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Incontestabil, memorabilul eveniment care s-a produs la Universitatea de Stat din Mol-
dova, în prima jumătate a zilei de 25 februarie 2015, va fi înscris cu litere de aur în 

istoria instituţiei noastre. Bineînţeles, este vorba de vizita-fulger cu care ne-a onorat Preşe-
dintele României Klaus Iohannis, Domnia sa motivându-şi-o în felul următor: „Am dorit 
să vin aici, am dorit să vă văd. Dar căldura cu care m-aţi primit a fost, în sens pozitiv, 
neaşteptat de multă…”.

Altfel nici nu putea fi, 
deoarece, vorba înaltului 
nostru oaspete: „Nu doar 
trecutul, ci şi viitorul nos-
tru sunt comune, iar iden-
titatea noastră nu este dată 
doar de istorie şi geografie, 
ci şi de spiritualitate, una 
dintre valorile fundamen-
tale ale conştiinţei...

Sunt convins că într-un 
orizont de timp rezonabil 
Prutul va rămâne doar o 
graniţă geografică, iar Re-
publica Moldova va fi un 
membru serios şi impor-
tant al Uniunii Europene”.

Amintim că întâlnirea cu 
adevărat entuziasmată a dom-
nului preşedinte Klaus Iohannis cu reprezentanţii corpului profesoral-didactic universitar şi 
cu studenţii noştri a fost precedată de întrevederile Domniei Sale cu conducerea de vârf a 
tânărului nostru stat european, cu liderii politici ai Republicii Moldova şi cu formatorii de 
opinie ai societăţii civile. Pretutindeni înaltul oaspete a fost întâmpinat cu căldură şi deschi-
dere sufletească, aşa după cum îi este firea moldoveanului din stânga Prutului.

Credem că cea mai bună dovadă a acestei constatări pot servi gândurile, mai bine zis, 
emoţiile pe care le-a exprimat în mesajul de salut la adresa distinsei personalităţi, domnul 
rector al Universităţii de Stat din Moldova Gheorghe Ciocanu, profesor universitar:

„Sunteţi prima personalitate pe care instituţia noastră o întâmpină cu pâine şi sare. 
Şi asta exprimă nu numai bunătatea noastră, nu numai omenia noastră, dar şi respec-
tul deosebit faţă de Dumneavoastră. Şi acest respect deosebit îşi are originea în Limba 
noastră cea Română, în istorie, în cultură şi tradiţii”.

Remarcabilul eveniment s-a desfăşurat în Sala Senatului USM, unde Preşedintele Româ-
niei a rostit un fulminant, atotcuprinzător discurs, pe care l-am cataloga chiar unul istoric, 
discurs care a cuprins, în 30 de minute, cele mai importante, cele mai frumoase, dar şi cele 

mai dureroase momente 
din trecutul nostru comun, 
urmate şi de raţionamente 
de încurajare, de solidari-
tate şi de convingere că: 
„între noi există un ames-
tec de similaritate greu 
de definit, dar uşor de 
simţit. De la Timişoara la 
Orhei se vorbeşte aceeaşi 
limbă… Locul Republicii 
Moldova este în Uniunea 
Europeană, alături de 
România. Una din marile 
provocări este să duceţi 
la îndeplinire reformele 
democratice începute în 
ţara dumneavoastră. Nu 
există altă cale pentru 
prosperitate decât a con-
tinua acest efort…”.

Aceste cuvinte, rostite 
cu multă căldură, sincerita-

te, încurajare şi solidaritate 
frăţească, au fost primite cu 

aplauze frenetice, dovadă a faptului că ţărişoara noastră merge pe calea dreaptă, fie şi extrem 
de anevoioasă, a întregirii depline şi necondiţionate în marea familie a civilizaţiei europene, 
din care, de facto, facem parte.

Mihai MORĂRAŞ

Notă: Discursul deplin pe care l-a rostit Preşedintele României Klaus Iohannis 
în faţa studenţilor Universităţii de Stat din Moldova pe 25 februarie 2015 îl inse-
răm în pagina 2 a ziarului „Universitatea”.

Primele zile ale Mărţişorului 2015 ne-au bucurat cu o ştire cât se poate de plăcută: 
conform unui bilanţ riguros al celei de-a XIX-a ediţii a Concursului interuniversitar 

Burse de Merit, 2014, la care au participat cei mai buni studenţi de la zece instituţii de învă-
ţământ superior din R. Moldova, de această remunerare financiară substanţială (12 mii de lei) 
s-au învrednicit şi 11 tineri studioşi ai Universităţii de Stat din Moldova.

Reamintim că această competiţie a celor mai buni studenţi din ţara noastră s-a desfăşurat 
sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al parteneri-
lor Programului „Burse de Merit”, al Băncii Comerciale Agroindbank SA şi al Companiei 
Orange Moldova.

Printre cei nominalizaţi în cadrul Ceremoniei Festive, desfăşurate la Palatul Republicii 
din 3 martie 2015 s-au aflat următorii studenţi ai USM:

Licenţă:
1. Dumitru DUCA – Facultatea de Fizică şi Inginerie; 
2. Elena GUŢU – Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; 
3. Ion CHITOROGA – Facultatea de Drept; 
4. Veronica CAZAC – Facultatea de Fizică şi Inginerie; 
5. Antonio PREPELIŢĂ – Facultatea de Matematică şi Informatică; 

6. Eduard DUTCO – Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Adminis-
trative. 

Masterat:
1. Augustina ŞIMAN – Facultatea de Drept; 
2. Mariana ŞARGAROVSCHI–Facultatea de Drept; 
3. Daniel VODĂ– Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Adminis-

trative; 
4. Alexandru GHEŢAN – Facultatea de Istorie şi Filosofie; 
5. Cristina BALAN– Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; 
6. Nina SIMILEAC – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine; 
7. Gheorghe RENIŢĂ – Facultatea de Drept; 
8. Mircea GLADCHI –Facultatea de Drept; 
9. Viorica SAMSON–Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine; 
10. Diana NANU –Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; 
11. Viorica MOŞOI– Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Felicitări!
DEPARTAMENTUL CERCETARE ŞI INOVARE

BURSE  DE MERIT – PENTRU STUDENŢII  ÎNAINTEMERGĂTORI
GENERAŢIA CELOR CUTEZĂTORI

«AM DORIT SA VIN AICI, 
AM DORIT SA VA VAD...»

VIZITA  DOMNULUI  KLAUS  IOHANNIS,  PREŞEDINTELE  ROMÂNIEI, LA  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA

Preşedintele României Klaus Iohannis este întâmpinat la 
Universitatea de Stat din Moldova cu pâine şi sare.

VÂNTULEŢ  DE PRIMĂVARĂ, CE-AI VENIT SĂ NE MAI SPUI?...

O auziţi? O vedeţi? O simţiţi? Ora primăverii a  bătut la uşa Dum-
neavoastră! Deschideţi-o larg să intre cu toate florile spiritualităţii, 

pentru că sunteţi demni să le inspiraţi parfumul ce vă va lansa în zborul con-
tinuu al plenitudinii! E ora dimensiunilor întineririi ce vă exaltă şi vă susţine 
această încordare întru a depăşi cele ce nu merită a fi memorie, ascultând şi 
auzind redeşteptarea.

Perpetua regenerare a echilibrului este un nou gând lansat, o nouă ten-
dinţă întru o materializare, ce va concreşte în... sprijin. Ca o cetate acest spri-
jin când este vorba de mulţi  cei ce constituie un viitor. Aşadar, adunaţi-vă 
într-un dans splendid ideile frumoase! Nopţile? Ele sunt  continua zi pentru 
că astăzi sunteţi obligat/mobilizat să sărutaţi raza de soare şi să-i ziceţi într-un 
glas:”Bine ai sosit!” 

Este îndemnul Senatului şi conducerii USM adresat fiecărui universitar, 
pentru că la Alma Mater, ca niciunde, Speranţa vă  întâmpină  pe prag în 
rang de însoţitor fidel spre o întâmplare-minune...

Vă urăm să trăiţi sărbătoarea splendorilor reînvierii, susţinându-vă ple-
doaria pentru culorile soarelui, dantelate cu multă speranţă, lumină şi căl-
dură!

Vă dorim deci o primăvară minunată, momente speciale, fericire și îm-
pliniri!

SENATUL ŞI CONDUCEREA USM

De sub un bulgăre-ngheţat 
Cu căciuliţa albă de zăpadă,  
Un ghiocel sfios şi speriat 
îşi scoate căpuşoru-n vânt să vadă 
 
Ce minunată-i dimineaţa-n crâng 
Şi ce călduţ şi bine e afară!... 
De ce-ar întârzia-n pământ, nătâng,  
Când are strai nouţ de primăvară? 
 
E linişte în jur... Şi-i cel dintâi,  
Şi-i singurel: un firicel de viaţă... 
Doar iepuraşul fără căpătâi 
Se-apropie tiptil şi-i iese-n faţă. 
 
I-e foame - însă cum să se îndure? 
- Eşti prea subţire, fraged ghiocel... 
Şi s-a tot dus. În urma lui peste pădure 
Începe-a ninge-ncet, încetinel. 
 

GHIOCELUL   Otilia CAZIMIR
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Iar bietul ghiocel abia se vede 
Prin fulgii moi de puf ce prind să cearnă. 
Se-nalţă-n picioruş, nu-i vine-a crede... 
- Ia uite, frate, parcă-i miez de iarnă!

Şi căpuşoru-i cade ostenit.
Învineţit de frig, se înfioară:
-Nu-mi pare rău că mor… M-am cam grăbit,
Dar am adus o nouă primăvară!

SPLENDORILE  REÎNVIERII

Şi această imagine va rămâne imprimată în analele istorice 
ale instituţiei noastre.

)

) ) )
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Am dorit să vin aici, am dorit să vă văd, dar căldura cu 
care m-aţi primit a fost, în sens pozitiv, neaşteptat de 

multă. Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumnea-
voastră, faţă de vizita precedentă făcută la Chişinău, acum mă 
aflu aici în calitatea de Preşedinte al României, motiv pentru 
care emoţiile mele sunt puternice. Prezenţa mea în faţa dum-
neavoastră este nu doar un motiv de bucurie, ci şi un prilej 
de a vorbi despre lucruri faţă de care simţim la fel: despre 
valorile noastre comune, despre provocările momentului, 
dar şi despre oportunităţile pe care acest stat de pe conti-
nentul european şi aceste timpuri le oferă.

