere încalcă orice normă de bun-simţ şi 
orice lege o adaptează la condiţiile atingerii propriului scop de îmbogăţire, 
prin crime economice asigurându-şi libertatea individuală. Şi aici cetăţenii 
unei ţări trebuie să fie vigilenţi, căci, „în urma unei mari decadenţe econo-
mice”, apare şi „o mare decadenţă morală”, dar care este suportată numai de 
oamenii nevoiaşi sau chiar săraci: „fără îndoială, sărăcia e un izvor mare de 
rele, dar şi relele morale sunt cauze ale decadenţei economice”. Este o jude-
cată a poetului care merită reţinută nu numai pentru adevărul consistent în ce 
priveşte valoarea raportului de interacţiune economie-morală, dar şi pentru a 
diagnostica eminescian cercul vicios din republica noastră şi a găsi remediul 
adecvat de însănătoşire a ei. 

Deosebit de periculoşi voinţei poporului de a-şi făuri o viaţă sănătoa-
să şi un trai îmbelşugat sunt, în opinia lui Eminescu, aşa-zişii „făuritorii de 
proiecte”, a celor care şi-au făcut profesiune din „negustoria de vorbe”, care 
fac să se rupă legătura cu realitatea şi cu adevăratele nevoi ale poporului. 
Poetul insistă să aducă aminte cetăţenilor „că nu există nici libertate, nici 
cultură fără muncă. Cine crede că prin profesarea unei serii de fraze a înlo-
cuit munca, deci libertatea şi cultura, acela se prenumără, fără s-o ştie, între 
paraziţii societăţii omeneşti”. Previzionar, Eminescu operează, în acest caz, 
cu teoria „devenirii ce decade”, la care, de fapt, asistăm astăzi. Sub pretextul 
unui abia vizibil indicator de progres şi a unor facilităţi de ordin general, ni 
se inoculează ideea unor înnoiri promiţătoare, pe când analiza obiectivă a 
stării de lucruri denotă scăderi considerabile a nivelului multor parametri de 
realizare a produselor, atât materiale, cât şi spirituale. 

Concepând esenţialul existenţei umane, M. Eminescu continuă să în-
treţină un dialog permanent şi pertinent cu generaţiile ce-i urmează, făcând 
parte din grupul de elită al marilor personalităţi ce au creat şi ne propun 
modele de înţelegere, atitudine şi acţiune valabile/viabile şi pentru timpul de 
astăzi.  De aceea este o eroare de gândire axiologică şi o nedreptate umană 
a-l cataloga pe M. Eminescu în cohorta poeţilor “de altă dată”, pentru că, 
vezi bine, a fost omul veacului său şi nu ne poate reprezenta la “masa de 
cinste” a Europei.  Dimpotrivă, graţie faptului că a fost „omul complet” al 
culturii noastre, el îşi ocupă locul său bine meritat la şcoala de vârf, etalându-
ne şi pe noi, cei din secolul al XXI-lea, ca moştenitori de drept ai unei bogate 
spiritualităţi de formaţie europeană.  

Filozoful C. Noica ne atenţiona că Eminescu este „o conştiinţă de cul-
tură dindărătul nostru”, adică un fenomen spiritual consubstanţial oricărui 
timp. Prin tot ce a realizat, Eminescu devine „condrumeţul” nostru în intenţia 
de a ne edifica prezenţa pe firmamentul istoriei contemporane, este omul de 
cultură, gânditorul, intelectualul care reprezintă onoarea vremii noastre, bân-
tuite de atâtea rătăciri ale unor membri ai societăţii de astăzi, din cauza lipsei 
de vigoare a conştiinţei de neam, de apartenenţă la o naţiune constructivă, 
demiurgică pe mapamond, şi din cauza acceptării complexului inferiorităţii, 
al celui de „rob” al unui stăpân direct, ce s-a impus violent si, mai ales, al 
celui indirect, al banului parvenit, venit de pe aiurea, care se topeşte tot atât 
de repede şi, drept rezultat, se topeşte şi substanţa revitalizantă a genofon-
dului nostru.  

Tamara  CRISTEI, 
doctor, conferenţiar universitar,

Departamentul Literatură Română şi Teorie Literară

Ce caută aceste elemente nesănătoase în viaţa publică a statului? Ce caută aceşti oameni 
care pe calea statului voiesc să câştige avere şi onori, pe când statul nu este nicăieri altce-

va decât organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omeneşti?
 Ce sunt aceste păpuşi care doresc a trai fără muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, cumulând câte 

trei, patru însărcinări publice dintre care n-ar putea să împlinească nici pe una în deplina 
conştiinţă? Ce căuta d. X profesor de universitate, care nu ştie a scrie un şir de limbă româ-
nească, care n-are atâtea cunoştinţe pozitive pe câte are un învăţător de clase primare din 
ţările vecine şi care, cu toate acestea, pretinde a fi mare politic şi om de stat? Ce caută? 

Vom spune noi ce caută. Legile noastre sunt străine; ele sunt făcute pentru un sta-
diu de evoluţiune socială care în Franţa a fost, la noi n-a fost încă. Am făcut strane în 
biserica naţionalităţii noastre, neavând destui notabili pentru ele, am durat scaune care 
trebuiau umplute. Nefiind oameni vrednici, care să constituie clasa de mijloc, le-au 
umplut caraghioşii şi haimanalele, oamenii a căror muncă şi inteligenţă nu plăteşte un 
ban roşu, stârpiturile, plebea intelectuală şi morală.

 Arionii de tot soiul, oamenii care riscă tot pentru că n-au ce pierde, tot ce-i mai de 
rând şi mai înjosit în oraşele poporului românesc. Căci, din nefericire, poporul nos-
tru stă pe muchia ce desparte trei civilizaţii deosebite: cea slavă, cea occidentală 
şi cea asiatică şi toate lepădăturile Orientului şi Occidentului, greceşti, jidoveşti, 
bulgăreşti, se grămădesc în oraşele noastre, iar copiii acestor lepădături sunt liberalii noştri.

 Şi, când loveşti în ei, zic că loveşti în tot ce-i românesc şi că eşti rău român…Dar acum, de 
ne veţi fi iertat sau nu, să stăm de vorbă gospodăreşte şi să vă întrebăm ce poftiţi d-voastră? Şi, ca să 
ştim că aveţi dreptul de a pretinde, să întrebăm ce produceţi? Arătaţi-ne în Adunările d-voastră pe re-
prezentanţii capitaliilor şi fabricelor mari, pe reprezentanţii clasei de mijloc care să se deosebească de 
fabrica de mofturi ale „Telegrafului”, şi ale „Românului” şi de fabrica d-voastră de palavre din Dealul 
Mitropoliei?…

Ciudată ţară, într-adevăr! Pe cei mai mulţi din aceşti domni statul i-a crescut, adică i-a hrănit prin 

internate, ca după aceea să-şi câştige, printr-un meşteşug cinstit, pâinea de toate zilele. Dar statul a ajuns 
la un rezultat cu totul contrar. După ce aceşti domni şi-au mântuit aşa-numitele studii, vin iar la stat şi 
cer să-i căpătuiască, adică să-i hrănească până la sfârşitul vieţii. Dar nu-i numai atâta. Ţărani? Nu sunt. 
Proprietari nu, învăţaţi nici cât negrul sub unghie, fabricanţi – numai de palavre, meseriaşi nu, breaslă 

cinstită n-au, ce sunt dar?
 Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului 

fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât 
coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care 
o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşu-
nată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în 
care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor. Într-
adevăr, cum li s-ar deschide oamenilor ochii când unul le-ar zice: „Ia staţi, oameni 
buni! Voi plătiţi profesori care nici vă învaţă copiii, nici carte ştiu; plătiţi judecători 
nedrepţi şi administratori care vă fură, căci nici unuia dintr-înşii nu-i ajunge leafa. Şi 
aceştia vă ameţesc cu vorbe şi vă îmbată cu apă rece. 

