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Să credeţi în vise. Cei care cred în vise sunt fericiţi!

Gheorghe CIOCANU, rectorul USM
Senatul USM a luat decizia ca şi în anul următor de stu-
dii toţi studenţii - şefi de promoţie să fie înmatriculaţi din 
sursele bugetare ale Universităţii de Stat din Moldova.

Sunteţi la început, iar finalul pentru dumneavoastră 
sunt şcolile doctorale şi postdoctorale. Dar vă îndemnăm 
ca la orice etapă să credeţi în vise. Cei care cred în vise 
sunt fericiţi! Atâta doar: visele devin realitate, dacă sunt 
bazate pe cunoştinţe. Vă îndemn să visaţi şi să nu uitaţi 
niciodată de dascălii dumneavoastră şi de Alma Ma-
ter!”

Câteva amănunte referitoare la importantul eveniment, 
pe care îl reflectăm în ziarul nostru, le-am aflat de la doam-
na Otilia Dandara, prorector pentru Activitatea Didacti-
că, profesor universitar:

- Pe data de 12 mai 2015 la USM a avut loc Gala Perfor-
manţelor. Aceasta este deja o tradiţie care face parte din cul-
tura organizaţională a instituţiei noastre. Evenimentul se află 

în cea de a patra ediţie şi-l promovăm cu scopul de susţinere 
a performanţelor studenţilor, dat fiind faptul că USM are 
drept misiune promovarea calităţii în învăţământul superior 
şi formarea profesională, pe prim-plan fiind pusă cercetarea 
ştiinţifică.

Prin urmare, suntem permanent în căutarea unor noi mo-
dalităţi de motivare a studenţilor şi de promovare a bunelor 
exemple. Iată că în acest an au fost premiaţi 53 de şefi de 
promoţie, adică studenţi care au obţinut cele mai înalte me-
dii, au demonstrat un înalt spirit civic şi implicare energică 
în mai multe activităţi extracurriculare.

La fel ca şi în ediţiile anterioare, evenimentul din acest 
an are nişte însemne specifice: în particular, este vorba de o 
ofertă, propusă de domnul rector Gheorghe Ciocanu, con-
form căreia şefii de promoţii sunt înmatriculaţi  (în baza con-
diţiilor de concurs), oferindu-li-se un loc bugetar din fondul 
special a Universităţii de Stat din Moldova.

Această celebră expresie latină vine astăzi să conture-
ze sensul şi valoarea unui eveniment deosebit, care 

s-a produs la mijlocul lunii lui Florar la Universitatea de Stat 
din Moldova. Este vorba de o acţiune solemnă, care se pro-
duce deja a patra oară spre finalul anului de studii, când cei 
mai buni studenţi (şefi de promoţie) culeg roadele unei peri-
oade de timp pline de frământări şi căutări, pentru ca în final 
să demonstreze că anii pe care i-au parcurs în aula univer-
sitară, în laborator sau pe terenul experimental le-au format 
personalitatea, i-au pregătit pentru a se încadra cu siguranţă 
în domeniul ales de activitate.

 Iar Gala Performanţelor şi din acest an confirmă faptul 
că priorităţile dezvoltării strategice ale Universităţii de Stat 
din Moldova în formarea profesională a viitorilor absolvenţi 
şi cercetarea ştiinţifică şi-au demonstrat dreptul la viaţă. 
Aceste priorităţi sunt  reflectate în activitatea de toate zilele 
a corpului profesoral-didactic, care îi motivează pe studenţi 

să se implice cu trup şi suflet în procesul instructiv-educaţi-
onal, să demonstreze că ei pot fi, că ei cu adevărat sunt cei 
mai buni.

În această ordine de idei, sunt relevante gândurile ex-
primate în faţa celor 53 de tineri-eminenţi de către rectorul 
Gheorghe Ciocanu, profesor universitar: „În aceşti 69 de 
ani de la Fondarea Universităţii de Stat din Moldova 
am avut mai multe idei şi acţiuni originale. Unele ne-au 
consolidat imaginea în evoluţie, altele au devenit tradiţie. 
Întâlnirea solemnă de astăzi este deja o tradiţie sub gene-
ricul „Gala Performanţelor USM”.

 Ne mândrim cu toţii că sunteţi cei mai frumoşi şi mai 
buni. Dar cel mai important este faptul că sunteţi tineri 
şi mulţi, foarte mulţi! Aceasta este bogăţia USM, viitorul 
ei…

Suntem convinşi că veţi păşi în Ciclul doi încrezători 
în forţele proprii. Iar noi venim nu numai cu vorbe dulci: 

VISUL ÎNCEPE CU UN PROFESOR CARE CREDE ÎN TINE…

GALA PERFORMANŢELOR –USM-2015
SFÂRŞITUL ÎNCUNUNEAZĂ OPERA

Condiția afirmării

Acest mic discurs a fost rostit în contextul ac-
tualei  Gale a Performanţelor, în semn de recunoş-
tinţă profundă faţă de Alma Mater, care deschide 
cele mai luminoase  perspective în  afirmarea dis-
cipolilor săi.

Onorată asistență, Stimate Domnule Rector, 
stimați Profesori, dragi părinți, colegi și prieteni! 

Succesele mele  de până acum le datorez faptului că 
în toate lucrurile am fost întotdeauna cu un sfert de ora 
înainte.  Dar ţinând cont de chintesența evenimentu-
lui de astăzi, cu titlu de introducere, vreau să vă zic că 
sunt cel mai fericit om din lume, pentru că la momentul 
potrivit am ales să-mi petrec cei mai frumoși ani din 
viață la Universitatea de Stat din Moldova. În viziunea 
mea, Universitatea de Stat din Moldova reprezintă nu-
cleul mediului academic din Republica Moldova, este 
o instituție în cadrul căreia,  drept rezultat al eforturilor 
zilnice depuse de profesorii noştri în materia dezvoltă-
rii personalității noastre, noi, studenții, avem posibili-
tatea  să atingem performanțe înalte,  să ne ambiţionăm 
a cuprinde necuprinsul. 

Universitatea este a doua mea casă, este marea fami-
lie  unde am descoperit oameni de valoare, personalități 
marcante, de la care am învățat lucruri extraordinar de 
frumoase și nenumărate formule ale succesului, am în-
suşit adevărul că  ea, calitatea, își are originea în cer-
cetare și că, devenind doar o personalitate, cu o bună 

pregătire în domeniul pe care-l reprezinți, poți contribui 
prin forțele proprii la asigurarea progresului.

Cu ocazia acestei minunate sărbători aduc sincere 
mulțumiri părinților, care mi-au dat viață și care mi-au 
altoit dragostea de carte de mic copil. Recunoştinţa mea 
profundă   domnului Rector al Universității de Stat din 
Moldova, tuturor cadrelor didactice care, clipă cu clipă, 
mi-au luminat calea cunoașterii. Şi, nu în ultimul rând, 
vreau să mulțumesc colegilor și prietenilor care m-au aju-
tat să depășesc toate obstacolele  ce mi-au  stat în cale.

Așadar, oameni dragi sufletului meu:
Vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine și •	

pentru că mi-ați oferit minunata șansă de a crește!
Vă mulțumesc pentru cuvintele înțelepte și pline de •	

sens care mi-au dat aripi să zbor spre culmile succesului!
Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți parte din viața •	

mea și vreau să știți că fiecare zi petrecută alături de DVS 
este o zi plină de sens, un prilej de bucurie și o rază de 
lumină care-mi încălzește sufletul!

Vă mulțumesc pentru căldura inimilor DVS și pentru •	
faptul că mi-ați oferit întotdeauna suportul necesar, insuflân-
du-mi încrederea în forțele proprii! Mă rog la Bunul Dumne-
zeu să vă dea sănătate și să vă aibă mereu în Paza Sa.

La mulţi ani, dragă Universitate! Să învingă cei care 
merită să fie învingători, căci marile realizări se obţin prin 
muncă, prin curaj, prin perseverenţă. 

Claudia LACHI,
licenţiată în Administrare Publică

Promoţia 2015

Scenariul evenimentului de fapt reproduce designul 
anilor precedenţi, fiindcă ni-l dorim să fie o sărbătoare a 
tuturor studenţilor. Acesta este un moment care ne oferă po-
sibilitatea de a consolida Parteneriatul dintre Piaţa muncii, 
Mediul academic şi familie.

De aceea, şi la ediţia curentă a Galei Performanţelor 
au avut angajatori, ne-au bucurat cu prezenţa lor mai mulţi 
părinţi, şefi de promoţie din anii precedenţi. Prin urmare, 
concepţia evenimentului în cauză este: performanţa, 
succesul şi continuitatea. Şi în primul rând Continuita-
tea, ca o dimensiune a unei instituţii de învăţământ superior 
naţional, precum este Universitatea de Stat din Moldova.

Cu multă atenţie a fost ascultat şi mesajul doamnei 

Elena Muraru, doctor, conferenţiar universitar, şef de 
promoţie 1971:

- Sunt onorată şi mândră să fac parte din Comunitatea 
Academică a USM. Întotdeauna mă pronunţ cu o deosebită 
mândrie că sunt absolventă a acestei instituţii. USM a fost 
Lăcaşul cunoştinţelor, a formării mele profesionale, a omu-
lui şi pedagogului Elena Muraru, fiindcă la USM întotdeau-
na s-a promovat Calitatea, Performanţa, Excelenţa…

Anume aceste calităţi, aceste priorităţi rămân a fi la or-
dinea zilei, anume ele stau la baza procesului de învăţă-
mânt în Universitatea de Stat din Moldova, anume aceste 
trei componente i-au format pe cei 53 de admirabili tineri 
studioşi, care, suntem siguri, vor purta cu cinste şi demnita-
te imaginea Alma-Mater, care le-a deschis Unda verde spre 
un viitor prosper.

Mihai MORĂRAŞ
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Înalte personalităţi diplomatice  la USM

O PROBLEMĂ STRINGENTĂ ŞI DE NEAMÂNAT –
REFORMA ÎN JUSTIŢIE!

Recunoştinţă

AULA  ACADEMICIANUL  BORIS  MELNIC – INAUGURARE  SOLEMNĂ

Acesta a fost subiectul, chintesenţa, scopul eveni-
mentului care s-a produs pe 14 mai 2015 în Sala 

Senatului Universităţii de Stat din Moldova. Dat fiind faptul 
că această chestiune îi vizează şi pe viitorii procurori, ju-
decători şi avocaţi, conducerea Facultăţii de Drept (decan, 
domnul Sergiu Băieşu, profesor universitar) a decis să or-

ganizeze pe marginea acestui subiect atât de mult discutat 
la toate nivelele în societatea noastră civilă, dar şi în mass-
media,  o întâlnire a studenţilor - jurişti cu Ambasadorul 
Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene  în 
Republica Moldova.

 Întrevederea inopinată cu înaltul demnitar european a 
avut loc în Sala Senatului, fiind invitat şi Ministrul Jus-
tiţiei, domnul Vladimir Grosu. În debutul unui dialog, 
care s-a desfăşurat într-o atmosferă degajată, dar dinamică 
şi productivă, domnul rector Gheorghe Ciocanu a ac-
centuat  în mod special actualitatea şi oportunitatea pro-
blemei, întrucât reforma justiţiei şi lupta cu corupţia în 
ţara noastră a devenit preocuparea întregii societăţi, adică 
a cetăţenilor ei de toate vârstele şi nivelele, nemaivorbind 
de raporturile sociale dintre ei, fie cele economice, socia-
le, culturale sau de alt ordin;  fie avuţi sau mai puţin avuţi.  
Iar lupta cu acest flagel umilitor şi ruşinos nu mai poate fi 
tolerată. 