Doresc să mă refer la două valori fundamentale care gu-
vernează relaţia dintre noi: solidaritatea şi identitatea. Şi 
rezumă aceste două noţiuni, interdependente în cazul nostru, 
prin proiectul european asumat de Republica Moldova în 
relaţie cu România. Compararea dintre noi dovedeşte cât de 
important este să ai un bun avocat în acest parcurs. Moldo-
va are o mare şansă, pe care şi noi am avut-o la momen-
tul aderării. Această şansă se numeşte România, membru cu 
drepturi depline al Uniunii Europene, astăzi cel mai rezultabil 
susţinător al Republicii Moldova în procesul de integrare. Se 
cuvine, înainte de toate, să salut prezenţa la această întâlnire 
a numeroşi oameni de cultură din Republica Moldova. Sunt 
dascăl de profesie şi ştiu că rolul unui dascăl 
nu este doar de a împărtăşi cunoştinţe, el are 
o misiune mult mai grea, aceea de a transmite 
valori şi de a construi astfel caractere. În plus, 
rolul dumneavoastră pentru apărarea şi păstra-
rea limbii române este unul fundamental, lucru 
pentru care vă sunt recunoscător şi vă îndemn să 
mergeţi mai departe.

Provin dintr-o generaţie care a avut neferi-
cirea să cunoască viaţa sub un regim absurd şi 
criminal, care a încercat să şteargă valorile fun-
damentale ale comunităţilor. Pe ambele maluri 
ale Prutului trăim cu cicatricile acestui trecut. De 
aceea îmi exprim acum respectul pentru eroiii 
care s-au jertfit pentru propăşirea limbii române. 

Vă aduc totodată salutul cetăţenilor români 
care, prin deciziile noastre în decursul ultimilor 
ani, au arătat că sprijină cu toată hotărârea par-
cursul european al Republicii Moldova. Pentru 
noi drumul dumneavoastră către Europa uni-
tă reprezintă o prioritate naţională. Avem în 
acest moment ca proiect politic asumat unanim: Preşedinţie, 
Guvern, Parlament, ideea de sprijin european pentru Chişinău. 
Subliniez angajamentul meu ferm în calitate de Preşedinte al 
României de a susţine aceste demersuri în baza prerogativelor 
funcţiei pe care o deţin.

Distins auditoriu! Sunt şi acum atras de imaginea lui Şte-
fan cel Mare din centrul Chişinăului. Cine ajunge aici şi nu 
cunoaşte biografia şi faptele acestui mare personaj istoric va 
încerca să înţeleagă imaginea prin simbolurile exterioare: Co-
roană, Paloş şi Cruce. Măreţia lui Ştefan cel Mare este mai 
presus de elementele puterii medievale reprezentate de im-
punătoarea statuie de bronz ridicată în perioada interbe-
lică. Aş spune că este doar partea cavalerească a figurii sale. 
Vizitatorul străin ar rata un detaliu fundamental, dacă n-ar afla 
că acest mare ziditor de ţară, cum îl numeşte Nicolae Iorga, 
este un simbol important al identităţii noastre comune. Gloria 
sa rezistă peste secole nu doar prin cei 47 de ani de domnie, ci, 
mai ales, pentru faptele sale care au contribuit decisiv la iden-
titatea noastră, la solidaritatea unui neam. Aceasta este marea 
izbândă a vremii sale şi totodată o lecţie pentru noi - cei din 
stânga şi dreapta Prutului în secolul XXI.

Astăzi comuniunea de limbă, istorie, civilizaţie şi cul-
tură în relaţia României cu Republica Moldova este un 
episod unic la nivel european. În diferite etape ale construc-
ţiei europene diferite state au acordat altor ţări, care aspirau la 
statutul de candidat sau de membru al Uniunii Europene, asis-
tenţă consultativă şi seismică, precum şi susţinere în procesul 
de negociere.

Cu toate acestea, relaţia dintre România şi Republica Mol-
dova depăşeşte aceste elemente tehnice. Între noi este ceva 
mai presus de a fi comunitar - capitole de aderare norme şi 
proceduri. Limba noastră comună este mult mai veche de-
cât momentul când vizionarii lideri europeni construiau 
prima comunitate a cărbunelui şi oţelului. Între noi există 
un amestec de identitate şi solidaritate greu de definit, dar 
uşor de simţit.

De la Timişoara la Orhei se aude aceeaşi limbă, iar tre-
cutul nostru încape deseori între coperţile aceluiaşi manu-
al de istorie. Ocazia de astăzi, pentru care le mulţumesc gaz-
delor noastre de a mă întâlni cu tineri din capitala Republicii 
Moldova, îmi oferă prilejul să subliniez importanţa efortului 
Chişinăului de a continua parcursul european.

Dumneavoastră veţi deveni în următorii ani vocea locu-
itorilor Republicii Moldova fie că vorbim despre po-

liticieni, funcţionari ai statului, jurnalişti, cercetători, activişti 
civici, reprezentanţi ai mediului de afaceri. În această calitate 
veţi avea responsabilitatea decisivă de a conduce Republica 
Moldova în marea familie europeană. Astfel elitele moldo-
veneşti au marea şansă de a contribui la aşezarea R. Moldo-
va în marea familie europeană, acolo unde îi este locul – în 
Uniunea Europeană alături de România. Dar construcţia unui 
viitor durabil nu poate fi însuşită doar de către cetăţenii Repu-

blicii Moldova, ci trebuie asumată cu hotărâre de guvernul de 
la Chişinău, oricare ar fi acesta. Una dinte marile provocări 
ale anilor următori este să duceţi la îndeplinire reformele 
democratice începute în ţara dumneavoastră.

Nu există altă cale spre prosperitate şi securitate decât a 
continua acest efort susţinut. Din nou solidaritatea românească 
se va manifesta prin împărtăşirea experienţei pe care România 
a dobândit-o. În ultimii ani aţi făcut eforturi importante pentru 
apropierea de Uniunea Europeană. Republica Moldova a reu-
şit să fructifice din plin statutul de membru al parteneriatului 
estic, obţinând anularea vizelor pentru cetăţenii moldoveni şi 
semnarea, alături de Ucraina şi Georgia, a Acordului de Asoci-
ere cu Uniunea Europeană, inclusiv componenta de liberalizare 
a schimburilor. Aceştia sunt paşi hotărâţi în vederea integrării, 
dar nu şi suficienţi. De aceea eforturile trebuie să continue. 

Trăim vremuri tulburi, chiar la graniţele noastre, cu o 
perspectivă care complică şi mai mult strădaniile Republi-
cii Moldova. Cred că în actualul context regional, marcat 
de instabilitate, este de datoria României să contribuie la 
garantarea perspectivei europene a Republicii Moldova. 

Pentru noi sprijinul acordat Republicii Moldova nu se re-
zumă doar la cel instituţional. Este vorba despre o adâncire a 
cooperării pe toate planurile a relaţiilor economice, a dialogu-

lui cultural şi politic nu doar la nivel de stat, ci şi între comu-
nităţile locale. De asemenea trebuie să sprijinim proiectele 
care conduc la creşterea independenţei energetice a Repu-
blicii Moldova pentru ca acest stat să devină independent 
până la capăt. 

Subliniez aici, în faţa dumneavoastră, convingerea că efor-
turile de integrare a Republicii Moldova sunt strâns legate de 
consolidarea statalităţii. Această relaţie puţini o întrevăd, deşi 
istoria de peste şase decenii a Uniunii o confirmă aproape fără 
excepţie. Această constatare nu vine doar din trecut, ci şi din 
realităţile curente, unele foarte dureroase, de la graniţa Uniunii 
Europene. Nu poţi construi nimic durabil fără stabilitate 
politică, fără consens şi mai ales fără a avea un proiect ma-
jor asumat de factorii decizionali ai statului.

Instituţiile funcţionează şi produc rezultate concrete şi con-
stante în timp doar dacă există calm, perseverenţă şi răbdare, 
dacă există un parcurs predictibil şi suficientă voinţă pentru a 
reuşi. Sunt sigur că istoria acestei ţări va fi scrisă cu multă 
trudă în anii următori, dar destinul unui stat este dat toc-
mai de curajul cetăţenilor de a-şi suma obiective impor-
tante. 

Evident, totul va lua timp, nimic nu se construieşte peste 
noapte. Fiţi convinşi că lucrurile făcute cu orându-

ială sunt mai eficiente şi mai durabile. România a semnat 
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană în 1993 şi a deve-
nit membru cu drepturi depline în 2007. 14 ani reprezintă un 
drum lung, dar experienţa ne-a dovedit că aşteptarea a însem-
nat, înainte de toate, depăşirea propriilor bariere din adminis-
traţie, din justiţie, din raporturile statului cu cetăţenii. 

În final, aderarea la spaţiul european comun înseamnă 
asumarea în practică a unor valori şi principii care fac via-
ţa comunităţii mai bună. România îşi doreşte ca cetăţenii 
Republicii Moldova să se bucure cât mai curând de benefi-
ciile pe care le poate aduce Europa pentru fiecare dintre ei. 
Mă refer aici la ajutorul economic pentru stabilizare, la progra-
mele de asistenţă şi la liniile de finanţare. Relaţia noastră de 
cultură și limbă este esenţială pentru că poartă cu ea valoa-
rea de care am vorbit mai sus, solidaritatea necondiţionată 
pe care România doreşte să o confirme zi de zi.

Tot acest proces dificil este o probă şi pentru noi, pentru 
România, şi anume cum vom reuşi să furnizăm Republicii 
Moldova instrumentele de care dispunem: instituţionale, pro-
cedurale, experienţa birocratică pentru reuşita proiectului eu-
ropean de dincolo de Prut.

În ultimii ani, pe lângă legăturile de limbă şi de spiritu-
alitate, am reuşit să trecem la proiecte economice diverse, 
unele de anvergură. Guvernele noastre au făcut paşi im-
portanţi în apropierea celor două state în domenii concre-
te, iar în perioada următoare această colaborare va fi şi 
mai intensă. De la educaţie la infrastructură ne-am consolidat 
cooperarea şi am arătat cetăţenilor noştri, dar şi Europei, că 
solidaritatea înseamnă, înainte de toate, a pune în valoare iden-

titatea prin proiecte specifice durabile şi mai ales foarte prag-
matice. Teritoriul Republicii Moldova a avut o istorie spe-
cifică. Aici, la porţile Europei, oamenii şi locurile s-au aflat 
la întretăierea civilizaţiilor, în raporturi cu diferite puteri, 
au suferit de pe urma invaziilor sau ocupaţiilor. Legăturile 
sociale, religioase, politice, culturale, economice au ţesut o 
moştenire bogată, pe care aveţi datoria să o păstraţi şi să 
o valorificaţi.