Apoi ei toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă. Nefiind stăpân care să-i ţie în frâu, ei îşi fac 
mendrele şi vă sărăcesc, creându-şi locuri şi locuşoare, deputăţii, primării, comisii şi multe 
altele pe care voi le plătiţi peşin, pe când ei nu vă dau nimic, absolut nimic în schimb, ci 

din contră, vă mai şi dezbracă, după ce voi i-aţi înţolit. 
N-ar fi mai bine ca să stăpânească cei ce n-au nevoie de averile voastre, având pe ale lor proprii? 

Sau cel puţin oameni care, prin mintea lor bine aşezată, vă plătesc ce voi cheltuiţi cu dânşii? De aceea, 
alungaţi turma acestor netrebnici care nu muncesc nimic şi n-au nimic şi vor să trăiască ca oamenii cei 
mai bogaţi, nu ştiu nimic şi vreau să vă înveţe copiii, şi n-au destulă minte pentru a se economisi pe sine 
şi voiesc să vă economisească pe voi toţi.

 Mihai EMINESCU
Din ciclul Icoane vechi şi icoane nouă, publicat în „Timpul” - 1877
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Doamne, am niște emoții!... - ne-a  ieşit în cale o co-- 
legă care tocmai s-a alăturat grupului  nostru agitat și gălă-
gios. - Imediat ce am văzut blocul nostru de studii, a început 
să-mi bată inima mai tare…

Am zâmbit și am confirmat, fiecare în modul său,   stă-
rile sufleteşti care  ne-au copleșit la revederea colegilor, a  
sediului în care am învățat, a universității dragi. 

Amintirile și licărul tineresc din ochii colegilor mei 
s-au contopit într-un sentiment de bucurie, îmbinat cu 
surpriza revederii. Fiecare nou-venit în fața  Blocului I de 
studii,  Casa Mare a studenției noastre, era întâmpinat cu 
exclamații și zâmbete  luminate. Toți erau nerăbdători să 
meargă, ca altă dată,  pe culoarele blocului, să intre măcar 
pe o clipă în aulele cu parfum de tinerețe și vise, chiar dacă, 
în mare parte, ele şi-au schimbat aspectul. 

Ne-am adunat în aula „Grigore Vieru” (pe timpuri Sala 
de curs nr.5) și am urmărit cu sufletul la gură un filmuleț re-
alizat de colega noastră Tamara Petrov, conferențiar, doctor 
la Universitatea din Timișoara. Ea a folosit pozele pe care 
le-a avut la îndemână, developând cu nostalgie secvențe 
șăgalnice și pline de dor din junețea noastră. Ne-am amin-
tit cu drag de profesorii noștri, cei care ne-au fost prieteni, 
idoli, părinți. Din păcate, mulți dintre ei au trecut „de cea-
laltă parte a ierbii” (Gheorghe Dodiță, Ion Osadcenco, Ion 
Ciornâi, Constantin Dobrovolschi…) iar pe unii i-au părăsit 
puterile (Anatol Ciobanu, Vitalie Marin…). 

Apoi fiecare și-a spus povestea… S-au perindat, în câte-
va ore, destine omenești, vieți zbuciumate ale celor cu care 
am împărțit cândva „zborul înalt, dorul și plânsul…” Au 
fost vremuri „tari”, provocatoare, au fost încercări multe, un fel de teste de rezistență pentru 

noi. Cineva a făcut politică,  pentru ca,  în cele din urmă, 
să se deziluzioneze și să-și deschidă o afacere; altcineva 
s-a ocupat de traduceri, în special. Unii colegi care s-au 
reprofilat au ajuns chiar sus, în vârful piramidei, cum e, 
bunăoară, Ana Dabija, în prezent directorul Departamen-
tului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova.  
Dar cei mai mulți colegi și-au legat destinele de educație 
(fie în liceu, fie în universități); unii și-au susținut teze-
le de doctorat sau și-au făcut carieră de manager. De-o 
vorbă, Ana Bodeanu (acum Macarevici) este director al 
Liceului „Minerva” din Chișinău. 

Fiecare şi-a povestit istoria vieții ca la spovedanie, 
deoarece a sesizat implicarea emotivă, interesul colegilor 
prezenţi, iar acest lucru îți dă un sentiment de apartenență 
la o familie mare și prietenoasă. Toți am simțit nevoia 
împărtășirii, a reunirii în simțire și gândire. Am stat și 
am depănat amintiri îndelung, am râs sincer, descătușați 
parcă de problemele cotidiene, așa, ca în tinerețe...

Am înțeles de mult că anii de studenție, speranțele, 
năzuințele încă adolescentine îi leagă pe tineri  mult mai 
strâns decât în orice altă vârstă sau în orice altă activitate. 
Studenția este aliajul cel mai durabil pentru prietenii 
pe viață, pentru iubiri eterne sau pentru o carieră si-
gură. 

Ne-am despărțit cu gândul la o altă întâlnire, chiar 
dacă mai încărunțită un pic...

     Viorica MOLEA, 
doctor, conferenţiar universitar,

 Departamentul de Limba Română, Lingvistică 
Generală și Limbi Clasice

VIBRANTA SURPRIZĂ A REVEDERII…
DUPĂ 30 DE ANI!

În obiectiv – Facultatea de Litere
Irepetabili, anii studenţiei

Academicianul Mihail Dolgan și-a înscris 
numele în lista oamenilor  aleşi de cultu-

ră din spațiul românesc grație felului în care s-a 
dedicat cuvântului matern, căutând mereu să-i 
stoarcă esența și să-i descopere paleta de culori 
semantice.

Marcând doi ani de la trecerea domniei sale 
în  lumea celor drepţi, la data de 08.05.2015, 
din inițiativa familiei Dolgan, a fost organizată 
o ceremonie de comemorare a celui care a fost 
soțul, tatăl, bunelul, profesorul și academici-
anul Mihail Dolgan. Ca de fiecare dată, fiind 
receptivă la organizarea diferitor festivități de 
promovare a culturii, Biblioteca ,,Liviu Re-
breanu” din Chișinău a devenit gazda acestui 
eveniment, cu genericul: Filosoful Mihail 
Dolgan:expresia divinității, a cărui modera-
toare a fost poeta Lidia Grosu, secretar respon-
sabil al Senatului USM.

Au venit să fie alături de 
familia Dolgan colegi de la 
Academia de Științe a Mol-
dovei, studenți de la Faculta-
tea de Litere și de la Facul-
tatea de Ştiinţe  Economice, 
precum și personalități din 
alte domenii: actorul Sandu 
Aristin Cupcea, tinerii poeți 
Doina Strulea și Mihai Do-
loton, jurnaliștii Ecaterina 
Urâtu și Zina Izbaș,  un grup 
de elevi ai Liceului Teoretic 
,,George Călinescu”.

Fiecare din cei prezenți a 
încercat să reconstituie din amintiri un portret 
al academicianului, relevând diferite domenii 
ale  activității sale.