Dar pentru contracararea şi stoparea acestui fenomen, 
extrem de nociv, este nevoie de oameni curajoşi şi compe-
tenţi.  Şi acest lucru, această misiune, a menţionat domnul 
rector, le revine viitorilor specialişti în domeniul justiţiei, 

care sunt pregătiţi la Facultatea de Drept a Universităţii de 
Stat din Moldova.

La rândul său, domnul Sergiu Băieşu, decanul Facultăţii 
de Drept, profesor universitar, salutând prezenţa distinselor 
personalităţi, a vorbit  despre situaţia reală în care se află la 
ora actuală Justiţia, şi în particular, Sistemul Judecătoresc, 

Procuratura, Avocatura şi alte structuri ce ţin de domeniul 
respectiv, care trebuie reformate, în mod radical şi neîntâr-
ziat. Vorbitorul a pus accentul pe calitatea învăţământului 
juridic, exprimându-şi nedumerirea că astăzi în republică 
avem 17 facultăţi care  pregătesc cadre pentru sistemul co-
respunzător, dar calitatea lasă mult de dorit, fapt ce se răs-
frânge negativ asupra întregului sistem judiciar. 

Acelaşi subiect l-a abordat în luarea sa de cuvânt şi 
domnul Vladimir Grosu, Ministrul Justiţiei, menţionând că 
reforma în domeniul dat  abia începe. Drept exemplu pozi-
tiv vorbitorul a amintit despre transparenţa care se face în 
procesele de judecată, despre schimbările vizibile în struc-
turile Procuraturii (în lucru se află Proiectul Legii despre 
Procuratură), despre aplicarea Testului de integritate pentru  
procurori, judecători şi avocaţi etc.

Toate aceste procese, a concluzionat domnul Vladimir 
Grosu, au loc datorita susţinerii partenerilor de peste hotare. 
Dar reformele pot şi trebuie să fie împinse (expresia îi apar-
ţine). Şi aici un rol decisiv, pe care trebuie să şi-l asume, îl 
joacă tinerii specialişti din domeniu care vin de pe băncile 
facultăţii.

Asistenţa a ascultat cu cea mai mare atenţie şi discur-

sul Ambasadorului Pirkka Tapiola, care a răspuns pe par-
curs la mai multe întrebări ale studenţilor. Oficialul a constatat  
că reforma în domeniul justiţiei în R. Moldova deocamdată 
se află în stare incipientă. Înaltul demnitar a apreciat totuşi  
primii paşi care s-au făcut în această direcţie. Referindu-se 
la reforma procuraturii, domnul Ambasador Pirkka Tapiola a 

atras atenţia asupra faptului că promovarea modificărilor le-
gislative, normative şi instituţionale vizând, înainte de toate, 
reformarea procuraturii nu este un scop în sine, ci un proces 
de neamânat în democratizarea societăţii civile în ansamblu, 
acesta fiind un proces indispensabil, de transformare din te-
melii a justiţiei în Republica Moldova. 

Înaltul oficial european a menţionat faptul că viitorul 
acestui stat depinde de modul în care politicienii vor conşti-
entiza responsabilitatea pe care le-a acordat-o societatea.

De aceea, orice cetăţean care se adresează în instanţă 
este în drept să se întrebe: „Mi se va face sau nu dreptate, 
mă pot oare baza pe justiţia noastră sau nu?”, iar voi, 
studenţii Facultăţii de Drept, sunteţi viitorii procurori, 
viitorii judecători, viitorii avocaţi, de care depinde me-
canismul de funcţionare a justiţiei în ţara voastră. De 
voi depinde cum se vor aranja lucrurile mâine.  Voi veţi 
decide soarta şi viitorul ţării voastre. Vouă vă aparţine 
viitorul!”

Acesta a fost mesajul Ambasadorului Pirkka Tapiola, 
care a fost  recepţionat şi acceptat cu căldură de întreaga 
asistenţă.

Mihai MORĂRAŞ

debutul acestei vibrante adunări a vorbit cu multă pătrundere şi 
recunoştinţă doamna profesor universitar, doctor habilitat în bio-
logie Aurelia Crivoi, al cărei parcurs ştiinţific  deplin şi de cadru 
didactic a fost susţinut, ghidat şi îndrumat de marele dumisale 
Mentor Spiritual.

Cuvinte pornite din adâncul inimii au rostit întru luminoasa 
amintire a celui care a fost Boris Melnic – academicianul Teo-
dor Ţârdea de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nico-
lae Testimiţeanu”; ex-rectorul USM, academicianul Gheorghe 
Rusnac; preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare, academicianul Valeriu Canţer; rectorul Universităţii 
de Stat din Moldova, profesor universitar Gheorghe Ciocanu; 
rectorul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doamna 
academician Maria Duca.

Impresionanta galerie a vorbitorilor au completat-o foştii de-
cani ai USM - doamnele 
Galina Dragalina, Eufro-
senia Axenti, domnii Mi-
hai Leşanu şi Gheorghe 
Avornic.

Cu interes deosebit 
onorata adunare a ascultat 
şi impresiile din anii de co-
pilărie ai academicianului 
Boris Melnic, pe care le-a 
depănat, cu deschiderea 
sufletească ce o caracteri-
zează, doamna profesor 
universitar, doctor habi-
litat Anna Bondarenco, 
care i-a fost  consăteancă 

şi cunoaşte în amănunte detalii din viaţa şi biografia marelui savant.
În final „Aula 221. Academicianul Boris Melnic” a fost sfinţită de un sobor de preoţi 

în frunte cu Părintele Octavian Moşin, doctor în Teologie.
Mihai MORĂRAŞ

Un dicton al strămoşilor noştri spune că viaţa celor 
plecaţi în veşnicie se păstrează în memoria celor 

drepţi. Generaţiile, perindându-se una după alta, păstrea-
ză cu sfinţenie acest legământ al perenităţii şi succesiunii 
omului pe pământ, respectând legile creştineşti, lăsate 
nouă pentru ca să le respectăm şi să le venerăm.

Un exemplu demn de toată recunoştinţa şi plecăciunea ni 
l-a oferit chiar nu demult colectivul Facultăţii de Biologie şi 
Pedologie şi, în particular, Departamentul de Biologie şi Eco-
logie, care a hotărât să consemneze cei trei ani de la trecerea 
în lumea umbrelor a dragului lor profesor şi mentor, renumi-
tul savant biolog-academician Boris Melnic, care timp de 18 
ani s-a aflat la timona primei şi celei mai importante instituţii 
de învăţământ superior din ţara 
noastră – Universitatea de Stat 
din Moldova.

Este vorba de inaugurarea 
solemnă în sediul Facultăţii, 
situată în Blocul 3 de studii, a 
„Aulei 221 Academician Boris 
Melnic”, înzestrată  în timpul 
apropiat cu cel mai performant 
mobilier, utilajul şi tehnica com-
puterizată de ultimă generaţie 
urmând să fie instalată pe par-
curs. Evenimentul s-a dovedit a 
fi foarte emoţionant, fiindcă la 
el au participat soţia regretatului 
profesor, doamna Ana Melnic, 
fiica Victoria Melnic, actualul 
rector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, precum şi cei mai apropiaţi prieteni, 
colegi de muncă, discipoli şi studenţi.

Această întrunire de suflet s-a desfăşurat sub însemnul unei conferinţe memorial-şti-
inţifice, în cadrul căreia a fost evocată remarcabila personalitate a celui comemorat. În 
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„Cei din fruntea ţării sunt chemaţi să repare greşelile trecutului, de 
aceea mă adresez lor: fiţi mai înţelepţi, renunţaţi la vechile precepte, ofi-

cializaţi adevărul, faceţi să dispară dinte noi, pentru totdeauna, mărul 
discordiei.”

Comemorări

CENTENARUL UNUI STRĂLUCIT DESTIN - ACADEMICIANUL NICOLAE CORLĂTEANU

 Din  TESTAMENTUL
                                                       Las vouă moştenire…

S-au împlinit o sută de ani de la 
naştere şi un deceniu de la tre-

cerea  la cele veşnice a celui care a fost 
academicianul Nicolae Corlăteanu –  
erudit şi talentat savant, om de ome-
nie, mentor spiritual al mai multor 
generaţii de învăţăcei recunoscători, 
harnic cultivator al nestematelor gra-
iului matern.  

Domnia sa a ştiut să îmbine, în mod 
fericit, un deosebit har pedagogic cu ale-
se calităţi ale unui profund cercetător. 
Nicolae Corlăteanu e un nume de refe-
rinţă în lingvistica contemporană româ-

nească, un specialist în va-
riate domenii ale filologiei, 
apreciat la justa-i valoare 
atât de colegii de breaslă 
din Republica Moldova, cât 
şi de cei din alte ţări. A ela-
borat lucrări ce se  eviden-
ţiază prin amploarea pro-
blemelor abordate, prin te-
meinicia argumentării, prin 
observaţiile fine şi printr-o 
intuiţie ştiinţifică demnă de 
remarcat. Impresionanta-i 
moştenire include peste 800 
de lucrări, dintre care 30 de 
monografii, diverse studii, 
manuale, dicţionare ş.a. Iată 
câteva titluri semnificative. 

Preocupările sale ştiinţi-
fice cuprind multiple branşe: 
istoria limbii, gramatica is-

torică, lexicologia, lexicografia, fonetica, 
fonologia, gramatica, filologia romanică, 
sociolingvistica, cultivarea limbii, istoria 
filologiei ş.a. Reputatul lingvist relevă 
probleme actuale ale limbii române: for-
marea şi evoluţia acesteia, îmbogăţirea 
vocabularului, a terminologiei diferitelor 
discipline ştiinţifice, rolul neologismelor 
şi adaptarea lor la sistemul limbii, contri-
buţia unor personalităţi marcante ale cul-
turii româneşti (M.Eminescu, I.Creangă) 
la constituirea şi perfecţionarea limbii 
literare române şi multe altele. 

De-a lungul anilor de rodnică activi-
tate ştiinţifică, acad. Nicolae Corlăteanu 
a reuşit să fondeze o adevărată şcoală 
lingvistică, unind în jurul său numeroşi 
discipoli, cărora le-a cultivat hărnicia şi 
gustul pentru cercetare, căci, sublinia 
neobositul mentor în „Crezul” său, „cer-

cetarea ştiinţifică şi transmiterea tainelor 
acesteia consider că trebuie îmbinate cu 
dragostea pentru ceea ce faci”. 

Printre cei care i-au împăr-
tăşit convingerile sunt lingviştii 
A.Ciobanu, A.Eremia, M.Cosniceanu, 
L.Rădăuţeanu, T.Cotelnic, I.Condrea, 
V.Melnic, Gh.Colţun, M.Graur, care 
au elaborat teze de doctor în filologie 
sub îndrumarea academicianului Nicolae 
Corlăteanu, dar şi nenumăraţii studenţi 
care au avut prilejul să-i audieze inspira-
tele-i prelegeri, să dezvăluie, cu evlavie 
şi admiraţie, tainele şi splendorile limbii 
materne.  

Dacă ar fi să alegem câteva cuvinte 
ce l-ar caracteriza plenar pe mult regreta-
tul academician Nicolae Corlăteanu, am 
alege, fără îndoială: generozitate, punc-
tualitate, spiritualitate. 

A transmis cu generozitate rezultate-
le experienţei sale personale, i-a călăuzit 
pe învăţăcei în sinuoasele căi ale vieţii 
(şi ale cercetării!), le-a stimulat interesul 
pentru studii, le-a ajutat să înfrunte nere-
uşitele şi dificultăţile inerente.