În timpurile noastre, această istorie merită să fie prezenta-
tă. Una dintre obligaţiile majorităţii este a conserva specificul 
cultural al minorităţilor care se află pe teritoriul statului. Expe-
rienţa ne-a dovedit şi nouă, celor de pe celălalt mal al Prutului, 
că minorităţile reprezintă o importantă dovadă a diversităţii, pe 
care Europa modernă a căutat să o valorifice în chip aparte.

Una dintre lecţiile drumului nostru către Uniunea Eu-
ropeană este aceasta: credinţa în democraţie trebuie să fie 
prima noastră grijă. În acest mod drepturile şi libertăţile ce-
tăţenilor sunt mereu apărate. Statul de drept este consolidat, se-
curitatea asigurată, iar prosperitatea devine posibilă. Din acest 
punct de vedere Republica Moldova trebuie să se adapteze la 
modelul european de societate, în care statul asigură oportuni-
tăţi egale pentru toţi cetăţenii, în care legea este aceeaşi pentru 
toţi şi libertatea de expresie este evident garantată.

Doamnelor şi domnilor, obiectivele majo-
re au nevoie de date simbolice. În 2018 Româ-
nia va marca un moment deosebit –Aniversa-
rea Marii Uniri. Cred cu tărie că Unirea de la 
1918 a fost cel mai frumos şi cel mai profund 
proiect de ţară din istoria noastră modernă. 
Cei care au făcut Unirea nu erau nici mai 
buni, nici mai harnici decât noi, dar au avut 
un gând, un sentiment care aproape a dispă-
rut din viaţa noastră publică a ultimilor ani 
– înaltul simţ al datoriei.

Dincolo de momentul festiv si de impor-
tanţa acestei sărbători pentru România, 

sunt convins că putem găsi împreună, pe lângă 
motivul de a marca o istorie comună, 100 de 
ani de la Marea Unire, un obiectiv al Republicii 
Moldova, pe care să-l îndeplinească în relaţia sa 
cu Uniunea Europeană, iar România să sprijine 
această etapă a calendarului integrării. Am evi-
denţia astfel nu numai valoarea solidarităţii, ci 
şi natura relaţiei noastre, identitatea de cultură, 

istorie şi limbă. Câtă dreptate avea Jean Monnet, unul dintre 
părinţii fondatori ai unităţii europene, când spunea, referindu-
se la Comunitatea Europeană, că noi nu coalizăm statele, ci 
unim oamenii. Rostită de un român aici, la Porţile Europei, 
această frază are un înţeles aparte.

Întâi de toate pentru că istoria a arătat că Uniunea Eu-
ropeană este cel mai performant model de cooperare între 
statele bătrânului continent, care asigură oamenilor valori 
şi beneficii nepreţuite – bunăstarea, libertatea, pacea şi de-
mocraţia. În al doilea rând, pentru că modelul de coopera-
re Bucureşti – Chişinău este atât de inedit în istoria recentă 
europeană, încât sunt sigur că mai devreme sau mai târziu 
oamenii de pe cele două maluri ale Prutului se vor regăsi 
nu doar în uniune, ci şi în comuniune, iar existenţa lor va 
deveni parte a Patrimoniului european.

Şi pentru că vorbesc la Universitate, aş vrea să arăt şi o altă 
probă a declaraţiei lui Monnet. Îmi face o deosebită plăcere 
să reamintesc faptul că tinerii din Republica Moldova că-
lătoresc în România pentru a studia de multă vreme, chiar 
înainte de existenţa unui Acord între Uniunea Europeană 
şi Republica Moldova. Nu doar trecutul, ci şi viitorul nos-
tru sunt comune, iar identitatea noastră nu este dată doar 
de istorie şi geografie, ci şi de spiritualitate, una dintre va-
lorile fundamentale ale construcţiei europene.

Aşa cum ştiţi, malurile Prutului au fost despărţite odată 
de sârma ghimpată, dar acest simbol al degradării pă-

cii şi libertăţii nu a fost caracteristic doar pentru România şi 
Moldova, ci şi pentru jumătate din Europa. Acum două state 
europene – unul Membru al Uniunii, celălalt aspirant al 
acestui statut au şansa de a dovedi că solidaritatea nu doar 
că poate doborî gardul de sârmă ghimpată, ci și poate con-
strui un viitor comun.

În final, aş vrea să vă transmit tuturor un mesaj de încu-
rajare şi de felicitare. Aţi făcut lucruri mari în ultimii ani, 
aţi impresionat Europa prin determinarea dumneavoas-
tră. Sunt optimist că anii care vin vor aduce succese şi mai 
importante. Vreau să vă asigur că România va sta alături 
de voi în tot acest efort de europenizare. Sunt convins că 
într-un orizont de timp rezonabil Prutul va rămâne doar o 
graniţă geografică, iar Republica Moldova va fi un mem-
bru serios şi important al Uniunii Europene. 

În acest fel, Poarta Europei se va mai muta cu un pas, aşa 
cum a făcut-o în 2013 şi 2007, şi în 2004. Unul din marile spi-
rite ale culturii noastre Mihai Eminescu scria, la 1878, despre 
Basarabia o frază pe care doresc să v-o împărtăşesc, pentru că 
ea caracterizează într-un chip cuprinzător toate eforturile pe 
care le faceţi pentru a deveni membri ai Uniunii Europene. 
Cuvintele lui Eminescu reprezintă o sinteză fericită a valorilor 
care dau sens şi apără relaţia dintre noi. „E nobil răsadul din 
care s-a prăşit acest mic popor românesc şi, deși planta nu 
e mare, rodul e frumos şi îmbelşugat.”

Vă mulţumesc.

„SĂ  DUCEŢI  LA  ÎNDEPLINIRE  REFORMELE
DEMOCRATICE  ÎNCEPUTE”

(DISCURSUL  DOMNULUI  KLAUS  IOHANNIS,  PREŞEDINTELE  ROMÂNIEI,  ROSTIT  ÎN  FAŢA 
STUDENŢILOR  UNIVERSITĂŢII  DE  STAT  DIN  MOLDOVA)

EVENIMENtUL ANULUI
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În ultima vreme Universita-
tea de Stat din Moldova este tot 
mai des vizitată de importante 
personalităţi din afara Re-
publicii Moldova. Una dintre 
acestea este legată de numele  
Alteţei Sale Regale, Principele 
Nicolae al României, care, în a 
doua jumătate a lunii februa-
rie, a ţinut o alocuţiune în faţa 
studenţilor noştri.

Precizăm că înaltul repre-
zentant al Casei Regale este 
fiul Principesei Elena a Româ-
niei, una dintre fiicele Regelui 
Mihai I. Fiind, pe lângă toate, 
şi un înverşunat pasionat de 
tehnică (de altfel, ca şi celebrul 
său bunic) principele Nicolae 
conduce nu numai automobile 
din ultima generaţie, ci şi nave 
aeriene.

Este cunoscut pentru nume-
roasele Sale activităţi de caritate, 
implicat în diferite proiecte din 
domeniul ecologic. Susţine diverse 
organizaţii de mediu. Practică sis-
tematic fotbalul, tenisul, hokeiul, 
rygbi şi alte sporturi.

Principele Nicolae a avut o între-
vedere cu rectorul Universităţii de 
Stat din Moldova, domnul Gheor-
ghe Ciocanu, care i-a propus înaltu-
lui oaspete şi o excursie  de iniţiere 
prin Campusul  Central universi-
tar: laboratoarele şi centrele de cer-
cetări ştiinţifice, Muzeul de Ştiinţe 
ale Naturii, care se află în faza fi-
nală de reamenajare într-un spaţiu 
nou din Blocul Principal şi Biserica 
„Întâmpinarea Domnului”.

Reporter 
„UNIVERSITATEA”

Pe banda rulantă a evenimentelor

PRINCIPELE  NICOLAE  AL  ROMÂNIEI  LA  USM

În imagine: Principele Nicolae al României, însoţit de rectorul USM, domnul Gheorghe 
Ciocanu, şi preotul-protoiereu Octavian Moşin, ia cunoştinţă de aspectul interior al Bisericii 

„Întâmpinarea Domnului”.

Vineri, 13 martie, în cadrul Facultăţii Limbi şi Lite-
raturi Străine, a avut loc Simpozionul ştiinţific cu 

genericul «Pedagogia limbii franceze ca limbă străină: 
(re)concepere sau schimbare de paradigmă în practi-
cile de predare  
contemporane».  
Această manifes-
tare ştiinţifică a 
fost organizată de 
Departamentul de 
Lingvistică Roma-
nică şi Comunica-
re Interculturală ca 
un frumos început 
de tradiţie ştiinţifi-
că departamentală, 
dar care totodată a 
consemnat şi jubi-
leul fostei Catedre 
de Filologie Fran-
ceză „Gr. Cincilei”, 
care activează deja 
ca secţie cu aceeaşi 
denumire în cadrul Departamentului sus-numit. Simpozio-
nul încoronează rezultatul colaborării Ştiinţifice internaţio-
nale a Departamentului, prin Secţia de Filologie Franceză, 
cu Agenţia Universitară a Francofoniei prin intermediul unui 
Proiect de cercetare francofon, câştigat în 2014, care permite 
a beneficia de prezenţa unei invitate de onoare - doamna Fa-
tima Chnane Davin, profesor universitar, doctor habilitat,  

Universitatea Aix Marseille, Franţa. Cei prezenţi la cere-
monie, prorector Otilia Dandara, doctor habilitat, profesor 
universitar, decanul Ludmila Zbanţ, doctor habilitat, profe-
sor universitar, Roman Kwiatkowski, director Antena AUF 

din Moldova, Ana Bondarenco, doctor habilitat, profesor 
universitar, preşedinte al Comitetului ştiinţific al simpozi-
onului, Ion Guţu, doctor conferenţiar, director de Departa-
ment şi alţii, au avut plăcerea  de a asculta şi vedea care sunt 
ultimele «cuceriri ştiinţifice» în domeniul didacticii limbii 
franceze şi de a interacţiona  cu invitata, obţinând răspunsuri 
la întrebările ce preocupă glotodidactica actuală.