Criticul și istoricul literar Nicolae Bilețchi, 
membru corespondent al AȘM, a definit acti-
vitatea  celui comemorat ca o transfigurare 
permanentă a realității în poezie, aceasta fi-
ind premisa predilecției regretatului  acade-
mician pentru metaforă. 

Doctorul conferențiar Eugenia Dodon a 
reliefat  meticulozitatea cu care Mihail Dolgan  
lucra asupra fiecărei fraze, exegetul rămânând 
pe cât  de responsabil și de deschis spre noi pro-
iecte, pe atât de modest,  fapt ce făcea din per-
sonalitatea lui un model pentru colegi, studenți 
și prieteni.

Latura poetică a personalității sale a fost 
scoasă în  evidenţă şi de către poeta Lidia Gro-
su, care l-a desemnat drept: ,,un arhitect al ade-
vărului” și ,,un poet înzestrat cu stofă lirică 
instantanee”.

Calificându-l drept ,,un rob al cuvîntului 
plin de rod”, poetul Mihai Doloton a ținut să 
facă o paralelă semnificativă dintre spiritul ar-
tistic al lui Dolgan, poetul, și cel al lui Schubert 

compozitorul, ambii fiind ,,consumatori de 
hârtie în favoarea actului creator” .

O altă împătimită a cuvântului trecut prin 
filtrul propriei sensibilități artistice este poeta 
Doina Strulea, în viziunea căreia academicianul      
M. Dolgan apare ca ,,o victimă a creației”.

Academicianul Mihail Dolgan a fost o fire pu-
ternică; el ,,s-a impus prin talent și cunoștințe” 
după cum avea să opineze dr. conf. Maria Cos-
niceanu. 

Latura filosofică a lui Mihail Dolgan se pro-
filează prin florilegiul de aforisme, miniaturi și 
cugetări înmănuncheate în culegerea: ,,Floarea 
gândurilor”. În baza câtorva dintre ele,  subsem-
nata a încercat să reconstituie reperele etico-mo-
rale și crezul poetic  al  autorului, menționând 
că  prin intermediul aforismelor academicianul 
Dolgan sintetizează niște lecții de viață sub for-
ma unor întrebări retorice.

Pe parcurs, Ion 
Holban, savant-
fizician, a evocat 
mai multe mo-
mente din viața și 
activitatea  lui M. 
Dolgan cu care s-a 
declarat ,,rudă de 
suflet” și l-a apre-
ciat pentru faptul 
că mereu ajuta ti-
nerii talentați să se 
lanseze în dome-
niul literaturii.

Spre final, 
doctorul conferențiar Victoria Fonari, care a 
avut norocul să-i fie discipolă și colegă în cadrul 
Departamentului de Literatură Română și Teorie 
Literară a Facultății de Litere, s-a pronunțat asu-
pra contribuției academicianului la promovarea 
imaginii facultății prin editarea culegerilor de 
poezie ale studenților Nu e om să nu fi scris o 
poezie, văzându-l ca pe  ,,o ființă solară”. 

Flacăra lumânării aprinse și parfumul flori-
lor de liliac i-a unit pe toți cei prezenți într-un 
fel de inel imaginar, iar recitalul de poezie din 
creația academicianului, realizat cu participarea 
actorului Sandu Aristin Cupcea și a studentelor 
Facultății de Ştiinţe Economice Adriana Lapo-
tiuc, Olga Copăceanu, Nina Ispas a produs eco-
uri adânci în sufletele celor prezenţi. 

Doctorul conferențiar Liliana Dolgan, fiica  
distinsului om de cultură, și-a exprimat con-
vingerea că tatăl ei a lăsat o urmă vizibilă în 
istoria literaturii române şi în mediul univer-
sitar, unde a activat cu toată dăruirea şi harul 
său pedagogic.

Vera CĂTANĂ,
 anul III, Specialitatea Limba şi Literatura 

Română

DĂRUIT CULTURII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
,, Ce rugi misterioase o fi înălțând spre divinitate 

Copacii, de stau cu brațele ridicate spre cer?!”
(acad.Mihail Dolgan) Ne naştem, 

t r e c e m 
prin viaţă şi mu-
rim. Iată scurtul 
traseu al existen-
ţei umane pe care  
suntem destinaţi 
să-l parcurgem. 
Oare ar putea ci-
neva să se opună 

acestui dat, să devieze de la acest şablon 
ontologic? Nu! Dar am putea să-l îm-
blânzim prin ceea ce  trebuie să facem 
şi prin ceea  ce lăsăm în urma noastră: 
unul îşi trimite visele spre veşnicie prin 
copii, altul îşi încrustează numele în is-
torie printr-o faptă eroică, iar al treilea 
sfidează nemurirea prin revelarea subli-
mului. 

Oamenii, ca rod al creaţiei divine 
şi  înzestraţi cu putere creatoare, au fost 
trimişi pe un pământ cu posibilităţi şi 
şanse egale. Un cer şi un pământ ne 
mărgineşte tuturor existenţa, un singur 
soare ne luminează căile. Dumnezeu 
ne-a dat tuturor ochi să le vedem, dar 
le vede şi le pătrunde cu adevărat doar 
ochiul celui atins de lumina divină. 
Toţi auzim cântecul păsărilor, căderea 
ploii, freamătul vântului, dar să le audă 
vibraţia ascunsă şi să le traducă eco-
ul poate doar cel  cu urechea aplecată 
spre misterele lumii, spre profunzimi. 
Dumnezeu ne-a dat tuturor cuvântul, 
dar numai unii îl pot face plin de trăiri 
şi vibraţii.

Noi, împăcaţi cu ceea ce avem, 
mulţumiţi de ceea ce cunoaştem, trăim 
cu resemnare iluzia satisfacţiei, pe când 
el, creatorul, e un veşnic neîmpăcat cu 
lumea, pentru că, înflăcărat de patima 
absolutului, el o vede limitată, strâm-
tă, îngustă, o vede doar ca pe o copie 
imperfectă a unui univers primordial. 
„Creaţiile spiritului sunt un indica-
tor al insuportabilului vieţii”, spunea 
Emil Cioran. De aceea, înstrăinat  într-o 
lume ostilă, creatorul trăieşte nostalgia 
paradisului pierdut. El evadează din 
universul nostru, el recreează lumea, 
o croieşte  în concordanţă cu esenţa sa 
nativă, cu fondul său lăuntric. Arta de-
vine astfel o salvare pentru cel ce nu-şi 
găseşte împăcarea, un univers com-
pensativ care îl invită la dezlănţuire şi 
descătuşare. Opera de artă este pen-
tru creator o eliberare din apăsarea 
acestei lumi şi o comuniune cu divi-
nitatea.

Creatorul este un Adam, care nu 
s-a mulţumit  să-şi accepte condiţia, nu 

s-a mulţumit să trăiască în paradis şi a 
vrut să cunoască esenţa creaţiei. El nu 
s-a mulţumit să vadă doar ce îi era dat 
să vadă, nu s-a conformat limitelor, ci 
a vrut să cunoască mai mult. Astfel,  
Dumnezeu l-a trimis pe pământ, ca, în-
tâlnindu-se cu o lume a răului, să tân-
jească veşnic după paradisul pierdut. De 
aceea creatorul este un neîmpăcat cu lu-
mea şi cu sine, pentru că, purtând în su-
flet vibraţia spiritului divin, obsedat de 
perfecţiunea universului primordial, el 
caută pe pământ esenţa divină, iar  ori-
ce rezultat al muncii sale nu-l satisface, 
pentru că el e doar o copie, o imitaţie a 
unei lumi perfecte pe care a cunoscut-o. 
Orice operă a sa i se pare doar o carica-
tură în raport cu creaţia divină, de aceea 
setea lui de ideal este chinuitoare, mis-
tuitoare, pentru că el ştie că are de îm-
plinit o misiune grea, că el trebuie prin 
creaţia sa să coboare esenţa divină pe 
pământ, să trenspună în sfera umanului 
Absolutul Dumnezeiesc.