A manifestat ordine şi punctualitate 
în diferite împrejurări: o personalitate 
de înaltă competenţă profesională poa-
te fi cel care se respectă pe sine însuşi 
şi îi respectă pe ceilalţi, cel care ştie să 
se impună prin forţa cuvântului potrivit 
şi a argumentului peremptoriu, cel care 
este capabil să preţuiască timpul său şi 
al celorlalţi. 

Tot ceea ce a realizat acad. Nicolae 
Corlăteanu este impregnat de o adân-
că spiritualitate în care s-au îngemănat 
intelectul, inteligenţa, tactul, largheţea 
sufletească a Maestrului. Ni-l amintim 
la orele de fonetică, lexicologie, latină 
populară: dascăl cultivat şi mărinimos, 
o fire domoală, înţelegătoare, cu voce 
blândă şi o faţă binevoitoare, mereu dis-
pus să ne asculte şi foarte atent la ceea ce 
spunem. Am învăţat mult de la domnul 
academician Nicolae Corlăteanu, întâi 
de toate, arta de a fi om, arta de a citi, 
puterea de a rezista. Sunt calităţi indis-
pensabile unui pedagog, unui savant. Va 
rămâne în memoria noastră de-a pururea 
– un exemplu de nobleţe, erudiţie şi pro-
fesionalism.

Emilia OGLINDĂ,
 doctor, conferenţiar  universitar 

Dacă e să depăn pe îndelete amintirile 
de odinioară, atunci sesizez cu o emo-

ţie puternică cât de important e momentul în 
care destinul îţi scoate în cale oameni mari, 
de la care înveţi să gândeşti profund, să înţe-
legi cu adevărat esenţa şi rostul vieţii.

S-au scurs peste patru decenii, dar nu pot să 
uit ziua când a intrat în sala de curs profesorul 
Nicolae Corlăteanu. Abia atunci am prins a gus-
ta din plin farmecul şi seva verbului matern, care 
pe atunci încă nu avea dreptul firesc la viaţă, aşa 
cum se cuvine a fi rostit cu un accent natural, 
mai bine zis, românesc, a mă adăpa cu nesaţ din 
acest limpede, tămăduitor şi nesecat izvor. Sunt 
memorabile prelegerile pe care ni le-a predat: le-
xicologie în anul întâi, apoi în anul patru – lati-
na populară academicianul Nicolae Corlăteanu. 
Lecţii înălţătoare, ce te captivau prin conţinutul 
lor substanţial! Pentru mine, şi nu doar, ele erau 
ca o apă răcoritoare ce îţi potoleşte setea într-o 
zi de vară toridă. 

 Ne fascinau însăşi ţinuta impunătoare, im-
pecabilă, frumuseţea fizică şi cea lăuntrică, ce se 
aflau într-o concordanţă perfectă, privirea-i sin-
ceră, senină, caracterul echilibrat, felul de a se 
îmbrăca, la patru ace, vocaţia de a explica clar, 
prin vocea-i domoală, ademenitoare, lucruri de-
loc simple, ca să ajungă la mintea unui student. 
Toate acestea îţi favorizau aievea clipe de bucu-
rie, prilejul de a te simţi Om.

Ni se crease impresia că acest profesor şi 
savant remarcabil era într-o armonie desăvârşită 
cu natura, căci, în accepţia acad. N. Corlăteanu, 
anume ea te fortifică, te îndeamnă să-i înţelegi 
tainele, să ai speranţe de viaţă, să fii util soci-
etăţii.

Îi plăcea nespus de mult să meargă pe jos, 
ori de câte ori avea ocazia, obicei format încă 
din fragedă tinereţe. Acest gen de sport, după N. 
Corlăteanu, îţi dă sănătate (Mens sana in cor-
pore sano), te face curios să cunoşti mai înde-
aproape oamenii, cu tot felul lor de probleme 
cotidiene. Surprinzător şi plăcut pentru noi era 
faptul că acad. N. Corlăteanu intra în sala de 
curs întotdeauna cu o rămurică de nuc sau de 
tei, pe care o punea pe catedră şi cu inspiraţie îşi 
începea lecţia.

Deşi profesorul nostru nicicând nu obişnu-
ia să facă  apelul, sala era arhiplină. Mai avea 
acest maestru în predare o metodă originală de 
a evalua cunoştinţele studenţilor la examen. Ni-
ciodată nu practica sistemul de bilete. În aula 
unde avea loc examenul, de regulă, intrau câte 
trei - patru studenţi. Fiecăruia i se punea câte o 
întrebare, la care trebuia să răspunzi prompt (nu 

se acorda timp pentru pregătire). Consecutiv, se 
cerea să răspunzi la alte două subiecte.

Chiar peste ani, cugetările, gândurile com-
plexe ale profesorului, ce te-au încurajat, entu-
ziasmat, prind contur, nu se şterg, din contra, 
rămân în memorie. Din opera sa ştiinţifică, dar 
şi din cea publicistică, conchidem că dragul 
nostru dascăl din toate trăgea anumite învăţă-
minte, acumula materiale ce i-au servit ulterior 
ca suport real pentru elaborarea unor studii de 
valoare, pentru discuţii ample şi necesare cu dis-
cipolii săi.

Lecţiile de viaţă şi de omenie pe care ni le-a 
dat profesorul N. Corlăteanu nu sunt doar cele 
din sala de curs, dar şi 
ceea ce desprindem din 
vasta-i operă, lăsată 
nouă ca moştenire, câ-
teva dintre lucrări fiind 
scrise după 1995, la o 
vârstă înaintată, însă 
onorabilă, când mai po-
seda o memorie fenome-
nală, o gândire clasică şi 
o judecată lucidă, chiar 
de invidiat.

Într-o zi de primăva-
ră, l-am întîlnit la o oră 
destul de matinală. Nu 
am ezitat nicio clipă să-l 
întreb:

De unde veniţi atât – 
de dimineaţă, domnule 
academician? 

De la stadionul – 
Dinamo (pe atunci acesta era funcţional), a ur-
mat un răspuns concis.

Când reuşiţi să mai scrieţi, dacă vă pasio-– 
nează şi sportul?

Lucrez puţin, câteva ore pe zi, dar cu ran-– 
dament, productiv.

Ca un adevărat povestitor, mi-a destăinuit că 
are un regim de muncă foarte strict, pe care îl 
respectă cu regularitate. Scria doar patru ore pe 
zi, în restul timpului citea, acumula, medita.

A fost şi a rămas în memoria discipolilor 
săi ca un profesor cumpătat şi plin de dragoste 
pentru ei. Celebră este afirmaţia acad. N. Corlă-
teanu: „Înţelepciunea devine a ta când o dai 
altora, copiilor, urmaşilor”. Cât adevăr se cu-
prinde într-o singură frază! Ce bine ar fi să ţinem 
cont de această excelentă povaţă! 

Eugenia DODON, 
doctor, conferenţiar universitar

AL  LIMBII  PATRIARH
            (Acrostih)

 Nouă, învăţăceilor, ne-aţi fost Părinte de Onoare,
 Indicatu-ne-aţi cel drum ce duce spre ştiinţa mare.
 Cărţile ce noi le-am scris şi ale Măriei Tale sînt.
 Odraslele lăsate cresc viguros, lucrând asiduu în cuvânt.
 Lumina dobândită de la un măreţ Academician
 Astăzi o plantăm şi noi în inimi tinere an de an,
 Elaborând seminţe ce rădăcini prind şi vor lansa şi ele alte lăstare.

Corlăteanu fiindu-le o stea de bună orientare.
O epopee lingvistică ne-aţi lăsat ca pe-o sfântă comoară,
Ridicând în slăvi Româna, nelăsând-o în bucătărie să moară.
Lăsat-aţi în urma Dumneavoastră bogate lucrări în rod şi în credinţă.
Ăst izvor de carte va dărui mereu speranţe-n biruinţă. 
Toţi cei care Vă știu Vă recunosc al limbii Patriarh,
Etern veţi fi al omeniei şi iubirii bun Erarh.
Noian de fapte bune înscris-aţi în Cronicile Ţării pe vecie,
Un Neam întreg Vă poartă cu respect Numele din veac în veac cu multă mândrie.
   Gheorghe  COLŢUN, 

doctor habilitat în filologie

Notă: În comemorarea Centenarului de naştere a academicianului Nicolae Corlăteanu, Facultatea de Litere a organizat, între 15-16 mai, Simpozionul Internaţional 
„Probleme actuale de lingvistică 

MENTORUL NOSTRU SPIRITUALNEUITATELE LECŢII DE VIAŢĂ ŞI OMENIE

În memoria acad. Nicolae Corlăteanu,
100 de ani de la naştere”.

Facultatea de Litere, pe tot parcursul istoriei sale, 
a avut norocul să beneficieze de munca şi talentul 

unor oameni care au devenit faima ei şi a întregii ţări. 
Printre aceştia a fost şi distinsul om de ştiinţă Nicolae 
Corlăteanu, doctor habilitat în filologie, profesor univer-
sitar, academician şi, pur şi simplu, dascăl al unor gene-
raţii întregi de filologi, scriitori, ziarişti, care îi valorifică 
şi astăzi ideile în toate sferele culturii şi învăţământului 
nostru naţional.

Remarcabilele calităţi de lingvist autentic ale acad. Ni-
colae Corlăteanu, subtilul său spirit de observaţie, vastul ori-
zont filologic s-au materializat într-un şir de studii de valoare 
– ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice – care au devenit temelie 
şi forţă motrice a ştiinţei şi învăţământului filologic din Re-
publica Moldova.

Nicolae Corlăteanu, savantul şi pedagogul, a reuşit să 
atragă în sfera sa de interese ştiinţifice pe mulţi dintre tinerii 
studioşi, care-i ascultau prelegerile, captivându-i prin per-

severenţa şi asiduitatea de cercetător al graiului matern, al 
originilor şi pătimirilor acestei limbi, prin meticulozitatea cu 
care „descifra” tainele de secole ale cuvântului. Şi, deoarece 
„toate drumurile duc spre Roma”, iar noi, vorba cronicarului, 
tot „de la Râm ne tragem”, era firesc să-l găsim prezent şi în 
această glie, în căutarea unor vestigii ale germenilor slovei 
strămoşeşti. 

Consemnând importanţa indiscutabilă a culturii clasice 
greco-latine pentru formarea şi dezvoltarea culturilor euro-
pene moderne, acad. Nicolae Corlăteanu a apreciat mereu 
valoarea majoră a limbii şi culturii latine în evoluţia limbilor 
romanice, descendente din ea, dovedindu-se a fi un adevărat 
„cicerone” în hăţişurile, deseori de nepătruns, ale textelor şi 
inscripţiilor latine depozitate în tezaurul civilizaţiei europe-
ne.

Pasiunea pentru cultura clasică, pentru „pururi tânăra şi 
senina antichitate” (M. Eminescu), s-a materializat în efortul 
laboriosului dascăl Nicolae Corlăteanu de a transmite pasiu-

nea sa pentru explorarea moştenirii bătrânei Rome pleiadelor 
de discipoli pe care i-a îndrumat şi care i-au dus visul mai 
departe, până când timpurile au pus alte valori „în capul me-
sei”. Ce noroc pentru un neam să aibă asemenea fii! Ce păcat 
că ei nu pot fi veşnici!

Prin întreaga sa activitate prodigioasă de savant şi pe-
dagog, acad. Nicolae Corlăteanu şi-a creat un merit incon-
testabil ca istoric al limbilor romanice, de la epoca latină şi 
până în prezent, rămânând, totodată, un emoţionant model şi 
îndemn pentru generaţii întregi de lingvişti şi cercetători din 
orice domeniu de creaţie intelectuală. Amintirea sa va rămâ-
ne vie în gândurile celor care l-au cunoscut – fie personal, fie 
prin opera domniei sale – şi va perpetua peste alte veacuri, 
acest centenar de la naştere fiind doar un prilej de a-i aduce 
un sincer şi respectuos omagiu.