Simpozionul a constituit o ocazie de a comunica şi de a 
împărtăşi noi  metode, experienţe şi tendinţe actuale în pre-
darea limbilor străine, care vin în rezultatul unor cercetări 
judicioase sau experienţe achiziţionate de la formări inter-

naţionale (CRE-
FECO Sofia,  
AUF Bucureşti).

Prezentarea 
comunicăr i lor 
din şedinţa ple-
nară a fost una 
originală, iar pe 
lângă  cele tradi-
ţionale am putut 
asista şi la comu-
nicări în tandem 
profesor/profe-
sor, profesor/stu-
dent. Stimularea 
ultimului gen de 
parteneriat  de-
monstrează inte-

resul activ al studenţilor anului absolvent pentru noutăţile 
din domeniul predării limbilor străine, ei fiind profesorii 
de mâine : promotori ai limbii franceze şi ai valorilor fran-
cofoniei generaţiilor care vin. 

Valeria VARTA,
doctorandă DLRCI, USM

PROMOTORI  AI  VALORILOR  FRANCOFONIEI
SIMPOZION ŞTIINŢIFIC DEPARTAMENTAL ÎN CADRUL PROIECTELOR FRANCOFONIEI UNIVERSITARE

Pe data de  26 februarie Universitatea de Stat din Mol-
dova și-a deschis larg  ușile  în fața viitorilor  studenți, 

actuali elevi de liceu, precum şi în fața partenerilor economici 
și reprezentanților 
societății civile – 
prin organizarea și 
desfășurarea „Par-
teneriatului pentru 
calitate”, ediția a 
III-a, care a devenit 
deja o tradiție pentru 
instituția noastră.  Nu-
meroşii reprezentanți 
ai  facultăților au 
ieșit în întâmpinarea 
liceenilor cu brațele 
deschise și cu toate 
informațiile necesare 
care l-ar putea interesa 
pe orice viitor student 
al facultății solicitate.

Or, „Ziua ușilor deschise” este orientată spre liceeni, dar 
și spre cei care doresc să continue studiile universitare sau să 
obțină o recalificare în alt domeniu.  La finalul vizitei liceenii 
au primit broșuri, pliante şi alte materiale informative despre 

facultăți. Dar, întrucât părerea viitorilor studenți contează, 
aceștia și-au lăsat feedbackul în cutiuța cu sugestii înainte de 
plecare.

Un alt aspect al evenimentului  a fost „Târgul forțelor 
de muncă”, acesta vizându-i pe  studenții care se pregătesc 
pentru integrarea socioprofesională. Companiile prezente la 
eveniment,  au venit cu oferte pentru diferite domenii: econo-
mie,  psihologie, IT, comunicare etc. 

Programul pregătit special pentru studenți și elevi a cu-
prins workshopuri, susținute  de reprezentanții societății civi-
le, în cadrul „Târgului activității de voluntariat”. Studenții 

și elevii interesați de 
această activitate au 
obținut informații ne-
cesare privind preo-
cupările, avantajele și 
posibilitățile de integrare 
socioprofesională.

„Ziua uşilor deschi-
se” a fost  organizată de  
Centrul de Ghidare în 
Carieră și Relații cu Piața 
Muncii, Universitatea de 
Stat din Moldova pentru 
al treilea an consecutiv. 
La evenimentul în cauză 
s-a prezentat un număr 
impresionant de liceeni 

din Municipiul Chişinău şi din raioanele  Fălești, Comrat, Ia-
loveni,  precum şi peste 30 de companii-partenere.  

Aida COTRUȚA,
Centrul de Ghidare în Carieră și 

Relații cu Piața Muncii

ZIUA  INFORMĂRII  LA  USM
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Începând cu luna ianuarie 2015, la 
Facultatea de Relaţii Internaţiona-

le, Ştiinţe Politice şi Administrative este 
implementat Proiectul Contribuţia stu-
denţilor la dialogul intercultural: anali-
za mass-media și implicarea civică. Pro-
iectul este finanțat din fondul Granturilor 
pentru Absolvenții Programelor 
S.U.A. în Republica Moldova şi 

se realizează ca fiind o parte componentă a Cur-
sului Rolul comunicării în Relaţiile Internaţio-
nale și respectiv ca parte a lucrului individual al 
studenților. Proiectul este parte integrantă a Curri-
cului universitar al studenților ce studiază în limba 
română și rusă,  implicând atât activitatea curricu-
lară, cât și cea extracurriculară. 

Participanții la proiect sunt studenții din grupe-
le cu predare în limba română și rusă de la anul trei 
de studii, care analizează presa scrisă, audiovizuală 
și electronică din Republica Moldova  şi reflectă 
experiența de comunicare interculturală și de con-
solidare a societății în baza promovării intereselor 
naționale ale țării. Tinerii au studiat metode con-
crete de analiză a mass-media; ei colaborează  cu diferite 
organizați nonguvernamentale și vor comunica rezultatele 
obținute în cadrul unei  Mese Rotunde unde  vor fi invitaţi 
și  reprezentanţi  ai societăţii din republică. 

În rezultatul Proiectului studenții vor obține cunoștințe 
teoretice și practice referitoare la a metodă concretă de ana-
liză a mass-media și vor acumula o experiență pe viu de  
implicare în activitățile societății  civile din Republica Mol-
dova atât în calitate de observatori, cât și de actori.  

Prin efort comun am elaborat Metoda de cercetare, se-
lectând temele și unitățile de analiză. Analiza include depis-

tarea cuvintelor-cheie: interes național, coeziune socială, 
dialog intercultural/interetnic, suveranitate, UE, UV s.a.  
Temele analizate includ dezvoltarea economică și socială, 
vectorul politicii externe și realizarea reformelor în Repu-
blica Moldova, implicarea studenților în analiza obiectivă 
și concretă a mass-media şi evitarea sibiectivismului,  ex-
cluderea știrilor și informațiilor ce nu vizează  ţara noastră. 

Fiecare student și-a ales un anumit mijloc de comunicare, 
utilizând aceeași metodologie de cercetare. 

Proiectul se desfășoară în colaborare cu Centrul pen-
tru Jurnalism Independent din  R. Moldova și Federația 
Universală pentru Pace. La una din discuțiile despre mass-
media a fost invitată Nadine Gogu, directoarea Centru-
lui pentru Jurnalism Independent. Discuțiile s-au axat pe 
diferite teme: formele de proprietate ale mass-media; 
relația dintre mass-media și puterea politică; colabora-
rea dintre mass-media și instituțiile de stat și cele poli-
tice; mass-media în campania electorală și promovarea 

intereselor naționale în presa scrisă şi audiovizuală din 
Republica Moldova.   

O altă discuţie cu grupa ce studiază în limba rusă a  avut-
o Vladimir Soloviov, absolvent al FRISPA (actualmente di-
rector de proiect al platformei electronice de știri NEWS-
MAKER), în centrul atenţiei fiind puse: independența 
mass-media; posibilitatea media de a supraviețui fără 

a deveni dependentă financiar de sponsori; analiza 
comparată a sistemului comunicațional din Republi-
ca Moldova și  din alte țări. 

Pe lângă toate acestea, Proiectul include  activități 
curriculare  și extracurriculare. Pentru a se informa 
mai detaliat asupra activităţii mass-media în societate 
participanții au organizat și o seară de film la FRISPA. 
După finalizarea cercetărilor, aceştia vor face  bilanţul 
activităţii lor în cadrul Proiectului nominalizat și vor 
formula anumite recomandări referitoare la reflectarea 
intereselor naționale și a coeziunii interetnice și inter-
culturale în mijloacele de comunicare din Republica 
Moldova. Masa Rotundă se va  finaliza  cu Ziua Presei 
Independente în Republica Moldova în  prima săptămâ-
nă a lunii mai, 2015.

Astfel, acest Proiect are menirea de a contribui  la  
implementarea unei metode științifice de analiză în ca-
drul unui curs universitar și va fi pusă în aplicare pentru 
ca de oportunităţile ei să beneficieze întreaga societate. Or, 
cunoașterea în detalii a metodei științifice de analiză a 
documentelor poate deveni o abilitate utilă pentru viito-
rii analiști politici, cercetători, diplomați și funcționari 
de diferit rang.

Alla ROŞCA,
 doctor habilitat, profesor universitar la FRISPA, 

şi la Universitatea Tulane, USA.
 Director de proiect. 

Motto: „Pământul e singurul loc unde se poate crea Paradisul.” 
Octavian Paler

ONU a declarat 2015 - Anul Internaţional al Solurilor pentru a spori gradul de con-
ştientizare şi promovarea utilizării mai durabile a acestei bo-
găţii naturale. Solul pe care călcăm zilnic este una din cele 
mai semnificative părţi ale  ecosistemului, fiind sursa noastră 
de energie, hrană, apă şi, implicit, viaţă.

Pentru R. Moldova solul este principala bogăţie naturală.  
În prezent ţara noastră dispune de 3,384 mln ha. Terenurile 
agricole ocupă circa 2 mln ha (74,0 la sută), inclusiv: terenuri 
arabile – 1820,5 mii ha (72,7 la sută), plantații pomiviticole 
– 303,0 mii ha (12,1 la sută), pajiști – 356,1 mii ha (14,2 la 
sută).   Solurile Moldovei din diverse motive degradează în 
ultimele decenii  într-un ritm din ce în ce mai rapid. Vorbind 
despre fertilitate, circa 100 de ani în urmă s-a constatat un 
nivel de 5-6% de humus în soluri, pe când cercetările recente 
ne demonstrează o scădere de până la circa 3%. Asemenea 
situaţie de involuţie se constată şi la nivel mondial.

În acest context, Biblioteca Centrală, Serviciul Comunicarea Colecţiilor a organi-
zat în prima decadă a lunii februarie  expoziţia „2015 - ANUL INTERNAŢIONAL AL 
SOLURILOR”   (Sala de Lectură Nr.2, et. II, bl. IV).