***
Întotdeauna m-a copleşit puterea 

creatorului de a vorbi despre lucruri 
simple, dar care transmit atâta senti-
ment. De secole, pictorii pictează cu 
aceleaşi culori, poeţii vorbesc cu ace-
leşi cuvinte, adică aceleaşi materiale 
sunt instrumentele şi mijloacele cu care 
creează. Impresionant este însă nu ta-
lentul creatorului de a mânui aceleaşi 
instrumente, dar a le da o formă   in-
edită, astfel încât ele să capete o viaţă 
nouă, să prindă un nou contur.  

 Nu cred că există o şcoală  care 
să te înveţe ce înseamnă să fii creator. 
Există o şcoală care poate doar să te 
înveţe cum să-ţi alegi cu iscusinţă mij-
loacele, instrumentele. Totuşi eu cred 
că cel care creează nu ţine cont atât de 
o tehnică învăţată, cât de o tehnică in-
terioară, de natură instinctivă. Ceea ce 
generează creaţia nu este atât o tehnică, 
o aplicare în practică a unor deprinderi 
şi abilităţi, cât o erupţie interioară, un 
Bing-Bang din care se naşte şi creşte un 
univers. Creaţia, deşi este reflectată într-
o meserie, fie de sculptor, pictor, fie de 
compozitor, este mai mult decât o me-
serie, este un dat existenţial, iar, într-o 
lume a patimilor şi ispitelor, creaţia este 
cea care ne purifică, ne înnobilează, cea 
care trezeşte în noi deschiderea către 
frumos, este „singurul surâs al tragediei 
noastre ” (Friedrich Nietzsche).   

Victoria SOTNIC,
anul III, Specialitatea Limba 

Română - Limba Franceză

Vibraţii sufleteşti

ESENTA CREATORULUI
(Concept de eseu)
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În perioada 13-14 mai, la Universitatea de Stat din Mol-
dova, s-a desfășurat „Sesiunea naţională de comuni-

cări ştiinţifice studenţeşti ediţia a XIX-a, etapa a II-a”.
În cadrul conferinţei au participat circa  250 de studenţi 

de la Universitatea de Stat din Moldova, de la Universitatea 
de Stat din Tiraspol,  de la Universitatea de Stat ,,Alecu Rus-
so” din Bălţi şi de la  Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi.

Sesiunea s-a organizat în următoarele secţiuni: 
Ştiinţe ale naturii şi 1. 

exacte (biologie şi pedologie, 
chimie şi tehnologie chimică, 
fizică şi inginerie, matematică 
şi informatică).

Ştiinţe umanistice2.  (li-
tere, limbi şi literaturi străine, 
istorie şi filosofie).

Ştiinţe sociale3.  (drept, 
relaţii internaţionale, ştiinţe 
politice şi administrative, şti-
inţe economice, asistenţă soci-
ală şi sociologie, psihologie şi 
ştiinţe ale educaţiei, jurnalism 
şi ştiinţe ale comunicării).

În rezultatul  jurizării 
obiective şi a criteriilor  de 
apreciere, au fost desemnate 
cele mai bune comunicări în 
cadrul tuturor atelierelor, precum urmează: 

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică: Irina 
Truhina, Radu Stafi, Maria Lutenco, Maria Cuciuc,  Iacob 
Vera,  Colun Ana, Guidea Alexandrina.

Facultatea de Biologie şi Pedologie: Valentin Golovati-
uc, Galina Gatman, К. Дегтярев, Mihaela Marin, Alexandra 
Morari, Doina Guzun şi Răzvan-Ştefan Boiangiu – Univer-
sitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Facultatea de Matematică şi Informatică: Maria Bot-
nari, Tatiana Popov şi  Ala Starîş – Universitatea de Stat din 
Tiraspol, Gleb Palchin, Ion Hristiniuc, Ivan Puzic, Adrian 
Trohin. 

Menţiuni: Elena Casapciuc, Natalia Bardeţcaia, Victoria 

Hâncu – Universitatea de Stat din Tiraspol.
Facultatea de Fizică şi Inginerie: Nicolae Maican, Igor 

Boguş, Vitalie Jurjiu, Alexandra Bordian, Daniela Bulhac, 
Dmitrii Celpan.

Menţiuni: Vitalie Nedelea, Eric Ştefaneţ, Diana Galuş-
ca.

Facultatea de Drept: Dumitru Darea, Cristina Oglinda, 
Olga Buruiană, Ana-Maria Nistor, Natalia Gavrilenco, Ion 
Chitoroga, Raisa Morozan, Ion Lunca, Cezara-Elena Polis-

ca, Gheorghe Reniţă, Irina Digori, Serghei Pântea, Cristian 
Papanaga, Mihaela Grosu, Corina Moisei, Vasile Soltan, 
Cristian Onica, Veronica Mocanu.

Menţiuni –Diana Zelenco, Renat Gurămultă , Anişoara 
Furtună, Aliona Silosiev, Veaceslav Zadacin.

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: Irina 
Macarișin, Carolina Șeremet, Mihaela Răileanu, Corina 
Bivol , Mariana Ciobanu, Cristina Paladi.

Menţiuni: Alina Josan, Nemes Zsolt.
Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: Nata-

lia David, Екатерина Постолатий, Adela Manolii, Игорь 
Донченко, Maria Roşca, Cristina Paladi, Vitalie Scurtu, Ana 
Reşetnic, Daniela Leaşcenco.

Menţiuni: Валерий Муравский, Margarita Belecciu.
Facultatea de Istorie şi Filosofie: Natalia Paşenciuc, 

Dana Rozmariţa, Mihai Chilaru, Chiril Semionov, Alina 
Dicusar, Dumitru Simciuc, Cristina Raileanu, Irina Raeţchi, 
Marcel Florea, Viorel Postolachi.

Menţiuni: Roman Bodiu, Sergiu Boţolin, Ecaterina 
Oprea, Dana Cobuşnean, Petru Moisei, Rodion Rusnac, 
Dina Carauş, Igor Rotaru, Mutoi Alina, Vasiliu Liuba, Gu-
ragata Sorin.

Facultatea de Economie: Aurica 
Balica, Adrian Savcenco, Vlad Bileţchi,  
Alina Burduh, Angelina Morari, Eugenia 
Calancea, Ion Golban, Nadejda Cioară şi 
Diana Purcel – Universitatea ,,Alexan-
dru Ioan Cuza” din Iaşi.

Facultatea de Relaţii Internaţiona-
le, Ştiinţe Politice şi Admibnistrative: 
Claudia Lachi, Cristina Voroneanu, Eca-
terina Zosim, Carina Eni, Eduard Dud-
co, Irina Hohlov, Livia Gaitur, Maria 
Bolboceanu.

Facultatea de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială: Natalia Sîrbu, Iuliana 
Demian, Ana Cotovici, Nicoleta An-
gheluş, Violina  Brînzaniuc, Gheorghe 

Zastavneţchi.
Facultatea de Litere: Galina Ia-

rovaia, Galina Madam, Irina Tocan, 
Anastasia Goncearuc, Lidia Negară, Ina Vieru, Doina Sol-
tan, Cristina Prodan, Veronica Iabanji, Cristina Canişcev, 
Iulia Gaidamaşciuc – Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” 
din Bălţi,

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: 
Cristina Cucoş, Alexandrina Stati, Daniela Ştirbu, Vera Pleş-
ca, Doiniţa Gogu, Catalina Rusu, Daniela David, Mihaela 
Postoronca.