Claudia CEMÂRTAN,
decanul Facultăţii de Litere,

doctor, conferenţiar universitar

UN SAVANT-LINGVIST AUTENTIC



UNIVERSITATEA4 26 mai 2015, nr.10 (166) Actualitatea la zi

Recent, studenții, masteranzii  și  profesorii Facultății Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative  au avut o întâlnire  importantă cu Excelenţa 

Sa James D. Pettit, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al SUA în Republica 
Moldova. 

Evenimentul a fost deschis de către domnul  Alexandru Solcan, decanul Facultății, doc-
tor, conferenţiar uni-
versitar. Domnia sa a 
remarcat  oportunitatea 
majoră  în dezvoltarea 
continuă a  unor relaţii  
strânse de prietenie şi 
colaborare  între Repu-
blica Moldova şi SUA,  
accentuând semnifica-
ţia acestei vizite pentru 
facultatea noastră, care 
pregăteşte specialişti 
în domeniul ştiinţelor 
politice, administrative 
şi ale relaţiilor interna-
ţionale. 

La rândul său, în-
altul oaspete James D. 
Pettit a impresionat  
plăcut audienţa,  adresându-i-se în limba română, excelând şi prin competenţa şi profesi-
onalismul înalt de care a dat dovadă în discursul său, apoi şi dialogul consistent purtat  cu 
studenţii şi cadrele didactice ale facultăţii.

 Excelenţa Sa a subliniat importanţa şi rolul tinerei generaţii în soluţionarea probleme-
lor cu care se confruntă Republica Moldova, subliniind faptul că Republica Moldova este 

un stat tânăr, în care convieţuiesc reprezentanţi a mai multe  naţionalităţi, care trebuie să 
contribuie la creşterea economiei şi îmbogăţirea ţării în ansamblu.  Promovarea unei astfel 
de politici ar fi doar în favoarea societăţii. 

Experienţa SUA, potrivit dlui James D. Pettit,  unde funcţionează o  democraţie de 200 
de ani, arată că prezenţa unei societăţi civile şi a unei  mass-media active este  funcţio-

nală şi deschisă pentru 
existenţa unui stat de-
mocratic, precum Sta-
tele Unite ale Americii. 
În concluzie,  domnul 
Ambasador a îndem-
nat studenţii să se im-
plice cât mai activ în 
făurirea viitorului Re-
publicii Moldova, să 
urmărească şi să aplice 
modelele de dezvoltare 
democratică ale altor 
ţări-state. 

 Această memorabi-
lă întrunire interactivă 
s-a încheiat cu discuţii 
pe marginea unui şir de 
subiecte legate de rela-

ţiile moldo-americane, de  situaţia actuală a Republicii Moldova, de politica regională şi 
mondială, precum şi de  activitatea diplomatică şi viitorul tânărului nostru stat.

Cristina MORARI,
lector universitar la Departamentul Relaţii Internaţionale

Integrare în spaţiul comunitar

ORIENTAREA SPRE MODELELE ALTOR STATE DEMOCRATICE

În perioada 25-27 martie 2015, la Cluj-Napoca, România, a avut loc Ediţia a XIII-a a 
Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT-2015”, or-

ganizat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice şi Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. Universitatea de Stat din 
Moldova a participat la acest Salon cu două lucrări ştiinţifice, 
care au fost apreciate de juriul internaţional cu  două  Meda-
lii de Aur: Grupul de autori: V.Covaliov, O. Covaliova, V. 
Bobeica, V. Nenno – medalia de Aur;  Autorul V. Guţanu 
– medalia de Aur.

SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENŢII ŞI 
TEHNOLOGII INOVAŢIONALE „ARHIMEDE-2015”

Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Inovaţi-
onale „ARHIMEDE-2015” a fost organizat de Centrul de 
promovare a activităţii inventive şi de raţionalizare din Fede-
raţia Rusă, cu suportul Organizaţiei Mondiale de Proprietate 
Intelectuală (OMPI). Perioada de desfăşurare – 2-5 aprilie, 
oraşul Moscova, Federaţia Rusă.

La acest Salon de prestigiu a fost menţionată cu medalia 
de aur lucrarea cunoscutului  V. Covaliov de la USM. 

La eveniment au participat 398 de inventatori, instituţii din ţările CSI, Cehia, China, Co-
reea de Sud, Croaţia, Polonia, România.

EXPOZIŢIA EUROPEANĂ A CREATIVITĂŢII ŞI INOVĂRII 
„EUROINVENT-2015”

Forumul Inventatorilor Români, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi „EROPE DIRECT Iaşi”, a organizat Expoziţia Eu-

ropeană a Creativităţii şi Inovării „EUROINVENT-2015”. Perioada desfăşurării – 14-16 
mai 2015. Expoziţia a întrunit cercetători ştiinţifici din România, Bulgaria, Turcia, Canada, 
Croaţia, Iran, Coreea, Polonia, Malazia, Ucraina, Rusia, Spania, Taivan, Tunisia.

Universitatea de Stat s-a prezentat cu 11 elaborări ştiinţifice, apreciate de Juriul 
Internaţional cu 4 medalii de Aur şi 3 de Argint: Grupul 
de autori: L.Zosim, V.Bulimaga, M.Pisova, V.Rudic – me-
dalia de Aur;

Grupul de autori: V.Covaliov, O.Covaliova, V.Bobeica, 
V.Nenno – medalia de Aur: Grupul de autori: T.Potlog, 
D.Duca, P.Dumitriu – medalia de Aur; Grupul de autori: 
V.Guţanu, V.Bulgaru – medalia de Aur; Grupul de autori: 
A.Trofim, V.Şalaru, L.Zosim, V.Şalaru – medalia de Ar-
gint; Grupul de autori: A.Chiriţa, N.Kukhtarev (SUA), 
T.Kukhtareva (SUA), Sonia C.Gallegos (SUA) – medalia 
de Argint; Grupul de autori: A.Crăciun, B.Albert – me-
dalia de Argint.

SALONUL DE CARTE
În cadrul evenimentului s-a desfăşurat şi Salonul de 

Carte.  Universitatea de Stat din Moldova  s-a prezentat cu 
două  cărţi, care au fost apreciate cu medalia de Argint şi Diploma de Excelenţă: Autorii: I. 
Niculiţa, A. Nicic – medalia de Argint; Autorul: I. Gumenai – Diploma de Excelenţă.

  Eleonora BOLBOCEANU,
specialist în marketing, 

Departamentul Cercetare şi Inovare

SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ „PROINVENT-2015” Imaginea USM

DRUMUL DESCHIS SPRE EUROPA
( ZILELE EUROPEI LA FRIȘPA)

În obiectiv – Facultatea de Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative

Pe data de 7 mai 2015, în incinta 
Facultății Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 

Politice şi Administrative,  au avut loc „Zilele 
Europei”, organizate de Centrul de Studii Eu-
ropene, în cadrul Departamentul Relaţii Inter-
naţionale, FRIŞPA.

În prima parte a evenimentului, ne-a onorat 
cu prezența   Excelenţa Sa Pirkka Tapiola, Am-
basador, Șeful Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova. Înaltul oficial european  
a ţinut o lecție publică intitulată: „Parcursul 
și perspectivele europene ale Republicii 
Moldova”. Astfel, studenţii au avut excelenta 
oportunitate de a discuta problemele şi per-
spectivele integrării europene a tânărului nos-
tru stat.  Domnia sa a subliniat faptul că ţara 
noastră trebuie să posede voință politică pen-
tru a aplica reformele, a implementa și a apli-
ca prevederile Acordului de Asociere. Aceasta 
este posibil prin stipularea termenelor clare şi 
stabilirea unui Cadru instituțional și adminis-
trativ adecvat, creând astfel premisele necesa-
re pentru o implementare eficientă şi graduală.

Evenimentul a decurs într-o atmosferă productivă şi dinamică de discuţii. În cea de-a 

doua parte  a întrunirii a avut loc concursul de 
eseuri în rândul studenţilor anului I, Specialita-
tea Relaţii Internaţionale, Administrație Publică 
și Științe Politice. Ei şi-au prezentat viziunile şi 
propria interpretare a fenomenului intitulat „Ce 
este Europa şi ce înseamnă a fi European?” Cei 
mai buni prezentatori au fost premiaţi cu diplo-
me.

Astfel,  evenimentul în cauză a constituit o 
ocazie excelentă în vederea aprofundării cunoştin-
ţelor privind cursul european al Republicii Mol-
dova şi schimbul de idei şi viziuni pe marginea 
subiectului abordat. Nu încape îndoială că aceas-
tă activitate a dinamizat procesul într-un mod 
esențial de  pregătire profesională a specialiștilor 
din domeniul relațiilor internaționale, științelor 
politice și administrative.

Grigore VASILESCU,
directorul Centrului de Studii Europene, 

USM, doctor habilitat, 
profesor universitar

Anastasia CUJBĂ,
lector universitar

(VIZITA AMBASADORULUI SUA LA USM)
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NOI  ORBITE  ALE POLITICILOR EDUCAŢIONALE
(EXPERTIZA PROGRAMELOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVEL LOCAL)

Scopul pe care-l urmăreşte orişice manifestare şti-
inţifică studenţească, inclusiv Sesiunea naţională 

de Comunicări ştiinţifice studenţeşti, este de a răspunde 
necesităţii  lor de a acumula şi, totodată, de a împărtăşi 
experienţa din domeniul cercetării. Domeniu în care, prin 
conjugarea eforturilor intelectuale şi creative, cunoştinţe-
le teoretice îşi găsesc aplicabilitate, generând rezultate noi 
(originale). 

În acest an, activitatea Atelierului din cadrul Facultăţii de 
Chimie şi Tehnologie Chimică a fost consacrată  memoriei 
profesorului şi savantului Mihail Revenco. În deschidere, 
domnul Petru Chetruş, doctor, profesor universitar a relatat 
despre personalitatea remarcabilului  om de ştiinţă şi cadru di-
dactic universitar. 

În lucrările prezentate, studenţii au prezentat preocupările 
din domeniul sintezei (anorganice şi organice)  a unor com-
puşi chimici utili pentru medicină şi tehnică; asamblarea elec-
trozilor pentru determinările analitice; obţinerea sorbenţilor 
cu aplicare în protecţia mediului şi a sănătăţii; valorificarea 
unor materii prime vegetale cu scopul obţinerii unor compuşi 
valoroşi pentru cosmetică; identificarea unor materii prime 
cu valoare industrială; chimia ecologică a apelor; elaborarea 
metodelor de inihibiţie a compuşilor cancerigeni în produsele 
alimentare.

La prima etapă (17 februarie 2015) a Conferinţei au parti-
cipat 9 studenţi de la anul III de studii de licenţă, iar la cea de 
a II-a etapă (14 mai 2015) – 7 masteranzi şi câştigătorii primei 
etape. 

Studenţii au  avut o prestaţie corespunzătoare unui tânăr 
cercetător, cu un anumit bagaj de cunoştinţe şi dorinţă de a 
studia procesele chimice în diverse domenii. Atât comunică-
rile, cât și materialul ilustrativ însoţitor a fost bine structurat, 
coerent, argumentat. Ei au făcut faţă cu brio şi întrebărilor din 
partea Juriului şi a colegilor.