Aici au fost expuse publicaţiile savanţilor care au fondat şi au  dezvoltat ştiinţa solului 
- Pedologia, precum şi ale cercetătorilor care au aprofundat şi ramificat domeniile teore-
tice şi practice conexe: istoria Pedologiei, geneza şi fizica solului, geografia solurilor, mi-

crobiologia şi biochimia solurilor, biologia solului,  agrochimia,  ameliorarea solurilor. 
Expoziţia a cuprins  diverse tipuri de documente: monografii, culegeri, manuale, ghi-

duri, îndrumare metodice, articole  ştiinţifice. Au fost expuse lucrări  ce oglindesc unele 
aspecte ale ştiinţei şi practicii pedologilor renumiţi care au stat la baza fondării ştiinţei 

pedologice în R. Moldova: V. Docuceaev, N. Dimo, I. Kru-
penicov, D. Balteanschi ş.a. De asemenea s-au regăsit şi pu-
blicaţii ale cadrelor didactice  USM :  M. Leşanu, Gh. Jigău, 
Gh. Lupaşcu, Z. Roşca,  G. Stasiev ş.a. 

Acţiunea desfăşurată a servit drept mijloc de promovare 
şi valorificare  a contribuțiilor şi  realizărilor științifice în do-
meniul științei pedologice, fiind o cale de sensibilizare, res-
ponsabilizare a membrilor comunității universitare, studenți, 
masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, precum și a tuturor 
persoanelor interesate în utilizarea eficientă, securizarea şi  
prevenirea degradării solului, cauzate de factori naturali. 

În prezent este extrem de actuală ideea academicianului  
Cristian Hera: “Misiunea imperativă ce revine atât ştiinţei, 
cât şi factorilor de decizie, de fapt, întregii societăţi este 

conservarea solului, prevenirea degradării sale. Această misiune precede orice inte-
res politic, economic sau de altă natură, întrucât solul este fundamentul perpetuării 
existenţei noastre.”

Credem că viitorul ne obligă pe noi toţi în a ne mobiliza cu toată abnegaţia în vederea 
protejării, ameliorării şi utilizării durabile a solurilor. 

Ala  DRAGUŢAN,
bibliotecar, Serviciul  Documente Didactice şi de Referinţă

Meridianul interuniversitar

SOLUL – FUNDAMENTUL  PERPETUĂRII  EXISTENŢEI  NOASTRE

BENEFICIILE  UNUI  PROIECT  INTERCULTURAL Arta comunicării

PERSPECTIVA  NOILOR  OPORTUNITĂŢI
(EXPERIENȚĂ  INTERNAȚIONALĂ  PENTRU  DOCTORANZII  ȘI  CERCETĂTORII  ȘTIINȚIFICI  DE  LA  USM)

Prin multitudinea proiectelor implemen-
tate în cadrul Universității de Stat din 

Moldova, un loc deosebit aparține Programu-
lui European pentru dezvoltarea potențialului 
științific – “Seventh Framework Program-
me – Marie Curie Actions – People. Inter-
national Research Staff  Exchange Scheme”. 
Acesta fiind lansat pe 1 martie 2013, va dura 
până pe 28 februarie 2017. Elaborat de către 
Universitățile de la Tartu (Estonia), Vilnius (Li-
tuania), Chișinău și Tbilisi (Georgia), sub egi-
da Comisiei Europene,  proiectul în cauză are  
drept scop aranjarea și menținerea relațiilor 
de parteneriat între cele patru Universități 
în domeniul cercetărilor științifice, pre-
gătirii tinerilor cercetători și desfășurării 
conferințelor științifico-practice la capitolul 
implementării practicilor europene în pro-
cesul științifico-didactic. Modalitatea realizării 
proiectului prevede vizite de studiu ale doctoranzilor și cercetătorilor cu experiență (pe un 
termen de la o lună până la trei luni) la Universitatea de Stat din Tbilisi “Ivane Javakhis-
hvili”, pentru realizarea cercetătorilor și proiectelor de cooperare cu partenerii externi. 
În plus, participanții proiectului își prezintă comunicările la diferite conferințe, semina-
re, work-shopuri și  la alte întruniri, sub patronatul Universității din Tbilisi sau al altor 
instituții și organizații non-guvernamentale din Georgia.

Primii doi ani ai de activitate s-au soldat cu anumite realizări: din partea Universității 
de Stat din Moldova au participat 15 doctoranzi și cercetători cu experiență, care s-au  aflat 

în Georgia timp de 42 de luni. De fapt, Proiectul 
prevede  angajarea unui număr de 21 de persoane, 
cu o durată de 62 de luni.  Participanți  la Proiect 
sunt cei de la  FRIȘPA, de la Facultatea de  Ştiinţe 
Economice, de la  Facultatea de Istorie și Filozofie  
şi de la Facultatea de Drept.

 Acest program european evoluează foarte ac-
tiv și fructuos: publicarea zecilor de articole 
ştiinţifice; lansarea  diferitor proiecte și pro-
grame de cooperare a  conferințelor și “școlilor 
de primăvară” pe baza Facultății de Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administrati-
ve, cu implicarea experților din Republica Mol-
dova, România, Georgia, Lituania și Estonia.  
Astfel, pe parcursul anului 2014, a fost organizată 
“Școala de primăvară” (spring school) și conferința 
cu tema “Țările Parteneriatului Estic în Contextul 
Europenizării”.

Or, Proiectul  FP7  are o importanţă  majoră 
pentru dezvoltarea  profesională continuă a tinerilor savanți, dar și pentru creșterea rolului 
social și a ponderii științifice a Universității de Stat din Moldova, toate aceste activităţi 
contribuind la realizarea procesului europenizării țării noastre.

 Toate acestea vor însemna şi deschiderea noilor oportunități pentru dezvoltare în do-
meniul științifico-practic și didactic universitar.

Valentina TEOSA,
şefa Departamentului Relaţii Internaţionale, 

doctor habilitat, profesor universitar
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Economişti celebri au arătat în timp 
că între nivelul de dezvoltare al unei 

naţiuni şi educaţie există o strânsă interde-
pendenţă. Or, parafrazând  afirmația „părin-
telui ştiinţei economice” (Adam Smith) pre-
cum că: „o ţară este bogată dacă are indi-
vizi bogaţi”, obținem  următoarea definiție: 
„o ţară este bogată dacă are indivizi edu-
caţi”. Cu alte cuvinte, destinul unei ţări de-
pinde de educaţia poporului acesteia.

Într-adevăr, o educaţie adecvată trebuie să pregătească ti-
nerii pentru viaţa trăită în societate, pentru munca ce trebuie 
depusă, pentru întemeierea unei familii etc. Educația  are ca-
pacitatea de a ajuta la creşterea calităţii vieţii pentru întreaga 
comunitate, întrucât ea influenţează creşterea coeziunii so-
ciale; scăderea ratei criminalităţii şi infracţionalităţii; creş-
terea gradului de cultură şi multiplicarea capitalului uman; 
sprijinirea progresului tehnologic; creşterea productivităţii; 
scăderea nivelului de poluare; creşterea statutului social;  
îmbunătăţirea stării de sănătate şi a longevităţii; îmbunătă-
ţirea informaţiilor şi a cunoştinţelor pe baza cărora  membrii 
societăţii îşi dezvoltă comportamentul de consumator şi/sau 
producător etc. 

Studiile efectuate până în prezent sugerează faptul că edu-
caţia contribuie la dezvoltarea economică numai în cazul exis-
tenţei unui sistem politic democratic. Educaţia este cea care 
le va permite oamenilor să se autoguverneze inteligent, adică 
să răspundă la întrebarea: ce să facem cu noi înşine, pentru a 
ne căuta şi a ne găsi ascensiunea. „Nu există populaţie bine 
educată – afirmă John K. Galbraith – care să suporte un regim 
dictatorial sau, cel puţin, nu în măsura în care acest fapt să pro-
ducă revolte”. Pe de altă parte, guvernarea într-un mod dictato-
rial a celor săraci şi analfabeţi este mai mult decât evidentă. În 
acest context, ce tablou ne oferă Republica Moldova astăzi? 

Societatea civilă din republică este foarte fragilă şi ne-
putincioasă în promovarea şi susţinerea eficientă a coeziu-
nii sociale. Ca rezultat, s-a conturat o democraţie de faţadă, 
complementată de frică, isterie şi de teroarea absurdului. 
Legea este pusă în umbră, iar  regulile civilizate de joc  au 
dispărut. Pe de altă parte, înaintaşii omenirii recunosc faptul  
că democraţia nu este perfectă, dar altceva mai bun societatea 
umană încă n-a inventat.

Trăim  într-un secol în care tehnologiile care au îmbunătăţit 
viaţa unei părţi din populaţia lumii au antrenat şi înrăutăţirea 

vieţii unei alte părţi  a acestei populaţii,  în care a apărut feno-
menul social al dezvoltării, concomitent cu fenomenul social 
al subdezvoltării, ambele producând cumplite efecte  secunda-
re. Afacerile secolului trecut, mânate strict de maximizarea 
profitului bănesc, au distorsionat valorile fundamentale 
ale omului. Iar existenţa declarativă a finalităţilor educației 
este materializată de absenţa reală a acestora. Astfel, dintre fi-
nalităţile observabile voi enumera doar câteva:

Lipsa educaţiei şi a unei pregătiri profesionale adecvate are 
efecte negative atât asupra individului, cât şi asupra comunită-
ţii din care face parte. Unul dintre efecte se referă la veniturile 
obţinute de persoane care au beneficiat de educaţie, dar faţă 
de celelalte persoane. Într-adevăr, o persoană care a absolvit 
un liceu sau o instituţie de învăţământ superior înregistrează, 
pe întreaga perioadă de viaţă, un venit mai mare. Mai trebuie 
precizat că acest efect se propagă în lanţ, sub forma unui bul-
găre de zăpadă. Mai concret, persoana care nu a beneficiat de 
educaţie, are un venit mai mic, nu va avea resurse financiare 
suficiente pentru a putea contribui la educaţia urmaşilor săi. 
De altfel, anume educația influențează individul în vederea 
modelării  comportamentului său  către idealul de om de care 
are nevoie societatea .