Cele mai bune comunicări ştiinţifice studenţeşti din etapa 
a II-a au fost incluse într-o culegere aparte care a fost tipărită 
la Centrul Editorial Poligrafic USM. 

   Cele mai sincere şi frumoase felicitări!
Departamentul Cercetare şi Inovare, USM

Caleidoscop studențesc

Recent la Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiin-
ţe Politice şi Administrative a Universităţii de 

Stat din Moldova  a fost organizat Training-ul ”Conflict 
Sensitivity: International Experience” (Transformarea 
Conflictului: experienţă internaţională). 

Evenimentul  se înscrie în cadrul Proiectului „Peace-
ful Conflict Transformation from Academic Perspective” 
(Transformarea paşnică a conflictului din perspectivă 
academică), realizat de Organizaţia non-guvernamen-
tală Institutul CIVIC şi Centrul Moldo-Austriac pentru 
inițiative de pace, schimbări democratice şi soluționarea 

ÎN VIZOR – INIŢIATIVELE  DE PACE

Aceste imagini au fost realizate la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative 
în cadrul Sesiunii Naţionale de Comunicări.

conflictelor,  iniţiativa venind de la Departamentul Relaţii 
Internaţionale, USM. 

La evenimentul în cauză a fost prezent domnul Victor 
Osipov, viceprim-ministru al Guvernului, ministrul  Re-
integrării, absolvent al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, USM, care a salutat această iniţiativă, 
exprimându-şi convingerea că activităţile de acest gen 
contribuie la consolidarea relaţiilor între cele două maluri 
ale Nistrului şi că acest conflict transnistrean, despre care 
s-a vorbit cu îngrijorare în cadrul acestei întruniri, mai 
degrabă sau mai târziu va ține de domeniul trecutului.

Reporter «UNIVERSITATEA»

VIAŢA – O MUNCĂ NEÎNTRERUPTĂ
(UN MIC BILANŢ LA FINAL DE AN ACADEMIC AL CENTRULUI DE GHIDARE ÎN CARIERĂ ŞI RELAŢII CU PIAŢA MUNCII, USM)

Ne priveşte pe toţi

ŞTIINŢA – CHEMAREA CELOR TINERI
ÎN COHORTA ÎNVINGĂTORILOR

(BILANŢUL SESIUNII NAŢIONALE  DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A XIX-A, ETAPA A II-A)

În aceste ultime zile fierbinţi de Cireşar studenţii noştri 
sunt în pragul finalizării sesiunii de vară. Dar ţinând 

cont de faptul că acest proces este legat nemijlocit şi de activi-
tatea noastră, vom trece în revistă doar câteva dintre realizări-
le Centrului de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii.

Or, ghidarea în carieră a studenților - absolvenţi este 
obiectivul primordi-
al al  subdiviziunii 
noastre.  A fost o 
colaborare fructuoa-
să, care s-a datorat 
interesului manifes-
tat din partea  celor 
implicaţi în procesul 
didactic, instructiv şi 
educaţional. Bună-
oară, studenții anilor 
III şi IV au solicitat 
programele Elabo-
rarea  CV-ului și a 
scrisorii de intenție 
și Planul meu de ca-
rieră, acestea având 
deja intenţia de a pre-
găti dosarul de anga-
jare pentru integrarea în câmpul muncii. 

În această ordine de idei, vom preciza că în februarie, 
pentru al treilea an consecutiv, am organizat Parteneriatul 
pentru calitate,  axat pe colaborarea instituţiei  noastre cu 
mediul socioeconomic şi orientat  spre identificarea locurilor 
de muncă  pentru absolvenţii USM. Pe parcursul evenimentu-
lui în cauză, mai multe ONG-uri au desfășurat workshop-uri, 
unde studenții și liceenii au fost informaţi despre beneficiile 
voluntariatului şi punctele forte ale acestei activități în cariera 
profesională, precum și modalitatea şi formele  de integrare a 

acestora în voluntariatul european. În calitate de oaspeţi i-am 
avut pe mai mulţi liceeni din diferite  zone ale țării: Fălești, 
Ialoveni, Chișinău, Comrat etc. 

Un alt program deschis în acest an  a fost Job club, care 
urmăreşte aclimatizarea studenţilor cu mediul economic prin  
invitarea unui reprezentat solicitat de studenţi,  precum şi la 

cererea partenerilor USM.  În aceste împrejurări studenţii pot 
cunoaşte mai multe oportunităţi oferite de Piaţa Muncii, ast-
fel încât să facă o alegere optimă pentru viitoarea carieră pro-
fesională. În această perioadă am colaborat cu următoarele 
companii:

Video Security•	 , care şi-a prezentat oferta de integrare 
pentru studenții Facultății de Fizică și Inginerie, anul II, 
ciclul I;

 Little People Moldov, •	 care şi-a prezentat aceeaşi ofertă 
pentru Facultatea  de Sociologie și Asistență Socială; 

Antex International Geneva, Switzerland•	  este o altă 
companie care s-a ocupat de recrutarea viitorilor angajaţi 
de la  Facultatea de Fizică și Inginerie, ciclul II;

Campania „USM vine în vizită la liceul tău – 2015” 
a debutat în luna martie şi a cuprins 21 de raioane ale 

Republicii Moldova, ea fiind   
lansată în scopul informării 
despre ofertele educaţionale 
USM prin prezentarea pro-
gramelor destinate liceenilor 
din  actuala promoţie, 2015. 

Acest aspect a fost reflec-
tat și în colaborarea cu LT 
Ştefan – Vodă, în cadrul căru-
ia au beneficiat de ghidare în 
carieră peste 100 de liceeni. 
Impresii puternice asupra li-
ceenilor a produs şi  Proiectul 
Student pentru o zi, organizat 
în cadrul USM,  la facultăţile 
de  Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei; Limbi şi Literaturi 

Străine; Drept; Relaţii Interna-
ţionale Ştiinţe Politice şi Ad-

ministrative; Sociologie şi Asistenţă Socială.
Aşadar, fiind o instituţie cu tradiţii, noi  tindem mereu 

spre noi orizonturi, care  vor lumina traseul noilor gene-
raţii de tineri studioşi, dornici de a se afirma, de a-şi afla 
rostul şi menirea în această viaţă,  ea  fiind o muncă, o 
meserie, pe care trebuie să te trudeşti a o învăţa, vorba 
clasicului francez  H. de Balzac.

Aida COTRUŢĂ,
şefa Centrului de Ghidare în Carieră 

şi Relaţii cu Piaţa Muncii, USM

Ansamblul Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă”: un moment 
artistic în faţa liceenilor din Donduşeni.

Un grup de lectori universitari -  la Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” din Edineţ.
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Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

Lumina din Lumină

LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

În data de 8 iunie 2015, tabăra de 
vară pentru copii, organizată de 

Biserica „Întâmpinarea Dom-
nului” din incinta USM și-a în-
ceput activitatea.  În dimineața 
zilei, copiii au fost întâmpinați 
de pr. Octavian Moșin și de ti-
nerii din Asociația Studenților 
Creștini Ortodocși în lăcașul 
bisericii. Deschiderea perioa-
dei de activitate a început cu 
un Te Deum de mulţumire si o 
rugăciune de binecuvântare. La 
tabără vor putea veni copii cu 
vârsta cuprinsă între 6-14 ani în 
perioada vacanţei de vară între 8 
iunie – 10 august 2015. 