Deoarece conducerea USM a alocat un fond de premie-
re, care constituie o recunoaştere, şi, totodată, o investiţie în 
activitatea de cercetare a tinerilor, lucrările prezentate au fost 
apreciate de un Juriu de Specialitate în următoarea componen-
ţă:. V. Bobeică, doctor habilitat; E. Tutovan, doctor, conferen-
ţiar universitar; V. Graur, doctorand; A. Sclifos, masterandă. 

Câştigători ai primei etape  au fost desemnaţi: Parascovia 
Stratulat (locul I); Alexandrina Guidea şi Valeriana Vîrlan 
(locul II); Natalia Carcia, Eugenia Platon, Eugenia Popovici 
(locul III). 

Printre cei care s-au bucurat de apreciere înaltă la etapa a 
II-a sunt: Irina Truhina (locul I); Radu Stafi şi Maria Lutenco 
(locul II); Maria Cuciuc, Vera Iacob, Ana Colun şi Alexandri-
na Guidea (locul III). 

Le urăm  tuturor succese frumoase şi în continuare.
Elena BUNDUCHI, 

doctor, conferenţiar universitar, 
responsabilă pentru organizarea conferinţei la FCTC

CERCETAREA – ÎN PRIM - PLAN
(Conferinţa ştiinţifică studenţeasca la 

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică)

La ora de bilanţMUNCA  BUNĂ,  ROD  ADUNĂ…
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN CONTEXTUL  POLITICILOR EDUCAŢIONALE ALE  USM

(Secția  Formare  Continuă USM  la 5 ani de activitate)

Educaţia determină, în mare măsură, calitatea vieţii 
şi creează oportunităţi pentru realizarea deplină a 

capacităților fiecărui cetăţean. Declarând drept prioritate tri-
unghiul cunoaşterea – educaţia, cercetarea - inovarea – Uni-
versitatea de Stat din Moldova promovează un șir de valori 
pentru a căror realizare dispune de   un personal  didactico-
științific  de o înaltă calificare, dar care, la rândul lui, necesită 
periodic o formare continuă.   

 Metodologia formării profesionale a cadrelor didacti-
ce USM este elaborată  în corespundere cu obiectivele de 
politică europeană, naţională şi internaţională în domeniul 
formării continue: dezvoltarea dimensiunii europene 
pentru programele de formare a personalului didactic 
din învăţământul superior, asigurarea calităţii sistemu-
lui de formare a personalului didactic din perspectiva 
principiilor lifelong learning (LLL) etc.

 Formarea profesională continuă a personalului didactic 
este obligatorie şi constituie o componentă determinantă în 
politicile educaţionale de renovare universitară şi asigu-
rare a calităţii învăţământului superior în conformitate cu 
standardele europene şi Cadrul Naţional al Calificărilor, de 
menținere și dezvoltare a competențelor profesionale ale 
personalului. În cadrul USM se insistă și asupra creşterii 
responsabilităţii personale a fiecărui cadru didactic pentru 
reuşita  în traseul propriei cariere didactice.

Pentru  coordonarea tuturor activităţilor de învăţământ 
continuu la nivel de universitate, pentru asigurarea furniză-
rii de programe de instruire și  în conformitate cu decizia 
Senatului USM din 30 martie 2010 a fost formată  Secţia 
Formare Continuă în frunte cu dna Elena Muraru, doc-
tor, conferențiar universitar.

Activităţile de formare profesională continuă la USM 
se orientează în mai multe direcții:

Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţă-	
mântul superior;

Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţă-	
mântul preuniversitar;

Perfecţionare şi/sau recalificare şi/sau calificări com-	
plementare în domeniile de formare iniţială  la USM;

Formarea profesională continuă la alte domenii de 	

formare la care se realizează formarea inițială la USM (bi-
blioteconomie, contabilitate, management educațional, silvi-
cultură, protecția mediului etc.).

Activitatea de formare este organizată în colaborare cu 
Rectoratul, cu facultăţile universităţii, cu secția Studii, cu 
secția Managementul Calității, cu contabilitatea, cu secția 
Planificare și Finanțe, cu structurile responsabile de formare 
continuă de la Ministerul Educaţiei, cu alte instituţii abilitate 
la formarea profesională.

Astfel,  pentru personalul didactic USM și, mai ales, 
pentru  incluziunea profesională a tinerilor specialişti,  în co-

laborare cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
și cu Centrul  e-Learning au fot  derulate activităţi didactice 
privitor la tipurile de evaluare și de utilizare a posibilităților 
referitoare Moodle în procesul educațional. Drept rezultat, 
la USM, sunt  812 cursuri electronice plasate pe platforma 
Moodle  de către 523 cadre didactice universitare și  o admi-
tere la ciclul II, studii superioare Masterat în regim on-line. 

În conformitate cu ordinul  Ministerului Educaţiei al RM 
nr. 199 din 09.04. 2011  - 223 de persoane au beneficiat de 
cursuri  de formare profesională  continuă  la Modulul  psi-
hopedagogic  în volum de 900 de ore (30 de credite).

Pentru 1028 de cadre didactice din învățământul preuni-

versitar, din 17 raioane și municipiile Chișinău și Bălți, s-au 
organizat cursuri multidisciplinare de formare profesională, 
care asigură perfecţionarea  lor în vederea obţinerii gradelor 
didactice. 

Au beneficiat de cursuri  tematice și de scurtă durată 
1060  de persoane,  inclusiv 21 de contabili ai societăților de 
asigurări și   622 de bibliotecari publici și școlari din toată 
țara.

 De doi ani avem absolvenți ai cursurilor de recalificare 
în cadrul programelor de formare iniţială la USM. 

Împreună cu catedrele Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine participăm la organizarea examenelor de atestare a 
gradului de cunoaştere a limbilor străine în conformitate cu 
Cadrul  European  Comun de  Referinţă  pentru  limbi.

Prin participarea  în proiectele educaţionale naţionale 
şi internaţionale: 

TEMPUS ”TEREC ”; BLACK SEA ”MANAGE.
EDU”; TEMPUS  ” CRUNT”; TEMPUS ”MOLDIN-
CLUD”; HERES Moldova ”Sisteme de asigurare a calității 
în instituțiile de învățământ superior”; ”Managementul în 
contextul politicilor de asigurare a calității învățământului 
în Republica Moldova”; PISA2015 etc. ne-am dezvoltat și 
noi competențele manageriale și am reușit să organizăm 
seminare și conferințe naționale și internaționale de mare 
rezonanţă.

Participarea în proiecte mai este şi o posibilitate de a 
atrage fonduri externe şi de a implica cadrele didactice şi 
studenţii în activităţi noi şi interesante.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite în 
urma absolvirii programelor de formare profesională conti-
nuă  din cadrul USM permit absolvenţilor să-şi actualizeze 
permanent nivelul de pregătire profesională, să-și  realizeze 
reconversia activității  profesionale și să se angajeze pe piaţa 
muncii din țară și nu numai. 

Elena MURARU,
 doctor, conferențiar universitar, 

șef secția Formare Continuă 
Maria BÎRCĂ, 

doctor, conferențiar universitar, șef-adjunct secția 
Formare Continuă

Pe data de 15 mai 2015, în incinta Universităţii 
de Stat din Moldova, a avut loc expertizarea 

şi susţinerea Programelor strategice de dezvoltare 
a învăţământului la nivel local, elaborate în cadrul 
Proiectului „Proiectarea strategică şi operaţională a 
dezvoltării învăţământului la nivel local” sub egida 
Ministerului Educaţiei şi susţinut de UNICEF Mol-
dova.

Pentru prima dată în Republica Moldova s-au ela-
borat concomitent într-o viziune strategică unică 35 de 
Programe de dezvoltare a învăţământului la nivel local 
din perspectiva realizării prevederilor Codului Educaţi-
ei, a Strategiei sectoriale „Educaţia 2020” şi a specificu-
lui, necesităţii şi oportunităţii fiecărui raion/municipiu.

Programele strategice de dezvoltare a învăţă-
mântului la nivel local corelează cu prevederile de 
activitate a Guvernului  la Compartimentul „Edu-
caţie”:

Implementarea politicilor de descentralizare în 	
sistemul de învăţământ.

Crearea Cadrului strategic şi operaţional de dez-	
voltare a învăţământului la nivel local.

Formarea managerilor educaţionali în domeniul 	
managementului strategic şi al schimbării.

Dezvoltarea sistemului de asigurări a calităţii 	
învăţământului la nivel local.

Elaborarea Cadrului reglator şi metodologic de 	
dezvoltare a învăţământului la nivel local.

Elaborarea şi implementarea Programelor Stra-
tegice de dezvoltare a învăţământului la nivel local 
generează:

La nivel de politici educaţionale naţionale şi 1) 
locale: 

promovarea schimbărilor în sistemul educaţio-	
nal;

valorificarea mai eficientă a abordărilor deja 	

fundamentate şi reflectate în multe documente reglato-
rii, metodologice, curriculare;

corelarea mai eficientă a politicilor educaţionale 	
naţionale şi a celor locale. 

2)  La nivel local: 
dinamizarea şi sincronizarea activităţilor şi acţi-	

unilor privind funcţionarea şi dezvoltarea învăţămân-
tului;

aplicarea mai eficientă a prevederilor documen-	
telor de politici educaţionale naţionale şi locale;

iniţierea elaborării Programelor strategice de 	
dezvoltare a învăţământului la nivel instituţional;

implicarea mai eficientă şi constructivă a facto-	
rilor de decizie la nivel local şi comunitar;

redimensionarea finanţării învăţământului la ni-	
vel local în raport cu priorităţile.

La activitatea de coordonare, consultanţă, evaluare 
şi expertizare au participant cunoscuţi experţi din do-
meniul politicilor educaţionale: Vladimir Guţu, Valen-
tina Chicu, Tudor Cojocaru, Viorica Andriţchi, Otilia 
Dandara, Elena Muraru, Viorica Goraş etc.

Durabilitatea rezultatelor proiectului este deter-
minată:

Formarea resurselor umane în domeniul mana-1. 
gementului strategic şi operaţional, capabile să gene-
reze, să gestioneze şi să monitorizeze dezvoltarea în-
văţământului la nivel local.

Elaborarea unui set de documente de politici 2. 
educaţionale la nivel local care constituie un cadru de 
referinţă privind dezvoltarea învăţământului şi mana-
gementul strategic în educaţie.

Vladimir GUŢU,
coordonator de Proiect, 

decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei,

doctor habilitat, profesor universitar
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Lumina din Lumină

LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Facultatea de Biologie şi Pedologie a 
Universităţii de Stat din Moldova a 

inaugurat „Aula Academicianul Boris Mel-
nic”, cel care peste trei decenii a ctitorit Fa-
cultatea şi a lăsat un adevărat tezaur intelectu-
al şi cultural. Evenimentul a demarat cu slujba 
parastasului întru veşnica odihnă a domnului 
academician,  oficiată de către un sobor de slu-
jitori în frunte cu părintele Octavian Moşin.

A urmat o prezentare a vieţii şi activităţii 
marelui biolog şi fost rector al USM  de către 
un fidel discipol al Catedrei - doamna  profe-
sor Aurelia Crivoi.

Cu mesaje de salut către cei prezenţi s-au 
adresat dl Gheorghe Ciocanu, rector al uni-
versităţii, academician Gheorghe Rusnac, 
academician Valeriu Canţer, academician 

Teodor Ţârdea şi decanul facultăţii Mihai  
Leşanu.

A urmat o agapă întru pomenirea savantu-
lui organizată de către rudele acestuia.

Iată câteva gânduri ale ilustrului savant şi 
bunului creştin, împărtăşite părintelui Octa-
vian Moşin acum câţiva ani la frumosul său 
popas aniversar – 80 de ani de viaţă:

- Mult timp ni s-a spus că ştiinţa şi cre-
dinţa nu au acelaşi drum. După atâta ex-
perienţă acumulată în domeniul biologiei, 
cum credeţi, ştiinţa are şansa să meargă 
pas în pas cu credinţa?