Un alt efect negativ al lipsei educaţiei se referă la exclu-
ziunea socială a indivizilor, adică este vorba de procesul de 
neparticipare pe termen lung la viaţa economică, civică şi so-
cială în cadrul comunităţii din care aceştia fac parte. Forma cea 
mai des întâlnită de excluziune  este aceea de pe piaţa forţei 
de muncă: majoritatea  celor fără educaţie nu au lucrat nici-
odată cu carnet de muncă.  Drept  consecinţă a acestui efect 
negativ, indivizii se pot confrunta cu diverse probleme:  sta-
rea de nesiguranţă privind locul de muncă, întârzieri la plata 
muncii prestate, permanenta suspiciune a angajatorului faţă de 
ei, pe când  țara continuă  să fie  ţinută pe linia de plutire de 
remitenţele miilor de moldoveni care lucrează, în mare parte, 
peste hotare ilegal. În concluzie, factorul esenţial de evoluţie 
al individului îl reprezintă educaţia.  Iar ignoranţa nu conduce 
decât la o muncă grea, incomodă, plictisitoare şi,  nu rareori, 
prost remunerată.

De asemenea, s-a demonstrat că expansiunea educaţională 
a contribuit,  într-un anumit mod, la declinul economiei rurale. 
Persoanele care au fost educate migrează către marile aglo-
meraţii urbane, generând concomitent două probleme funda-
mentale: pe de o parte, comunitatea rurală este lipsită de forţa 
de muncă necesară desfăşurării în continuare a activităţilor;  

pe de altă parte, forţa de muncă din mediul urban creşte mult 
mai mult decât oferta, generând şomajul. Odinioară, satul era 
privit ca fiind temeiul identităţii noastre, ca locul de naștere 
al veșniciei,  acum însă  mediul rural al ţării este afectat de 
sărăcie şi şomaj. Pentru sătean, oraşul a rămas un loc care ca-
racterizează traiul bun. Astfel, el îşi doreşte să migreze, pre-
ferând alternativa oraşului, în locul dificultăţilor agriculturii. 
Nimeni nu încearcă să reducă această stare de lucruri şi nimeni 
nu încurajează întoarcerea la sat. Acest aspect al sărăciei   îi 
face pe ţărani să îşi îndrepte atenţia nu doar către oraş, dar şi 
către alte ţări.

 Așa este: trăim vremuri foarte controversate, deoarece 
multe probleme rămân nesoluţionate în cadrul segmentului in-
divid-societate. Ca rezultat, starea lucrurilor se acutizează. Iar 
în lipsa educaţiei, pe care o cere timpul,  iese la iveală unul câte 
unul, toate viciile ființei umane. 

De fapt, arta de a gândi este încă foarte limitată în sistemul 
nostru de învăţământ.: “Problemele cu care ne confruntăm 
astăzi nu se pot rezolva la acelaşi nivel al gândirii pe care 
l-am creat ieri.” (Einstein). Cert este că orice schimbare de 
mentalitate colectivă se face anevoios şi încet. E nevoie şi de 
un consens politic, social şi cultural. Ar trebui să  fie depăşită 
periculoasa ignoranţă  a autorităților care generează iluzia gă-
sirii unor „soluţii imediate, ieftine şi eficiente“, dar fragmen-
tare şi temporare. O profundă reaşezare a conştiinţei şi a 
gândirii nu poate fi realizată fără redefinirea şi înţelegerea 
„sensului“ global al existenţei noastre în lume. Acest lucru 
poate deveni realitate doar în timp. 

De aceea, este necesar ca educaţia în republică să fie des-
făşurată pe suportul integrării a trei demersuri valorice: cel al 
familiei prin „cei şapte ani de acasă”; cel al instituțiilor, 
ce pun pe rol viziunea ştiinţifică în procesul educaţional, 
și, evident, cel al societăţii. Dar ce avem astăzi? ”Avem case 
mari, dar familii mici; avem multe funcții, dar puțină minte; 
avem mai multe cunoștințe, dar mai puțină judecată;  avem 
mai mulți experți, dar mai multe probleme.  Or, lenea intelec-
tuală ne face să ne resemnăm, să acceptăm eșecurile și înjosi-
rile la care suntem supuși în continuare.

Oare de cât timp mai avem nevoie ca să înțelegem că o 
națiune poate fi prosperă doar atunci când are cetățeni educați, 
cetăţeni, care  să păstreze vie conștiința națională?

Anastasia  OLOIERU,
masterandă, anul II, Facultatea de Științe Economice

Acest titlu al meditaţiilor ce urmează însumea-
ză, la părerea noastră, esenţa, miezul, conceptul 
bine conturat al unor concluzii sincere, cu viziuni 
proaspete, asupra unor realităţi şi fenomene ale 

cotidianului nostru faţă de care masteranda Ana-
stasia Oloieru nu poate fi indiferentă.

Vă invităm, dragi cititori, să parcurgeţi cu 
atenţie conţinutul acestui articol şi să vă exprimați 

propriile viziuni pe marginea unui foarte actual 
şi sensibil subiect ce ţine de educaţie şi de viaţa 
noastră însăşi.

Mihai MORĂRAȘ

Degetul pe ranăDESTINUL  UNEI  ȚĂRI  DEPINDE  DE  EDUCAŢIE

Evaluarea rezultatelor academice 
este o parte integrantă a Cur-

riculumului universitar, prin care se 
constată nivelul de formare a compe-
tenţelor, valoarea acestora la o anumită 
etapă. Interesul pentru calitatea testelor 
utilizate la evaluarea sumativă (semes-
trială) s-a manifestat constant şi a ră-

mas în vizorul factorilor decizionali din universitatea 
noastră, inclusiv a „Secţiei Managementul Calităţii: 
Dezvoltare Curriculară şi Evaluare”, interes care se 
reflectă în planul  activităţilor noastre, ţinând cont de 
faptul că tendințele în materie de elaborare a testelor 
de evaluare sunt în continuă conceptualizare. 

În baza unei inițiative comune a Secţiei noastre a avut 
loc o masă rotundă cu tema: Evaluarea calității testelor 
sumative. La această activitate au participat reprezentanți 
din cadrul administrației facultății: decanul, prodecanul; 
membri ai comisiei de calitate, șeful catedrei, responsa-
bili de problemele calității, specialişti din domeniu. 

Obiectivele activității au constituit: analiza modele-
lor de test elaborate de către profesorii-evaluatori;

analiza comparativă a dinamicii calității testelor; 
formularea recomandărilor privind îmbunătățirea cali-
tăţii testelor;  responsabilizarea cadrelor didactice uni-
versitare în problema elaborării testelor.

Discuțiile constructive au condiționat următoarele 
recomandări  privind îmbunătățirea calității elaborării 
instrumentelor de evaluare: selectarea şi reflectarea în 
conţinutul testului a competenţelor specifice conform 
curriculumului disciplinar;  selectarea situaţiilor de 
problemă, studiilor de caz, modelărilor de situaţii; 
crearea contextelor de viaţă, contextelor profesiona-
le ce reflectă situaţia şi problemele actuale specifice 
profesiei;  elaborarea testelor conform modelului cla-
sic (model tipizat reflectat în didactică şi literatura 
de specialitate),  a  modelului testelor de evaluare cu 
utilizarea itemilor de diferit tip, formularea obiecti-
velor de evaluare,  elaborarea matricei de specificaţii 
şi baremului de notare şi corectare (practică atestată 
şi la Facultatea de Biologie şi Pedologie); indicarea şi 
formularea obiectivelor de evaluare în baza compe-
tenţelor specifice indicate în programa curriculară 
pe discipline,  testele sumative fiind elaborate în baza 
unor obiective concrete, cu respectarea nivelurilor 
taxonomice şi matricei de specificaţii; reformularea 
itemilor de tip eseu şi indicarea parametrilor concreţi 
în elaborarea eseului; corelarea structurii testului  şi 
a numărului de itemi în funcție de timpul rezervat 

pentru examen; indicarea numelor, prenumelor pro-
fesorului evaluator; indicarea pe foaia de titlu  a for-
mei de organizare a evaluării (oral sau scris) şi speci-
ficarea examenului în modul;  aprobarea testului prin 
semnătura şefului de catedră;  asigurarea concordan-
ţei dintre competenţele specifice formate la disciplină 
şi cele evaluate la sfârşitul cursului.  

Masa Rotundă a asigurat oportunităţi ce ţin de anali-
za rezultatelor sesiunii în scopul valorificării acestora. La 
final au fost luate decizii pe termen scurt – mediu - lung 
în scopul ameliorării şi perfecţionării elaborării testelor: 
dezvoltarea competenţei cadrelor didactice universi-
tare, elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evalu-
are; crearea unui referenţial de evaluare orientat spre 
un model unitar de evaluare care ar putea fi propus 
la nivel de instituţie; organizarea acţiunilor manage-
riale şi a seminarelor metodologice unde să fie expuse 
criteriile unice din perspectiva referenţialului de eva-
luare instituţional; discutarea problemei evaluării în 
cadrul şedinţelor de catedră; reactualizarea cerinţe-
lor privind îmbunătăţirea elaborării testelor sumati-
ve şi realizarea recomandărilor concrete pentru fie-
care profesor. Astfel, profesorii vor revedea structura 
testelor proprii, în scopul asigurării evaluării celor 
trei componente ce formează competenţa: cunoştinţe, 
capacităţi şi comportamente; identificarea factorilor 
care au condiţionat medii academice joase şi procen-
taj mare al restanţelor, apariţia acestora, cauzată fie 
de neadmiterea la examen, fie de  notele negative apă-
rute la examen; efectuarea din partea tutorilor şi co-
ordonatorilor de grupă a unei analize privind reuşita 
fiecărui student; monitorizarea progreselor studenţi-
lor prin intermediul evaluării formative pe parcursul 
semestrului, inclusiv prin calitatea şi strategiile de re-
alizare a lucrului individual. 

În concluzie: aceste instrumente de evaluare, prin 
care este apreciat studentul, au o influenţă în formarea 
imaginii despre competenţele proprii şi orientarea spre 
succes şi autoafirmare. Recomandăm profesorilor a re-
aliza evaluarea bazată pe criteriul de succes – condiţie a 
calităţii procesului educaţional şi să nu uităm că obiec-
tivitatea verificării şi aprecierii depinde, în mod direct, 
de nivelul de pregătire şi exigenţă a cadrului didactic - 
evaluator. 

Mariana BOTEZATU, 
şef adjunct, 

Secţia Managementul Calităţii: Dezvoltare 
Curriculară şi Evaluare, USM,

lector universitar

ORIENTAREA  SPRE  SUCCES  ŞI  AUTOAFIRMARE
(ÎN VIZOR - CALITATEA TESTELOR SUMATIVE)

Acesta a fost genericul Spec-
tacolului dedicat celei mai 

frumoase ființe – femeia, organizat  
în prima decadă a lunii Mărţişor de 
studenții Facultății de Arte Frumoa-
se și colectivele artistice ale  Casei 
de Cultură, USM.