Programul unei zile de tabără îi an-
trenează pe toţi copiii participanţi în ac-

tivităţi menite să le dezvolte intelectul şi 
spiritul. Copiii se vor putea familiariza cu 

lumea frumosului şi vor putea 
obţine abilităţi în: desen, decor, 
origami ș.a. De asemenea vor 
putea învăța cântări religioa-
se, rugăciuni, vor putea obține 
cunoștințe despre modul sănătos 
de viață și protejarea mediului 
înconjurător, vor participa la 
concursuri de eseuri și desen. 
Împreună cu tinerii din ASCO 
vor vizita muzee, expoziții 
și spectacole pentru a avea o 
vacanță frumoasă și ziditoare. 

Doritorii de a se înscrie 

și a participa la tabăra de vară sunt 
așteptați la Biserica Universităţii de 
Stat din Moldova. 

În pragul admiterii într-un nou an  de studii universitar 
a pornit campania: „Alege un nou domeniu pe placul 

sufletului tău”. Specialişti din diverse domenii sunt invitaţi 
la Universitatea de Stat din Moldova pentru a se regăsi în 
următoarele domenii de profesionalizare: filologie, istorie şi 
pedagogie prin prisma învăţăturii şi moralei creştine.

Acum trei ani au fost inaugurate câteva programe de 
master:

Studii filologice şi spiritualitate creştină;•	
Istoria şi cultura religiilor;•	
Consiliere educaţională şi spirituală.•	

În cadrul întrunirii ordinare a slujitorilor din protopo-
piatul de Criuleni şi Dubăsari a fost invitat Protoiereul Oc-
tavian Moşin, animatorul acestor masterate, care a vorbit 
despre necesitatea şi oportunităţile acestor studii la ciclul II 
universitar. Câţiva slujitori şi preotese au manifestat interes, 
intuind necesitatea acestor studii în vederea implementării 
Religiei în sistemul de învăţământ preuniversitar, precum şi 
posibilitatea angajării în alte domenii de activitate.

Părintele Octavian a adus la cunoştinţă şi iniţiativa PS 
Episcop vicar Ioan de Soroca, care îndeamnă studenţii, 
tinerii, dar şi pe cei din rândurile slujitorilor, să se înscrie 
la a doua facultate, cea de Litere (cu frecvenţa redusă) 
şi va include pachetul de discipline opţionale la spiritu-
alitatea creştină. Însuşi episcopul este cel care va urma 
studiile, menţionând următoarele: „Un slujitor trebuie să 
se regăsească şi în alte domenii de cercetare. Or, ştiinţa 
limbii îl poate ajuta pe oricine să-şi cunoască frumuseţile 
graiului, iar literatura te duce la cele mai vechi izvoare. 
La această facultate ne vom întâlni cu cronicarii, cu ope-
rele celor mai reprezentativi scriitori, vom analiza gra-
iurile noastre regionale şi vom putea desluşi erorile din 
comunicarea de zi cu zi… Unui preot îi stă bine să ştie 
gramatica, retorica, filosofia şi alte discipline clasice.”, a 
menţionat Preasfinţia Sa.

Notă: Doritorii de a aplica la una din aceste pro-
grame sunt rugaţi să ne contacteze la nr. de telefon: 
079481586 – preot Octavian Moşin.

În perioada 8-12 iu-
nie 2015, a avut loc  

susţinerea tezelor de mas-
terat la Programul „Studii 
filologice și spiritualitate 
creștină”. Programul de 
masterat în cauză oferă o 
dublă perspectivă a studi-
ilor: filologică şi teologi-
că. Proaspeţii absolvenţi 
ai studiilor de master au 
demonstrat multă respon-
sabilitate, sârguinţă şi in-
contestabile capacităţi de 
cercetători.

Susţinerea tezelor de 
master a fost o adevărată 
probă de inteligenţă şi creati-
vitate, care a scos în evidenţă 
simţul lingvistic, pregătirea 
enciclopedică, vastele cu-

noştinţe atât în materie de 
filologie, cât şi de teologie a 
masteranzilor. Temele abor-
date au dezvăluit preocupă-
rile masteranzilor 
de a elucida mul-
tiple probleme de 
terminologie, se-
miotică, teologie, 
etică ş.a. şi nivelul 
avansat de reali-
zare a finalităţilor 
scontate. Maste-
ranzii se orientea-
ză foarte bine în 
temele respective, 
răspunsurile adecvate la în-
trebări pun în lumină aspecte 
controversate.

Programul de studii re-
spectiv l-au finalizat și au 

susținut tezele următorii 
masteranzi: Agache Dia-
na – „Conceptul de credinţă 
în tradiţia creştină şi în cea 

antică clasică”; Balan Cris-
tina – „Elemente ale discur-
sului repetat în poezia lui 
Alexei Mateevici”; Butnaru 
Petru – „Explicarea Simbo-

În perioada 9-10 iunie 2015 a avut loc  
susţinerea tezelor de masterat la Pro-

gramul „Consiliere educațională și spiritu-
ală”. Specialitatea în cauză oferă o dublă 
perspectivă a studiilor: pedagogică şi moral-
spirituală.

Expunerea publică a lucrărilor a demonstrat 
că absolvenții cunosc şi înţeleg problematica 
educaţiei și a managementului educaţiei creş-
tine în context 
instituţional, că 
pot organiza şi 
desfăşura cerce-
tări pedagogice, 
că promovează 
valorile creștine 
în viața cotidi-
ană și că sunt 
apți să realizeze 
consilierea psi-
hopedagogică 
din perspectiva 
acestora.

Au urmat 
acest program și au susținut tezele următorii 
masteranzi:

Barbaroș Dumitru – “Remedierea crizei 
adolescenței din perspectivă creștină”; Butnari 
Nadejda – “Strategii de dezvoltare a inteligenței 
spirituale prin intermediul orelor educati-
ve”; Captari Victoria – “Strategii de forma-
re a inteligenței emoționale prin intermediul 
educației religioase”; Iordachescu Veaceslav – 
“Rolul profesorului de religie în școala contem-

porană”; Iutiș Mariana – “Strategii psihopeda-
gogice ale dezvoltării culturii moral-spirituale 
în cadrul lecțiilor de educație muzicală”; Micu 
Andrei – “Consilierea spirituală a adolescenților 
cu comportament deviant”; Moroșanu Ion 
– “Influența rețelelor de socializare asupra 
competenței de comunicare la specialiștii din 
domeniul TIC”; Rață Iulian – “Strategii psiho-
pedagogice de formare a inteligenței spirituale 

prin școala dumi-
nicală”; Vrancean 
Rodica – “Metode 
de eficientizare a 
educației elevilor 
în cadrul orelor de 
religie”; Vuluța 
Elisei – “Rolul 
bisericii în viața 
comunității. As-
pecte de parteneri-
at educațional”.

Membrii co-
misiei de profil au 
putut audia pro-

bleme de cercetare complexe și actuale, apre-
ciind competența investigativă, profunzimea 
abordării științifice și tenacitatea masteranzilor. 
Programul a fost inaugurat acum doi ani. Aceşti 
masteranzi sunt din prima promoţie, iar anul I 
l-au absolvit 18 masteranzi.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei invită şi alţi doritori de a se înscrie 
într-un nou an de studii la acest program de 
master de profesionalizare.

„CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ ȘI 
SPIRITUALĂ”, USM

STUDII FILOLOGICE ȘI SPIRITUALITATE CREȘTINĂ

PROGRAME DE MASTER CREŞTINE PENTRU SLUJITORI

TABĂRA DE VARĂ PENTRU COPII 

lului de credinţă la disciplina 
„Religie”; Buzu Sergiu – 
„Semantica ecumenismului 
şi interpretările contempo-

rane”; Colesnic 
Irena – „Specificul 
semantic al deri-
vatelor cu prefixul 
ne - în limbajul 
religios”; Cristea 
Vadim – „Semn, 
simbol şi cuvânt în 
iconografia ortodo-
xă”; Lozan Nata-
lia – „Lexicografie 
religioasă – aspec-

te diacronice şi sincronice”; 
Plugariov Natalia – „As-
pecte funcţional-semantice 

ale terminologiei religioase 
din limbile romanice”; Ra-
du-Tataru Anastasia – 
„Nume ale Divinităţii în ru-
găciunea creştină”; Scutaru 
Alexandru – „Terminologia 
liturgică în limba română: 
analiză semantică şi etimo-
logică”; Slănină Serghei – 
„Configuraţia câmpurilor se-
mantice opozitive smerenie/
mândrie în lucrările lui Ion 
Druţă”; Tudor Ion – „Cân-
tarea cântărilor (comentariu 
lingvistic)”; Zgurean Mar-
cel – „Fenomenele de exten-
siune şi restricţie semantică 
în terminologia ecleziasti-
că”.

Comisia pentru susţinerea 
tezelor de master  a constatat 
cu o satisfacţie deosebită ma-
turitatea ştiinţifică a lucrărilor, 
atitudinea serioasă şi respon-
sabilă a tuturor masteranzilor, 
componenta creativă pronun-
ţată, argumentarea ştiinţifică 
la nivelul exigenţelor.

În ziua de 13 iunie  mas-
teranzii care au susținut exa-
menele și tezele de magistru 
în științe socio-umane au 
participat la un Te Deum de 
mulțumire care a avut loc la 
Mănăstirea Curchi.

 A urmat o agapă fră-
ţească împreună cu profe-
sorii. 
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Denumirea limbă/limbaj de lemn 
se referă la un mod de comunica-

re oficial, sec, impersonal şi abstract, pe 
care îl adoptă diverse organe ale puterii 
în relaţia cu cetăţenii. A excelat în acest 
sens limbajul ideologizat din perioada co-
munistă, când textele oficiale kilometrice 
erau împânzite de autoaprecieri şi laude, 
partidul fiind prezentat numai ca biruitor, 
călăuzitor, frăţesc, drept, cinstit, iubitor 
de popor, trecând de la o cucerire la alta. 

Acum partide sunt mai multe, funcţionari la fel, dar lim-
bajul de lemn trăieşte bine mersi şi este tot atât de viguros ca 
şi mai înainte, ba chiar s-a mai îmbogăţit şi s-a modernizat, 
însă „năravul” i-a rămas acelaşi. Una dintre principalele 
caracteristici ale acestuia este preferinţa pentru substantive 
abstracte, cu sens cât mai general şi mai ambiguu: acţiuni, 
strategii, oportunităţi, priorităţi, finalităţi, implementări, 
abordări, conceptualizări, optimizări, liberalizări, valori-

ficări, realizări. Orice partid sau instanţă oficială care se 
respectă va folosi în textele sale un lexic pozitiv şi optimist, 
care vizează neapărat lărgirea, adâncirea, sporirea, creş-
terea, majorarea, aprofundarea, consolidarea, înălţarea, 
edificarea, crearea, dezvoltarea, ajustarea, asigurarea, 
asociate permanent cu examinarea, abordarea, trasarea, 
desfăşurarea, demararea sau stoparea, îmbunătăţirea, în-
făptuirea, cooperarea. Se mai adaugă pe ici - pe colo nişte 
acţiuni, activităţi, planuri, sarcini, relaţii, structuri, câte-
va adverbe şi pronume cu sens nedefinit ca : pe viitor, ori-
când, permanent, cândva, noi toţi, oricine şi „informaţia” 
este gata.  Însă limbajul de lemn este şi o capcană pentru 
cei neavizaţi, pentru că asemenea cuvinte frumoase şi mo-
derne sunt adesea folosite ca eufemisme : optimizare poate 
însemna, de fapt, reducere de personal, iar reorganizare – 
lichidare. 

Limbajul de lemn mai are şi tendinţa de a nu dezvălui 
identitatea unor eventuali responsabili, de aceea sunt prefera-
te formele impersonale şi diateza pasivă - se vor implementa, 

se vor îmbunătăţi (ca şi cum singure, de la sine), vor fi reali-
zate, vor fi asigurate (nu se ştie de cine), noi vom realiza, noi 
vom asigura (dar cine concret o fi acest enigmatic noi?). 

Mai trist este că o asemenea formă de exprimare devine 
o modă, ea este promovată de funcţionari şi administraţie 
unde trebuie şi unde nu trebuie, ajungându-se cu abstracti-
zarea până la absurd. De exemplu, un fragment de text cu 
caracter didactic sună aşa: „Actul de expropriere a cocoşu-
lui de punguţă îl şi intrigă pe acesta, generând un drum 
periculos, pe care însă cocoşul îl parcurge biruitor”. Ră-
mâne doar ca elevii să determine ce strategii a conceptuali-
zat, a elaborat şi a implementat cocoşul pentru a-şi recupera 
patrimoniul şi putem constata biruinţa decisivă şi definitivă 
a limbajului de lemn în  abordarea poveştii „Punguţa cu 
doi bani”.  

Irina CONDREA, 
profesor universitar,

Departamentul de Limbă Română, 
Lingvistică Generală şi Limbi Clasice.

Exprimarea corectă
LIMBA NOASTRĂ CEA DE LEMN

Corp şi suflet. Raportul dintre 
corp şi suflet (spirit, psihic) i-a 

preocupat nu numai pe filosofi, dar şi pe 
oamenii simpli, care şi-au pus problema 
şi s-au întrebat ce se întâmplă cu „sufle-
tul” când omul moare.

În spaţiul cultural circum-
mediteranean, din paleolitic 
(acum circa 90.000 de ani) şi 
până astăzi, s-a menţinut mo-

delul omului dual cu un corp material (soma) şi un 
suflet spiritual nematerial (psyche). Sufletul a fost 
privit drept forţa animatoare care dă viaţă corpului 
şi îi conferă autonomia (Socrate, Platon, Aristotel 
şi alţii).

Problema priveşte relaţia dintre spirit (minte, 
suflet, conştiinţă) şi procesele neurofiziologice, în 
mod deosebit activitatea creierului.

În epoca modernă controversa privind locul 
„mentalului” în psihologia ştiinţifică a culminat cu 
apariţia behaviorismului  (în  America), având rădă-
cini în teoria dualismului, formulată de Rene Des-
cartes (1596-1650).

Cei mai mulţi filosofi şi teoreticieni contempo-
rani consideră relaţia corp-spirit o enigmă cu puţini 
sorţi de rezolvare.

C.Bălăceanu-Stolnici concluzionează: „În fond, 
ştiinţa modernă se află în faţa aceleiaşi neputinţe de 
a defini conştiinţa şi de a-i stabili relaţiile cu cre-
ierul ca şi Descartes, care nu a putut explica relaţia dintre 
res cogitans (suflet, mental) şi res extensa (corp, creier). Este 
aceeaşi neputinţă care apare în tot lungul istoriei ştiinţei şi 

culturii umane în legătură cu natura sufletului şi cu relaţiile 
sale cu corpul”.