- Eu cred că este foarte important că astăzi 
ştiinţa şi credinţa se află în armonie, se com-
pletează reciproc, nu pot exista una fără alta. 
O conlucrare între ele este foarte necesară, ea 

fiind acea forţă care va stimula formarea cali-
tăţilor sufleteşti ale omului.

- Vă rog să formulaţi câteva gânduri 
pentru cei aflaţi în creştere. 

- Fără suflet nu putem exista, în marile in-
stituţii ale lumii se fac investigaţii importante 
în aflarea esenţei sufletului. Au fost stabilite 
deja anumite structuri ale sufletului uman. Să 
nu uităm că el, sufletul, este unul din darurile 
fără de preţ oferite nouă de Dumnezeu şi tre-
buie să avem neapărat mare grijă de el.

– Este greu a depăşi cadrul biologic şi a 
păşi întru alt cadru. Care este, de fapt, scopul 
vieţii noastre?

Cu siguranţă, nu preocupările materiale, 
asigurarea vieţii noastre materiale. Dragostea 
faţă de aproapele nostru – iată sensul vieţii pe 

care o trăim. Nu vom putea trăi bine, dacă nu 
ne vom ajuta unul pe altul.

– Aţi ajuns la o vârstă venerabilă, iar 
aceasta presupune şi o bogată experienţă 
de viaţă. V-aţi întrebat nu o singură dată 
unde mergem? Vă adresez şi eu aceeaşi în-
trebare: unde merge societatea noastră?

- Depinde de noi faptul unde şi la ce vom 
adera, pe ce vom pune accentul – mă refer mai 
mult la aspectul sufletesc al omului. Trebuie 
să acordăm o atenţie deosebită sufletului, care 
este şi o condiţie de existenţă sănătoasă a so-
cietăţii umane.

Pe mine personal în toate mă susţine cre-
dinţa. Mereu am crezut şi cred că există Dum-
nezeu, care ne asigură pe deplin sănătatea 
trupească şi cea sufletească. Credinţa ne va 
mântui.

ACADEMICIANUL  BORIS  MELNIC  COMEMORAT  LA  USM

Credinţa şi dragostea nu au graniţe. 
Astfel, s-a reuşit înfiriparea unei 

frumoase comunicări şi colaborări între 
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din 
Republica Moldova şi Asociaţia „Ortodoxia 
Tinerilor”, cu sediul la Galaţi, România.

În luna martie 2015, la Chişinău au avut 
loc câteva întâlniri de suflet cu dl Claudiu 
Balan, preşedintele Asociaţiei „Ortodoxia 
Tinerilor”. În cadrul discuţiilor s-a propus o 

temă actuală: „Fecioria până la căsătorie”, 
vorbindu-se despre frumuseţile şi roade-
le acestei virtuţi. Vizita domnului  Balan la 
Chişinău s-a încununat cu un mesaj venit din 
partea „Ortodoxiei Tinerilor” către oamenii 
de bună credinţă din România, în special din 
Galaţi, pentru a susţine ortodocşii din ţara 
noastră cu literatură duhovnicească.

 Îndemnul a fost auzit de sute de oameni, 
care au jertfit şi mai donează o mulţime de 
cărţi religioase pentru biblioteci şi parohii 
din republică. Astfel, acum sunt peste 2500 
de cărţi, care încep a fi transportate de la Ga-
laţi spre Chişinău.

***

În continuarea celor prezentate şi in-
tenţionate, la invitaţia Asociaţiei „Or-

todoxia Tinerilor”, în perioada 14-15 mai, 
s-a aflat la Galaţi părintele Octavian Moşin, 
preşedintele ASCO.

În seara zilei de joi, 14 mai, la Universita-
tea Dunării de Jos, Sfinţia sa a conferenţiat în 
faţa a zeci de credincioşi cu tema: „Copiii în 
viaţa de familie: între crize şi dificultăţi”. 
Astfel, părintele a prezentat principalele eşe-
curi în procesul creşterii şi educării copii-
lor, crizele tinerilor şi dificultăţile familiilor 

creştine în societatea laicizată. 
Părintele s-a referit şi la procesul 
adopţiei de copii pentru nume-
roasele familii infertile, venind 
şi cu sfaturi pentru familiile in-
complete.

Apoi a fost prezentat volumul 
„De la suflet la suflet”, semnat 
de către preotul Octavian, cu 
sfaturi duhovniceşti pentru omul 
de astăzi.  A urmat vizita părin-
telui la Palatul eparhial, unde a 
fost primit de către ÎPS Casian, 
Arhiepiscopul Dunării de Jos, 
cu care a discutat modalităţile de 

colaborare şi perspectivele în domeniul cul-
tural-educaţional.

A doua zi, 15 mai, a avut loc vizita la 
Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi. 
Părintele Octavian a susţinut o prelegere ele-
vilor clasei a XII-a, vorbindu-le despre învă-
ţătura de credinţă ortodoxă şi calea unui teo-
log în devenire. A urmat o discuţie cu tinerii,  
părintele răspunzând la câteva întrebări ale 
acestora, după care s-a întâlnit cu directorul 
şcolii, părintele Ninel Ţugui, cu care a discu-
tat modalitatea înscrierii la studii a tinerilor 
din republica noastră în acest seminar.

Cu binecuvântarea ÎPS Casian, părintele 
a vizitat şi Catedrala Arhiepiscopală şi Mu-
zeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creşti-
ne din Galaţi (fostul Palat episcopal).

PUNŢI DE COLABORARE ÎNTRE CHIŞINĂU ŞI GALAŢI

La invitația Asociației Tineretului 
Ortodox Român (ATOR), Filiala 

Iași, câțiva membri ai Asociației Studenților 
Creștini Ortodocși din Moldova au avut po-
sibilitatea  să participe la un eveniment de-
dicat tinerilor, „Tînărul Ieșean 2015”, aflat 
la a doua ediție.

Tema întâlnirii din acest an a fost „Fru-
mosul va salva lu-
mea, dar cine va 
salva Frumosul?”. 
La eveniment au 
luat  parte circa 
300 de tineri din 
România și Repu-
blica Moldova.

Ziua a început 
cu participarea la 
Sfânta Liturghie 
Arhierească la 
Biserica „Sfântul 
Prooroc Daniel” 
din Cartierul Cug, 
unde tinerii au for-
mat ei înșiși corul 
ce a dat răspunsurile la Strană. La finalul 
slujbei a fost oficiată o slujbă de pomenire 
a Annei, tânăra de 18 ani care a murit săp-
tămâna trecută în urma unui accident. Anna 
ar fi trebuit să participe și ea la evenimentul 
organizat de ATOR Iași.

Ulterior reprezentanții ASCO Moldova, 
ASCOR și ATOR Iași, împreună cu alți ti-
neri, s-au deplasat la Centrul de Conferințe 
„Providența”. A urmat discursul și prezenta-

rea susținută de poetul Marius Iordăchioaie 
cu genericul „Frumosul va salva lumea, 
dar cine va salva Frumosul?”.

Ziua a continuat cu  experiențe extra-
ordinar de frumoase alături de liceenii și 
studenții participanți..

În cadrul sesiunii „Mens sana in cor-
pore sano” a fost prezentată surpriza zilei – 

alcătuirea prin postarea tinerilor  a cuvântu-
lui F-R-U-M-O-S, după care s-a organizat 
o mare horă a tinerilor. Pe parcursul întregii 
întâlniri aceştia au fost susținuți și îndrumați 
de părintele Nicodim Petre, Inspector al De-
partamentului Misiune pentru tineret, dar și 
de alți preoți și moderatori prezenți. Eveni-
mentul s-a încheiat printr-o sesiune de con-
cluzii colective, anunțându-se și proiectele 
pentru viitor. 

ASCO A PARTICIPAT LA EVENIMENTUL 
„TÂNĂRUL IEȘEAN” 2015

Cu Binecuvântarea ÎPS Mitropolit 
Vladimir, Arhimandritul Ambrozie 

Iurasov, un influent duhovnic din Rusia și 
întemeietorul Mănăstirii Ivanovo, a poposit 
în data de 4 mai la Biserica „Întâmpinarea 
Domnului” din Chişi-
nău.

Acesta a ținut o 
conferința cu tema 
„Sensul vieţii. Mân-
tuirea în lumea con-
temporană”. Totoda-
tă, în cadrul întâlnirii, 
a fost lansată și cartea 
„Chemarea: Crucea 
Monahismului”.

Drept moderator 
a fost monahia Paisia 
(Plăcintă), nevoitoare 
la mănăstirea din Iva-
novo, care este originară din republica noas-
tră. Călugăriţa s-a referit la activitatea părin-
telui,   rugându-l să vorbească din experienţa 

sa pastorală.
Arhimandritul Ambrozie a răspuns la 

numeroasele întrebări şi frământări ale cre-
dincioşilor prezenţi, printre care au fost: cum 
să-ţi alegi un duhovnic, cum să întemeiezi 

o familie creşti-
nă. S-a mai vor-
bit  despre spo-
vedanie, despre 
aspecte ce ţin de 
globalizare, des-
pre influenţa al-
tor religii, despre 
noile tehnologii 
informaţionale.

La final s-a 
făcut o rugăciune 
comună, iar pă-
rintele a împărţit 
slujitorilor şi cre-

dincioşilor prezenţi cărţi şi CD-uri cu predici 
realizate la postul de radio ortodox „Rado-
nej”.

O ÎNTÂLNIRE CU ARHIMANDRITUL AMBROZIE 
(IURASOV) DE LA MĂNĂSTIREA IVANOVO În cadrul Săptămânii Familiei, care s-a 

desfășurat în aceste zile în capitală, 
Protopopiatul I Chişinău şi Asociaţia Stu-
denţilor Creştini Or-
todocşi, în partene-
riat cu Direcţia Mu-
nicipală pentru Pro-
tecţia  Drepturilor 
Copilului, a organi-
zat, în zilele de 15 și 
16 mai, pelerinaje la 
Mănăstirea Curchi 
pentru 150 de co-
pii cu dizabilități și 
părinții acestora.

Alături de cola-
boratorii Direcției 
Municipale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, în frunte cu 
dna Tatiana Plucci, la această activitate au 
participat și membrii ASCO. Aceştia inițial 
s-au simțit puțin stingheriți, neștiind cum să 

fie de ajutor copiilor și părinților acestora, 
apoi însăși dragostea și compasiunea le-a 
ajutat să se implice cu dăruire pentru a face 

aceste zile cu 
adevărat fru-
moase și pli-
ne de bucurii 
pentru toți 
copilașii care 
au participat 
la aceste pele-
rinaje.

La Mănăs-
tirea Curchi 
pelerinii s-au 
bucurat de o 
primire căl-
duroasă din 

partea obştii monahale a mănăstirii, primind 
atât hrană sufletească prin cuvintele de în-
văţătură ascultate şi prin rugăciunile pentru 
sănătate înălţate, cât şi hrană trupească.

ALĂTURI DE COPIII CU NEVOI SPECIALE 
ÎNTR-UN PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA CURCHI
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Ziua de 27 aprilie 2015. Ora 9 dimineaţa. Pe 
neprins de veste Frontispiciul Blocului Prin-

cipal al Universităţii este acoperit  de sus până jos  cu 
o pânză imensă a Tricolorului nostru Naţional, având 
o lungime de 15 metri. Astfel a fost dat startul Săr-
bătorii numită Ziua Drapelului de Stat al Republicii 
Moldova.