Spectacolul a fost deschis 
tradițional de Capela Corală Lira, 
conducător artistic Svetlana Vese-
lovschi, maestru de concert Olga 
Peiceva,  reușind să facă o corelație 
între femeie și artă prin intermediul 
acordurilor muzicale. 

Sub spectrul Mărțișorului, An-
samblul Etno–Folcloric Grenguță 

de Iederă, condus de doamna Ma-
ria Iliuț, Maestru în Artă, condu-
cător muzical Ion Proca, coregraf 
Nicolae Gribincea, ne-au reamintit 
măreția tradițiilor românești, pur-
tându-ne  sufletul şi prin  ținuturile 
Bucovinei eminesciene.

În ritmuri de Cha- Cha –Cha, 
campionii lumii Irina Puica și Ser-
giu Coropceanu au demonstrat încă 
odată ca Ansamblul de Dans ELIT-
DENCE, condus de Mihail  Dud-
nic, coregraf Anatol Popovici, este 
o valoare cu care Facultatea de Arte 
Frumoase se mândrește.

Surpriza sărbătorii a fost tâ-
năra interpretă Lidia Bobeică, 

deținătoarea multor premii muzica-
le în cadrul concursurilor naționale 
și internaționale, pe care am desco-
perit-o și în postura de prezentatoa-
re.

Această frumoasă sărbătoare, 
regizată cu măiestrie de doamna  
Adriana Derevici,  a finalizat cu 
evoluarea  Orchestrei de Muzi-
că Populară și  a Ansamblului de 
Dans Popular  Struguraș, dirijor 
Iurie Tataru, coregraf Leonid Ser-
bin, maestru de concert Valeriu 
Negruță.

Un moment plăcut pentru 
doamnele și domnișoarele prezen-

te la concert a fost și felicitarea pe 
care o primeau fiecare  în formă de 
fluturaşi ai primăverii la intrarea in 
sală, din partea Preturii Sectorului 
Buiucani,  însoţită de inspiratele 
versuri: Când primăvara iar apa-
re,/Cu fascinantele-i splendori,/
S-aveți în suflet numai soare,/Și 
drumul presărat cu flori.  

În acea seară sufletele admira-
bilului public spectator a fost înno-
bilat  simbolic cu parfumul ghioce-
ilor și blândețea primăverii.

Vasile MICLEUȘANU, 
student  în anul 1,Teatrul 

de Revistă, Facultatea de Arte 
Frumoase, USM.  

Meridianul culturii

„SĂRUT, FEMEIE, MÂNA TA!”
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Preotul Octavian Moşin de la capela Uni-
versităţii de Stat din Moldova a fost invi-

tat la o discuţie de suflet cu studenţii Facultăţii 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Aceştia 
organizează lunar întruniri în cadrul unui club 
studenţesc, abordând diverse aspecte ale vieţii 
sociale.

Tema propusă „E bine să fii lider?” a fost 
discutată din perspectiva învăţăturii şi moralei 
creştine.

Referindu-se la termenul „lider”, părintele a 
explicat virtutea „smereniei” în raport cu păca-
tul „mândriei”. „Orice tendinţă de a creşte şi a 
avansa în viaţa pământească ar trebui să fie 
mai prejos ca misiunea de a ne sfinţi viaţa şi 

astfel a ne învrednici de mântuire”, a menţio-
nat părintele.

Tinerii au fost foarte activi, adresând diverse 
întrebări, la care părintele  şi profesoarele de la 
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei – Maia Şevciuc, 
Viorica Goraş-Postică şi Valeria Goncear – 
prezente la şedinţa clubului, au încercat să răs-
pundă şi să explice rolul credinţei în creşterea şi 
afirmarea unei adevărate personalităţi.

Câţiva studenţi au fost foarte emotivi, dându-
le chiar lacrimi în urma unor relatări miraculoa-
se din viaţa lor.

VIAŢA-I MERS ŞI DĂRUIRE
Fiecare om este conştient de faptul că viaţa nu este doar un dar de la Dumnezeu, 

dar şi un mers, adesea plin de nevoinţă. Modelul desăvârşit al acestui mers ni-l 
prezintă Însuşi Iisus Hristos, Care zice: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 
6).

Viaţa unui urmaş al lui Hristos, deci a unui creştin, este plină de ispite, peste care trecem 
cu folos doar cu ajutorul credinţei, al nădejdii şi al dragostei, de care se leagă celelalte vir-
tuţi.

Fiecare pelerinaj spre biserică, mănăstire sau altă sfinţenie, în special cel realizat pe jos, 
ar trebui să ne amintească de calea lui Hristos spre Golgota. Este un drum care presupune o 
modestă jertfă, raportată la Marea Jertfă înfăptuită de Dumnezeu, Care acceptă Crucea spre 
iertarea păcatelor noastre.

Un drum te poate istovi trupeşte, în schimb, te poate întări lăuntric. Cel care merge cu 
râvnă pentru Mântuitorul culege alese roade sufleteşti.

Ar trebui să acceptăm truda, nevoinţa, înfrânarea, rugăciunea ca realităţi ale vieţii care 
ne ajută să creştem duhovniceşte. Ferice de cel care îşi asumă aceste responsabilităţi pentru 
a se face părtaş vieţii veşnice. Toate pornesc de la conceptul creștin că viața este o jertfă, 
o dăruire și, dacă nu înțelegem acest lucru, niciodată nu vom fi gata de o muncă plină 
de abnegație și spre binele nu doar al nostru, dar şi al tuturor și chiar întru slava Dom-
nului.

Mulţi zic „Doamne, ajută”, iar dacă pofta nu le e împlinită, se încumetă să mai zică că Cel 

de Sus nu-i aude. Însă Dumnezeu aude doar cele izvorâte din adâncul inimii şi le împlineşte 
doar dacă cele cerute sunt de real folos – spre zidire lăuntrică.

Să nu ispitim pe Domnul, ci să ne apucăm de treabă, căci Dumnezeu ajută, dar 
nu pune în traistă. Totul se obţine, are sens şi este primit în faţa Lui Dumnezeu doar dacă 
presupune muncă asiduă, cinstită şi rugăciune cu osârdie, izvorâtă dintr-o inimă smerită şi 
iubitoare faţă de toţi şi de toate.

Viaţa mai are şi popasuri. Suntem la diferite etape ale vieţii, care necesită a fi trăite corect 
şi spre înţelepţirea noastră. Toate pornesc de acasă, din familie, apoi ne raportăm la ceea 
ce ne înconjoară. Urmează şcoala sau şcolile care ne educă pentru calea vieţii.

Se zice că după ce uităm mai tot ce am învăţat în şcoală, rămânem cu educaţia. Probabil, 
şcoala are menirea, în primul rând, să contribuie la buna, corecta educaţie şi formare a per-
sonalităţii…

Atunci când ai decis să iei o cale, oricare ar fi ea, trebuie să o duci destoinic. E nevoie 
ca fiecare să devină un bun specialist şi să-şi formeze un trunchi profesional. Instituţia are 
menirea să-ţi cultive nu doar cunoştinţele strict necesare, dar şi să-ţi insufle dragostea pentru 
domeniul ales.

E foarte uşor să obţii o diplomă de studii, e simplu să obţii o profesie, dar foarte greu 
şi anevoios e să-l ajuţi pe om să-şi facă din activitate o adevărată vocaţie.

Să ne dea Domnul înţelepciune pentru a alege calea cea dreaptă şi a iubi jertfindu-ne.

Un creştin adevărat este însetat de comunicarea cu Dumnezeu. Aceasta-i cea 
mai firească stare a omului. Cunoaşterea realităţilor divine nu este rezervată sfâr-

şitului vieţii, dar este un proces continuu al trăirii pământeşti. Comunicarea cu Domnul 
este o necesitate permanentă. Fără această împărtăşire din Dumnezeire omul este mort 
duhovniceşte.

Pentru a ajunge la o astfel de stare, creştinul trebuie să-şi cureţe inima, să iubească 
doar adevărul, să dobândească smerenie şi să ducă o viaţă de jertfă pentru aproapele 
şi Cel de Sus.

Comunicarea cu Domnul preschimbă sufletul. Viaţa exterioară capătă înţeles prin 
cea interioară, păcatul este înlocuit cu virtutea. Sufletul atinge culmea bucuriei desă-
vârşite.

Dar care ar fi treptele acestei reciproce comuniuni? Probabil, ar trebui să pornim de 
la împlinirea poruncilor lui Hristos după cuvintele Apostolului Pavel: „Bucuraţi-vă pu-
rurea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.” (I Tesaloniceni 5,16-18).

Uitaţi de voi şi vedeţi doar frumosul din fiecare om. Tocmai comunicarea cu Domnul 
îl face pe om cu adevărat om.

Viaţa departe de Dumnezeu îl face pe om nimic mai mult decât o necuvântătoare, 
îl face mort sufleteşte şi orb faţă de lumea nevăzută. Fără a-L cunoaşte pe Domnul, re-
nunţăm la viaţa într-un pământ şi cer nou. „Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor 
Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea.” (II Petru 3, 13).

Astăzi Ortodoxia tânjeşte după perioada bizantină, 
când elementul religios era dominant în conştiinţa 

umană şi era promovat la nivel de stat.
Este un veritabil act eroic să trăieşti cu adevărat creş-

tineşte. Societatea de azi devine tot mai laicizată, mai mate-
rialistă şi mai consumistă, iar un creştin nu mai ştie cum ar fi 
posibilă o viaţă în duhul învăţăturii şi moralei creştine.

Mai mult, în cărţi descoperi modele de trăire duhov-
nicească, căci în jur lumea îţi oferă alte opţiuni şi îţi pro-
pune alte idealuri. Chiar cei mai râvnitori în ale credinţei 
mărturisesc că le este dificil să trăiască credinţa, pentru 
că sunt atâtea norme, reguli şi principii noi, de care tre-
buie să ţină cont pentru a fi în pas cu lumea.