Cu toate acestea, o abordare raţională şi realistă a proble-
mei relaţiei corp-spirit ne conduce la o psihologie umanistă, 
care are în centrul ei preocuparea faţă de om şi aspiraţiile lui. 

Progresele neuroştiinţelor măresc eficacitatea intervenţiilor, 
acestea urmărind dezvoltarea personalităţii umane, care este 
o realitate bio-psiho-socială.

Componenta biologică reprezintă natura biochimică, fizi-
ologică şi somatică a celui care practică activităţile corpora-
le; componenta psihologică cuprinde întreaga sa personalita-
te, cu aspiraţii şi idealuri, voinţă, creativitate şi multe altele, 
iar componenta socială înglobează în ea civilizaţia, ştiinţa, 

tehnica, cultura şi mai ales relaţiile interumane. Tri-
unghiul acesta constituie o unitate, un sistem, cum se 
spune astăzi în limbaj scientizat, fiecare din compo-
nentele sale structurale fiind, dacă nu dependente, cel 
puţin, în interacţiune cu celelalte.

Să luăm, de exemplu, aptitudinile pentru perfor-
manţa sportivă. În ele se contopesc factorii genetici 
(predispoziţiile, însuşirile somatice, cele ale activităţii 
nervoase superioare etc.), psihici (combativitate, gân-
dire creatoare, control emoţional, motivaţie de per-
formanţă etc.) şi sociali (educaţie, instrucţie şi tehno-
logii educaţionale, organizarea orientării şi selecţiei, 
ştiinţa conducerii etc.) – toate acestea fiind într-o aşa 
de mare şi variată combinaţie, încât numai măiestria 
(ştiinţa şi arta) antrenorului le poate armoniza pen-
tru realizarea unui scop final. Creşterea capacităţii de 
performanţă a omului este scopul fundamental al pre-
gătirii sportive (şi nu numai), care cuprinde nu doar 
activitatea din antrenament (sau altă ocupaţie), dar şi 
toate măsurile de organizare ştiinţifică şi interdisci-
plinară a acestei activităţi.

(Va urma)
Boris BOGUŞ,                             

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

Sportul universitarMINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
(CORPUL UMAN – ABORDARE SISTEMICĂ, CUNOAŞTEREA DE SINE ŞI BUNĂSTAREA ORGANISMULUI)

(Urmare din ziarul „Universitatea”, 28.04.2015)

Cel mai prestigios Festival Naţional de Interpre-
tare Corală „Gavriil Musicescu” din acest an se 

află la  ediţia a patra.
Această impunătoare manifestare culturală s-a des-

făşurat în două etape, 
la  ea participând peste 
20 de  colective corale 
din Republica Moldo-
va. Tinerii  corişti au 
demonstrat cele mai 
frumoase abilităţi vo-
cale, în repertoriul lor 
fiind incluse cunoscu-
te opere  muzicale ale   
marelui compozitor 
român Gavriil Musi-
cescu.

Corul Lira al Uni-
versităţii de Stat din 
Moldova, la fel ca 
în anii precedenţi, a 
reprezentat cu dem-
nitate imaginea insti-
tuţiei noastre.  La Fi-
larmonica Naţională 
„Serghei Lunchevici” 
a avut loc preselecţia 
participanţilor, urmată  
de Concertul de Gală 
în  Sala cu Orgă din Chişinău.  Printre colectivele cărora 
juriul competent le-a dat preferinţă a fost şi Corala Lira, 
care s-a impus prin ţinuta înaltă interpretativă şi reperto-
riul select pe care l-a prezentat. 

Din competenţa juriului au  făcut parte Aurelian 
Dănilă, preşedintele Uniunii Muzicienilor din Moldo-

va (UMM); Emilia Moraru, preşedinta Asociaţiei Di-
rijorilor de Cor (UMM) şi Voicu Popescu, preşedintele 
Asociaţiei Dirijorilor de Cor din România (dirijor al 
Corului Radio de copii „Sound” din Bucureşti). Dom-

nul Voicu Popescu  a 
rămas profund  impre-
sionat de  măiestria 
corului Lira, dirijat de 
Svetlana Veselovschi 
(maestrul de concert 
Olga Peiceva), care, 
deşi nu este  o forma-
ţiune de profesionişti 
(fiind compus din stu-
denţi ai diferitor fa-
cultăţi), s-a prezentat 
la  un înalt nivel vocal 
profesionist.  Amintim 
că acest prestigios co-
lectiv studenţesc a fost 
fondat în anul 1991 de 
către  înzestrata diri-
joare de cor  Svetlana 
Veselovschi. 

În finalul Concur-
sului, Coralei Lira  i 
s-a decernat Trofeul 
de Învingătoare şi Di-
ploma de Excelenţă 

pentru dăruire deplină artei corale naţionale. 

Mirela PANFILOV,
studentă în anul I, 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,  
Departamentul „Comunicare şi Informare”

DĂRUIRE DEPLINĂ ARTEI CORALE
(Corul universitar Lira la cea de-a patra ediţie a Festivalului „Gavriil  Musicescu”).

În data de 30 iunie 2015, la ora 23: 59 : 59 
va fi adăugată o secundă, numită secunda 

de sincronizare. Secunda de sincronizare este o 
secundă care se adaugă la Timpul Universal Co-
ordonat (UTC) pentru a sincroniza ceasul atomic 
cu timpul astronomic. De ce este necesară secun-
da de sincronizare? Motivul pentru care trebuie 
să adăugăm această secundă la anumite perioa-
de de timp este încetinirea treptată a vitezei de 
rotație a Pământului în jurul axei sale. Spre de-
osebire de rotația Pământului, care nu este uni-
formă, deși determină durata zilei astronomice, 

ceasul atomic are aceeași viteză pe parcursul a milioane de ani. 
Ultima data secunda de sincronizare a fost adăugată la 30 iunie 

2012, ora 23:59:60 UTC. Din 1972 au fost adăgate 25 de secunde, 
ceea ce însemnaă că de atunci Pământul și-a încetnit rotația cu 25 de 
secunde în comparație cu timpul atomic. Aceasta însă nu înseamnă 
că acum zilele sunt cu 25 de secunde mai lungi. Numai zilele în care 
este intercalată secunda sunt mai lungi cu o secundă, adică au 86401 
secunde în loc de 86400. 

La 30 iunie 2015, adăugarea unei secunde se va face în felul 
următor. În mod normal, după ora 23:59:59 urmează ora 24:00:00; 
la 30 iunie 2015, însă va urma ora 23:59:60, după care vom avea ora 
24:00:00, adică 1 iulie 2015. 

După adăgarea secundei de sincronizare la 30 iunie 2015, 
diferența dintre timpul universal coordonat UTC și timpul atomic 
internațional TAI (UTC-TAI) va fi egală cu 36 s. Rotația Pămân-
tului este urmărită și comparată cu timpul atomic de Serviciul 
Internațional pentru Rotația Pământului și Sisteme de Referință de 
la Paris, Franța. Atunci când diferența dintre cele două timpuri atin-
ge 0,9 sec, Serviciul dispune adăugarea unei secunde de sincroniza-
re pe întregul glob. 

Sursa: http://www.timeanddate.com/time/leapseconds.html 
Ștefan D. TIRON, 

fizician, consilier la Ministerul Educaţiei

Universul aproape

SECUNDA DE SINCRONIZARE