Acest eveniment emoţionant, de o profundă cono-
taţie patriotică şi educativă, a fost organizat la USM 
din iniţiativa Platformei Civice Onoare, Demnitate şi 
Patrie, astfel fiind marcat jubileul de 25 de ani, când 
Primul Parlament Democratic a instituit  sărbătoarea 
naţională Ziua Tricolorului.

În această zi studenţii voluntari au împărţit  cole-

gilor şi profesorilor panglici tricolore. Doar Tricolorul 
este simbolul Renaşterii noastre naţionale, el simboli-
zând libertatea şi independenţa tânărului nostru stat. 
Prin acest gest patriotic cei care reprezintă tânăra ge-
neraţie de luptători pentru idealurile naţionale au de-
monstrat că lor le pasă de viitorul acestei ţări, fiindcă 
ei cred în ziua de mâine.

Această vibrantă manifestare a fost însoţită de mu-
zică patriotică, de marşurile de luptă şi credinţă ale vi-
tejilor noştri ostaşi din vremurile eroice, care au luptat 
pentru integritatea  şi neatârnarea Patriei lor. Cu alte 
cuvinte, membrii Platformei Civice  Onoare, Demni-
tate şi Patrie au confirmat cu tărie faptul că ei vor con-
tinua să amplifice mişcarea tineretului nostru studios 

în numele idealurilor 
luminoase, cărora şi-
au consacrat viaţa cei 
mai destoinici fii şi 
fiice ale poporului.

Vlad BILEŢCHI,
preşedintele 

Platformei Onoare, 
Demnitate şi Patrie,

student la 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice

Sărbătorile noastre naţionale

ONOR  LA  TRICOLOR

Generaţia sec. XXI

MISS – USM – 2015

Cu siguranţă, fiecare dintre noi visează 
să aibă succes în viaţă. Cu toţii ne do-

rim succesul în viaţa de familie, în sănătate, în 
carieră sau în relaţiile cu cei din jur. Dar unde 
oare să găsim acea cheie care să ne garanteze 
succesul în  orice împrejurare  a vieţii? 

E simplu! Cheia se află aproape, cheia  sun-
tem chiar noi. Dar totul depinde de  atitudinea 
noastră pozitivă şi de dorinţa de a schimba pre-
zentul pentru a ne face un viitor pe care ni-l do-
rim.  Pentru a atinge calea de succes e nevoie să 
cunoaştem oameni, să ne definim valorile, să ne 
îmbunătăţim relaţiile, să căutăm răspunsuri la 
întrebări şi să fim activi. 

Având  această dorinţă de 
cunoaştere şi motivaţie, am 
decis să  mă implic în cadrul 
unui  Proiect social naţional de 
dezvoltare personală,  cu denu-
mirea  Familia. Scopul   aces-
tuia este de a încuraja tinerele 
generaţii la autocunoaştere, în-
credere în propriile forţe,  cele 
de a căpăta noi deprinderi. 

Este exact “cheia” ce m-a 
determinat să mă înscriu la pri-
mul workshop intitulat “Fami-
lia şi cariera”, care s-a  desfă-
şurat în incinta Bibliotecii Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Membrii familiei invitate  a fost domnul 
Teodor Cârnaţ, doctor habilitat, profesor uni-
versitar, membru al Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, şi soţia dumniei sale doamna doctor  
Marina Cârnaţ. În cadrul acestei întâlniri  s-au 
discutat mai multe lucruri: cine în familie tre-
buie să câştige mai mult; cum să te împarţi între 
carieră şi familie; cum e să stabileşti un echili-
bru între aceste două priorităţi. 

Cei prezenţi în sală – elevi, studenţi şi pro-
fesori – au avut posibilitatea să adreseze între-
bări, să participe la dezbateri, dar şi să se încar-
ce cu o  doză de curaj şi optimism.

Pentru a cunoaşte care este secretul  trăini-
ciei unei relaţii de familie, nu am ezitat să mă 
implic şi în   workshop-ul cu genericul “Cum 
să evităm situaţiile de conflict în familie?”, in-
vitaţii de onoare fiind doamna  Olesea Roibu, 
Mihai Pisica şi psihologul  Irina Donceva. 

În cadul acestui eveniment au fost abordate 
următoarele teme: cum să evităm situaţiile de 
conflict în familie; diferenţele dintre familia 
tradiţională şi familia modernă etc. Acum, când 

societatea noastră se confruntă cu un număr 
mare de divorţuri şi conflicte, am reţinut ideea 
că “istoria unei căsnicii fericite se datorează 
respectului reciproc, încrederii, prieteniei, 
dragostei şi fidelităţii”. Participanţii au avut un 
dialog liber cu experţii, acumulând o experien-
ţă utilă, au aflat multe lucruri noi şi interesante 
despre cum să formezi o familie, cum să men-
ţii o familie şi cum să te cunoşti pe tine însuţi.  
Iar doamna psiholog a sugerat unele sfaturi şi 
puncte forte de care merită să ţinem cont pe vi-
itor.

Deşi sunt în ajun de susţinere a  tezei de 

licenţă, iar timpul liber la momentul actual e 
practic limitat, am învăţat totuşi că  “a nu pu-
tea”  se exclude şi mi-am făcut timp şi pentru 
worshop-ul cu genericul “Familia şi sănăta-
tea”. În cadrul acestei mese rotunde ne-a fost 
alături cu sfaturi Luminiţa Suveică, nutriţionist 
de profesie. Domnia sa ne-a vorbit despre cul-
tura alimentară, despre  proprietăţile importan-
te ale apei, a regimului alimentar, dar  şi despre 
importanţa sportului pentru sănătatea noastră. 

Acestea fiind spuse, vă urez tuturor să nu 
încetaţi să tindeţi spre ceea ce vă doriţi, să fiţi 
activi şi să  raportaţi cu regularitate progresele 
realizate în prezent  cu cele din trecut, pentru a 
vă verifica nivelul de dezvoltare continuă pen-
tru viitor. 

De fiecare dată  întrunirile noastre se ter-
mină cu discuţii la o cafea şi poze comune, iar 
celor prezenţi li se oferă certificate de partici-
pare. 

Daniela BULHAC, 
anul IV,

Facultatea de Fizică şi Inginerie

Activităţi extracurriculare

TE  DEZVOLŢI   PRIN  IMPLICARE
Spunea la vremea sa marele poet 

Tudor Arghezi: „Tinerii au 
nenumărate calităţi şi dintre aces-
tea cea mai certă este tinereţea”. Iar 
tinereţea, la rându-i, nu este altceva 
decât o stare irepetabilă în viaţa fie-
cărui om, care este plin de energie, de 
avânt, de vigoare, de putere fizică şi 
intelectuală. Altfel spus, fiecărui tânăr 
i se oferă şansa să se afirme în această 
viaţă, adică să devină ceea ce-şi do-
reşte, să-şi aleagă propria pârtie spre 
ceea ce doreşte să 
devină.

Uite că această 
domnişoară poate 
deja cu siguranţă să 
confirme faptul că 
destinul ei a pornit 
anume în direcţia în 
care vântul prielnic 
îi îndreaptă visele şi 
speranţele. Acestea 
prind contur tot mai 
pronunţat în inima 
şi în conştiinţa ei. O 
cheamă Alina Bar-
gan şi e studentă în 
anul II la Facultatea 
de Relaţii Internaţi-
onale, Ştiinţe Politi-
ce şi Administrative. 
I-am aflat numele ei 
la Televizor în seara 
zilei de 13 mai, emisiunea fiind trans-
misă în direct de la Clubul „Faraon” 
din sectorul Râşcani, Chişinău.

Comentatorul ne dădea următoa-
rea informaţie: „Concursul Miss-Uni-
versitatea de Stat din Moldova, 2015, 
a luat sfârşit. Anunţăm numele învin-
gătoarei. O cheamă Alina Bargan, stu-
dentă la Facultatea de Relaţii Interna-
ţionale, Ştiinţe Politice şi Administra-
tive”. Apoi camera de luat vederi ne-o 
înfăţişează în toată splendoarea,  faţa 
radiindu-i de fericire.

Ulterior aflăm că Alina  a absolvit 
Liceul Teoretic „Alexe Mateevici” 
din Căinari în anul 2013 şi în acelaşi 
an  devine studentă la  Universitatea 
de Stat din Moldova. 

Din discuţia cu „Miss-USM-2015” 

aflăm că această performanţă nu i s-a 
dat chiar atât de uşor. Concurente 
i-au fost cele nouă colege de la alte 
facultăţi, care, toate, până la una, au 
demonstrat calităţi înalte la toate cele 
cinci probe: Prezentarea; Proba de 
inteligenţă; Dans modern (stil hip-
hop); Proba de talent (dans contem-
poran, la această probă Alina l-a avut 
ca partener pe colegul de grupă Ionel 
Gherman), iar ultima probă a fost De-
filarea în rochie de seară.

În final, Ali-
na a acumulat cel 
mai mare punctaj, 
devenind învingă-
toarea concursu-
lui.

- Nu a fost 
deloc uşor să ţin 
piept acestei con-
fruntări,  recu-
noaşte ea. Condi-
ţiile acestuia ce-
reau să ai o bună 
pregătire genera-
lă. Iar  cele mai 
dificile întrebări 
au fost cele de lo-
gică, de spontane-
itate în gândire şi 
în răspunsuri.

În concluzie, 
Juriul competent a  

decis că Alina Bargan are toate calită-
ţile fizice şi intelectuale de a fi desem-
nată „Miss-USM-2015”.

Întrebând-o prin ce s-ar explica 
succesul obţinut, Alina ne-a răspuns 
că s-a bazat pe cunoştinţele obţinute 
pe băncile de liceu, pe cultura gene-
rală, pe care şi-o perfecţionează zi de 
zi, şi prin faptul că este o fire deschisă, 
sociabilă, înzestrată cu energie poziti-
vă, mereu inspirată şi dornică de lu-
cruri frumoase şi utile.

Iată şi tot „secretul” care stă la 
baza Personalităţii uneia dintre tinere-
le ce reprezintă numerosul nostru de-
taşament studenţesc, care îşi clădeşte 
destinul, viitorul în Alma-Mater.

Mihai MORĂRAŞ
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Universul aproape

SPR E NOI  SPAŢII

În pre-
zent, o 

Sondă spaţia-
lă robotizată, 
New Horizons 
(Noi Orizon-
turi), lansată 
de NASA la 
19 ianuarie 
2006, este în 
zbor spre pla-

neta pitică Pluto şi sateliţii ei. 
Nava New Horizons a părăsit 

Pământul pe o traiectorie de evada-
re cu viteza de aproximativ 16,26 
km/s, cea mai mare viteză pe care a 
atins-o vreodată un obiect realizat 
de om. Misiunea New Horizons are 
drept obiectiv principal studierea 
geologiei şi morfologiei globale a 
planetei pitice Pluto şi a satelitului 
ei Charon,  determinarea compo-
ziţiei chimice a 
suprafeţei lor şi 
studierea atmo-
sferei lui Pluto. 

În drum spre 
Pluto, Sonda 
New Horizons 
a trecut în fe-
bruarie 2007 în 
apropierea pla-
netei Jupiter şi 
a transmis la Pă-
mânt imagini ale acestei planete şi 
ale unor sateliţi ai ei. 

Se estimează că la 14 iulie 
2015 New Horizons va trece la 
aproximativ 10 000 km de Pluto, 
fiind prima navă spaţială care va 
survola şi va  studia sistemul Plu-
to – Charon. Distanța până la Plu-
to este de circa 5 miliarde de kilo-
metri și un semnal electromagnetic 
transmis de pe Pământ va ajunge 
la sondă abia peste 4,5 ore (pentru 
comparație, distanța până la Soare 
este de cca 150 milioane de kilo-
metri și raza de lumină a Soarelui 
ajunge la Terra în doar 8 minute). 
În regiunea planetei Pluto Soare-
le este prea slab pentru a putea fi 

utilizate bateriile solare ca sursă de 
energie. De aceea New Horizons 
este alimentat cu energie nucleară 
furnizată de un generator termoe-
lectric cu radioizotopi. 

Unul din scopurile principale 
ale misiunii New Horizons este să 
se elucideze originea lui Pluto și a 
satelitului său Charon care are dia-
metrul de aproximativ două ori mai 
mic decât cel al lui Pluto, motiv 
pentru care Pluto și Charon au fost 
considerate o planetă dublă. 

Unii astronomi consideră că 
Charon s-ar fi format în trecutul 
îndepărtat din fragmentele rezul-
tate în urma ciocnirii lui Pluto cu 
un alt obiect masiv. Deoarece o 
teorie similară explică și formarea 
Lunii, oamenii de știință speră să 
înțeleagă mai bine originea Lunii, 
studiind originea lui Charon. 

După trecerea 
de Pluto, New Ho-
rizons îşi va conti-
nua zborul în regi-
unea îndepărtată a 
Sistemului solar, 
situată dincolo 
de orbita planetei 
Neptun (numită 
Centură Kuiper) 
care este populată 
de alte planete pi-

tice (Haumea, Makemake și Eris) 
și o mulțime de corpuri mai mici. 

Cu condiţia că va supravieţui, 
nava New Horizons  ar putea pro-
babil să urmeze sondele Voyager în 
explorarea regiunilor exterioare ale 
Sistemului solar, îndreptându-se în 
direcţia constelaţiei Săgetătorul.

Planeta Pluto a fost descope-
rită în 1930 de către astronomul 
american Clyde Tombaugh la Ob-
servatorul Lowell. În 2006 Pluto a 
fost inclus în categoria planetelor 
pitice.

Ștefan D. TIRON, 
fizician,

 Consilier la Ministerul 
Educaţiei 

Frumoasa tradiţie ca la sfârşitul anilor de studii studenţii absolvenţi ai Facultăţii de 
Arte Frumoase să-şi demonstreze în faţa publicului spectator şi a Comisiei de Exa-

minare cunoştinţele, virtuozitatea şi talentul, măiestria artistică şi interpretativă, acumulată 
pe parcursul anilor de studii, a adunat şi de această dată (15 mai curent), în frumoasa şi 
spaţioasa sală de concerte a Casei de Cultură 
a Universităţii de Stat din Moldova, pe toţi 
admiratorii de frumos, care, în acelaşi timp, 
au fost şi cei mai obiectivi şi competenţi exa-
minatori.

Examenul de stat a început cu spectaco-
lele susţinute de studenţii Secţiei teatru de 
revistă (clasa Adriana Derevici) – scheciurile 
Mireasa, Găina, Buclucaşa, Pârlazul, Ade-
vărul, Intelectualii, Mefisto, Litera S, Julia)  
şi teatru dramatic (clasa Lucia Ciobanu) - În-
gerii lui Charlie Marko de Aldo Lo Castro), 
care au avut loc la 7 şi 12 mai curent. Secţia 
teatru dramatic, clasa conferenţiarului Vladi-
mir Cobăsnean, a prezentat  piesele  Trei crai 
de la răsărit de B.P. Haşdeu şi Soacra cu trei 
nurori de Ion Creangă. 

 Studenţii Facultăţii de Arte Frumoase, 
secţiile: dirijat coral, etnofolclor, core-
grafie (clasa – dans popular, dans modern şi 
dans sportiv), croşetări şi broderie şi secţia 
orchestrală (clasa – instrumente de muzică 
populară şi instrumente aerofone), au susţi-
nut examenele de stat în formă de examen-
concert,  incluzând prelucrări şi aranjamente 
muzicale proprii, piese muzicale populare au-
tentice, culese în timpul practicii folclorice, 
melodii folclorice interpretate la fluier, piese corale etc. Studenţii secţiilor dirijat coral (cla-
sa Svetlana Veselovschi) şi orchestrală (clasa Vladimir Colţ şi Iurie Tătaru) au participat 
împreună cu profesorii la aranjarea pieselor şi au dirijat lucrările muzicale. Studenţii secţiei 
etnofolclor (clasa Maria Iliuţ) au prezentat un adevărat spectacol teatralizat, care a inclus 

secvenţa nupţială culeasă de studenţi în timpul practicii de folclor, desfăşurate în raionul 
Orhei: Jocul găinii.

Măestria artistică a studenţilor a fost apreciată înalt de membrii juriului, persoane cu-
noscute în lumea culturii din Republica Moldova: Victor Ghilaş –  doctor habilitat în 

studiul artelor, directorul Institutului Patrimo-
niului Cultural al AŞM (preşedinte), Vasile 
Chiseliţa – doctor în studiul artelor, cercetător 
ştiinţific coordonator, Institutul Patrimoniului 
Cultural al AŞM (vicepreşedinte); Varvara 
Buzilă, doctor în studiul artelor, Muzeul de 
Etnografie şi Istorie Naturală; Victor Botna-
ru – maestru în arte, lector superior la Acade-
mia de Muzică, Teatru şi Arte plastice, Mihai 
Amihalachioaie, maestru în arte, Pavel Popa, 
maestru în arte, cercetător ştiinţific, Institutul 
de Filologie al AŞM, şi Mariana Cocieru, 
cercetător ştiinţific, Institutul de Filologie al 
AŞM.

 Profesorii facultăţii – Maria Iliuţ, Svetla-
na Veselovschi, Mihail Dudnic,  Iurie Tăta-
ru, Leonid Serbin, Vladimir Colţ, Nicolae 
Gribincea, Adriana Derevici, Vladimir Co-
băsenan, Lucia Ciobanu, Anatol Popovici, 
Iurie Iovu, Ion Proca, Ana Gheţu, Tatiana 
Maruseac, Olga Peiceva, Valeriu Negruţă, 
Andrei Graur şi Cristina Gherasim – aveau 
emoţii pentru discipolii lor, care s-au descur-
cat de minune, bucurându-se de aplauzele în-
delungate ale publicului spectator. Absolvenţii 
facultăţii sunt aşteptaţi în şcoli, licee şi colegii 
pentru a organiza colective artistice, cultivând 

astfel în rândul copiilor adevăratul simţ artistic şi dragostea faţă de frumos. 
Valentin TOMULEŢ,

 doctor habilitat, profesor universitar,
decanul Facultăţii de Arte Frumoase 

Galeria muzelor

SIMŢUL ARTISTIC ŞI DRAGOSTEA PENTRU FRUMOS

IN MEMORIAM

DIN TRUDA VIEŢII, FĂURIND O BUCURIE…
A plecat  în eternitate Profesorul Nicolae Jitaraşu

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
de Matematică şi Informatică, cu profundă 

durere anunţă despre trecerea în lumea celor drepţi, 
după o boală grea, a Profesorului Nicolae Jitaraşu, 
profesor la Departamentul Matematici Fundamen-
tale. Am pierdut un Prieten credincios, un Coleg ge-
neros, un Matematician ilustru, un Profesor cu mult 
har, un Om de o extraordinară inteligenţă, fineţe, 
modestie şi bunătate.

Profesorul Nicolae Jitaraşu 
s-a născut la 8 mai 1939 în s. 
Molniţa, judeţul Herţa. A absolvit 
Facultatea de Fizică şi Matemati-
că a Universităţii din Cernăuţi în 
1962 şi doctorantura Universită-
ţii din Voronej în 1965. 

În 1966 a susţinut teza de 
doctor în ştiinţe fizico-matemati-
ce, iar în 1988 teza de doctor ha-
bilitat în ştiinţe fizico-matemati-
ce. A obţinut titlul de cercetător 
ştiinţific superior în 1976 şi titlul 
de profesor universitar în 1990.

În perioada 1965–1968 a lu-
crat în calitate de lector superi-
or la Universitatea din Voronej, 
după care s-a întors acasă, aceas-
tă casă devenindu-i Chişinăul 
drag.

Între anii 1968–1970 a activat în calitate de 
docent la Institutul Politehnic din Chişinău. Apoi, 
circa 20 de ani a lucrat în calitate de cercetător ştiin-
ţific superior, şef de laborator şi cercetător ştiinţific 
coordonator la Institutul de Matematică cu Centrul 
de Calcul al A.Ş.M.

Profesorul Nicolae Jitaraşu a activat la Uni-
versitatea de Stat din Moldova încă din anii 70, 
ţinând ore prin cumul, dar din 1990 trece definitiv 
la U.S.M. în calitate de profesor universitar la ca-
tedra Ecuaţii Diferenţiale. Circa 20 de ani a deţinut 
postul de şef al Catedrei Ecuaţii Diferenţiale, iar 
apoi al Catedrei Analiză Matematică şi Ecuaţii Di-
ferenţiale. În ultimii ani a fost profesor universitar 
la Departamentul Matematici Fundamentale, şef al 
Laboratorului „Structuri matematice fundamenta-
le”.

Profesorul Nicolae Jitaraşu a avut o influen-
ţă considerabilă, uneori chiar esenţială, în soarta 
multor matematicieni. O perioadă îndelungată de 
timp Dumnealui a fost preşedinte al unor consilii 
specializate de susţinere a tezelor. Sub conducerea 
profesorului N.Jitaraşu au fost susţinute 2 teze de 

doctor. A fost redactor adjunct la Revista „Buletinul 
A.Ş.M. Matematică”, vicepreşedinte al Societăţii 
Matematice din Republica Moldova.

Profesorul Nicolae Jitaraşu avea autoritatea unui 
matematician fin de talie internaţională, apreciată de 
specialişti de valoare din Rusia, Ucraina, România, 
Germania, Italia. A participat ca profesor invitat la 
multe congrese şi conferinţe internaţionale de mare 

prestigiu. O monografie a Dum-
nealui, în calitate de coautor, a fost 
publicată la Editura Springer. 

În anii 1995–1996 la invitaţia 
academicianului Viorel Barbu a 
ţinut cursuri la Facultatea de Ma-
tematică a Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi. Colegii din Iaşi şi 
până acum îl consideră membru 
activ al colectivului lor.

A fost decorat cu Medalia „Me-
ritul Civic”. În 2001 a devenit La-
ureat al Premiului „Academicianul 
Constantin Sibirschi” pentru rezul-
tate  deosebite în matematică.

Colegii din Cluj-Napoca în-
tr-un omagiu adus în aceste zile 
Profesorului Nicolae Jitaraşu îi 
asociază versurile lui Rabindrana-
th. Tagore, versuri care, poate, îl 
caracterizează cel mai bine:

„Am adormit şi am visat că viaţa este bu-
curie,

Dar m-am trezit şi am văzut că viaţa este 
datorie,

Şi am muncit şi am făcut din truda vieţii 
mele, bucurie.”

Profesorul Nicolae Jitaraşu nu doar şi-a făcut 
din truda vieţii o bucurie, dar ne-a dăruit şi ne-a lă-
sat nouă această bucurie, ea devenind acum şi ca un 
testament.

Profesorul Nicolae Jităraşu va rămâne mereu în 
inimile celor care l-au ştiut şi l-au preţuit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Gheorghe CIOCANU,
Rectorul USM, profesor universitar

Andrei PERJAN,
Decanul Facultăţii de Matematică şi Informati-

că, profesor universitar
Valeriu GUŢU,

Director Departament Matematici 
Fundamentale, conferenţiar universitar

(EXAMENUL DE STAT LA FACULTATEA DE ARTE FRUMOASE) 