Toate pornesc de la simplul calendar, care, afară de Cră-
ciun şi de Sf. Paşti, nu mai ţine cont de sărbătorile bisericeşti. 
Unii nu au posibilitatea să se rupă de la serviciu, chiar dacă 
e sărbătoare, post sau alt eveniment din viaţa bisericească. 
Pentru alţii cele mai aglomerate zile sunt tocmai când ar fi 
bine să petreacă în rugăciune. Uneori pieţele sunt în plină 
forfotă, iar bisericile semipustii, şi asta în ziua Domnului.

Şi în biserică lumea e grăbită, fiind cu gândul la grijile 
cotidiene. Seara, la priveghere, vezi doar o mână de oameni, 
iar dimineaţa, la Liturghie, vin cu mare întârziere şi pleacă 

în mare grabă, chiar după rugăciunea Tatăl nostru... Nici nu 
apuci să le transmiţi vreun mesaj scripturistic, căci creştinii 
pleacă, nu au timp, pur şi simplu sunt grăbiţi.

Rar cine mai trăieşte zilnic cu rugăciunea, deci cu 
Dumnezeu. De aici alte griji şi preocupări, care le sunt 
mult mai importante decât sufletul. Am impresia că cele 
lăuntrice sunt lăsate la un desert. Unii spun: „Lasă că va veni 

vremea şi vom avea grijă doar de suflete, dar mai târziu... la 
pensie...”. Însă scufundându-se în griji lumeşti, greu revin la 
cele duhovniceşti. Pe mulţi îi prinde ultimul ceas în zbucium, 
nepregătiţi.

Acesta-i pulsul vieţii şi pe mulţi îi iau valurile cotidiene, 
aşa încât nu mai au timp pentru slujbă, rugăciune, aproape... 
pentru fapte bune.

Acasă, la serviciu, chiar şi în biserică nu totdeauna este 
această atmosferă de dragoste şi unitate. Oamenii se izolează 
şi nu mai ştiu (nu vor) să comunice între ei. Dacă nu comu-
nică, şi mai puţin trăiesc cu durerea, cu grijile sau cu neca-
zurile altora. Nici vorbă de ajutor! Rar când cineva este gata 
să-ţi fie alături la nevoie! Cât de mult ne trebuie dragoste 
jertfelnică...

Mulţi se uită de sus în jos la cei din jur şi la tot ce-i în-
conjoară. Ce bine ar fi dacă lumea s-ar uita de pe Crucea 
Mântuitorului!

Patimile robesc omul de astăzi şi-l fac să tindă spre 
tot felul de deşertăciuni, iar nu spre limanul mântuirii. E 
vremea să lucrăm virtuţile!

Ispite au fost şi vor fi, şi sunt bune dacă rezistăm, dacă 
nu cădem pradă acestora... Să dobândim forţe şi înţelepciune 
pentru a înfrunta încercările.

„ E BINE SĂ FII LIDER?” – TEMA ÎNTRUNIRII CU STUDENŢII DE LA FACULTATEA 
DE PSIHO-PEDAGOGIE, USM

ISPITELE  CREŞTINULUI  DE  ASTĂZI

DESPRE  COMUNICAREA  CU  DUMNEZEU

Responsabil de pagină Preotul 
Octavian MOŞIN, doctor în Teologie



UNIVERSITATEA 724 martie 2015, nr.8 (164)Cotidianul studențesc

Am considerat că reflecțiile de mai jos au toată motivația să aibă drept cap de afiș 
o celebră cugetare-aforism, aparținându-i marelui clasic francez H. de Balzac, 

care, nițel modificată, sună în felul următor: inspiratele idei dau naștere inspiratelor 
fapte.

Ei bine, o frumoasă și inedită idee, urmată, la fel, de o frumoasă 
și inedită faptă, le-a venit și au realizat-o tinerii studioși Corina Bezer 
și Vlad Bilețchi. Precizăm că evenimentul în cauză s-a produs pe data 
de 24 februarie 2015, exact în ziua când a apărut  numărul trecut al 
ziarului „Universitatea”, din care motiv, lucru firesc, această acțiune, 
cu o pronunțată tentă patriotică și educativă nu și-a putut afla locul 
la momentul oportun. De aceea le oferim spațiul necesar celor doi 
organizatori-entuziaști ai acestei impresionante manifestări:

- Atât pentru noi, cât și pentru majoritatea tinerilor care țin la valorile 
naționale, Dragobetele reprezintă sărbătoarea românească a dragostei, dar și 
un simbol al renașterii naturii. Dragobetele este acel fiu al Dochiei, numit 
și Năvalnicul de străbuni, care înnebunea fetele și le fura inimile. De 
fapt, Dragobetele semnifică spiritul înflăcărat al tinerilor, acea puritate 
și frumusețe dătătoare de speranță a nea-
mului nostru și a obiceiurilor păstrate cu 
sfințenie de strămoșii noștri. 

Cu toate acestea, în ultimul timp, tână-
ra generație acordă o prioritate mai mare 
sărbătorilor străine, cum  ar fi și cea de 14 
februarie. Iată de ce ne-am gândit să organi-
zăm (în premieră!) un  alt eveniment, care 
ar promova  anume tradițiile și obiceiurile 
noastre românești. Simțim o obligație civică 
și morală să contribuim la promovarea va-
lorilor și tradițiilor strămoșilor noștri. Doar, 
pe lângă faptul că este o sărbătoare frumoa-
să a iubirii, Dragobetele se distinge printr-o 
varietate impresionantă de tradiții populare, 
transmise  nouă din strămoși. 

Dat fiind faptul că Universitatea de Stat 
din Moldova este o instituție de învățământ superior în cadrul căreia își fac studiile tineri care 
trăiesc vârsta iubirilor și a sentimentelor frumoase,  am hotărât să organizăm pe cont propriu 

sărbătoarea de origine dacică celebrată de românii de pretutindeni pe data de 24 februarie – 
Dragobetele. 

 Colegii noștri s-au arătat foarte receptivi la inițiativa noastră și ne-au susținut cu entuzi-
asm ideea. Ne-a bucurat foarte mult faptul că ei știau despre semnificația acestei sărbători și 

celebrau ziua dragostei anume de Dragobete. Dat fiind faptul că 
am încercat să adaptăm evenimentul la realitățile cotidiene, am 
adus muzică live,  am instalat un panou fotografic,  am organizat 
concursuri și alte activități  din modestele noastre resurse financi-
are, ajutați, bineînțeles,  de părinții noștri.

Administrația Universității a salutat inițiativa noastră,  ofe-
rindu-ne spațiul necesar în holul renovat substanțial al Blocului 
Central USM. Cele mai multe laude le-am primit de la profesori, 
care ne-au încurajat și ne-au susținut în acțiunile noastre. 

Bineînțeles că noi nu suntem împotriva zilei de Valentine`s 
Day, pentru că este o sărbătoare într-adevăr frumoasă. Doar că 
această zi este străină poporului nostru.  Iar tot ceea ce vedem  în 
această zi, după părerea noastră, se face în scopuri  comerciale.  

Este bine că tinerii aleg să-și celebreze dragostea în 
mai multe zile. Și totuși, credem noi, accentul  de-
osebit trebuie pus pe tradițiile și sărbătorile noastre 
autohtone, pentru că  numai ele ne definesc ca popor, 
ne fac să fim mai buni. Ele  ne sunt mai aproape su-
fletului nostru.  

Oare atunci când iubești, ai nevoie de o zi specială 
pentru a-ți manifesta iubirea? Bineînțeles că dragos-
tea trebuie marcată în fiecare zi, pentru că este un 
sentiment sublim, unul ce înalță sufletul și ne face 
să fim mai deschişi şi sensibili. Cu atât mai mult, de-
dicată iubirii, este o ocazie în plus de a marca fiorul 
tainic al dragostei, fior care trebuie să se manifeste în 
fiecare zi, în fiecare clipă a vieții.

Vlad BILEȚCHI,
anul II, Facultatea de Științe Economice,

Corina BEZER,
 prietena sa, studentă la ASEM 

     – MIRIFICUL SPECTACOL AL LUMINII

Primăvara nu intră în birou decât împreună cu omul. Spaţiile de lucru 
contemporane – birou, sală de curs, auditoriu, atelier etc. – au fost 

concepute astfel încât nimic din afară să nu stânjenească activitatea uma-
nă. Fie primăvară sau toamnă, în birouri, unii predau şi alţii învaţă, cineva 
introduce informaţia în calculator, altcineva încasează plăţile etc. Viaţa de 
astăzi, într-o mică măsură, se supune calendarului naturii. Ziua se împarte, 
de regulă, între timpul de la serviciu şi cel de acasă, săptămâna – între acti-
vitatea profesională şi weekend, anul este jalonat de vacanţe, concedii şi zile 
de odihnă. În calendarul de birou, contează datele, săptămânile şi lunile, pe 

când anotimpurile rareori sunt consemnate. Eliberat de condiţionările naturii, omul a ajuns 
stăpânul propriului timp şi destin, asemeni copilului care a atins majoratul şi a plecat în lume. 
Pentru angajaţii biroului, – tot mai mulţi, odată cu progresul tehnic, – primăvara şi su-
ratele sale anotimpuri îşi anunţă prezenţa discret: prin aerul proaspăt, peisajul de după 
geam ... Însă pentru a cunoaşte primăvara cu adevărat, trebuie să părăseşti biroul.

În calendarul strămoşilor noştri, luna martie semnifica debutul unui nou an. Primăvara 
începea un alt ciclu al vegetaţiei şi al muncilor agricole. Îndrăgitele sărbători Dragobetele, 

Mărţişorul, Baba Dochia îşi au originea în calendarul agricultorului care, prin interme-
diul lor, se sincroniza cu ritmul naturii. Deşi le omagiem, aceste sărbători şi-au pierdut 
substratul originar, devenind astăzi simboluri ale identităţii etnice. Dimpotrivă, omul 
societăţii tradiţionale nu ar înţelege de ce, în prezent, un nou an începe la 1 ianuarie. Pentru 
el, ar fi o simplă cifră, fără corespondenţă în viaţa anotimpurilor. Înzestrat cu un calendar şi o 
sensibilitate diferite de ale strămoşilor săi, omul contemporan parcă ar locui pe altă planetă, 
uitându-şi rădăcinile pământeşti.

Deşi nu reuşeşte să intre în birou, primăvara ne cheamă insistent afară. Înconjurat 
de atâtea dispozitive automatizate, omul nu a devenit, totuşi, un mecanism. Trezirea na-
turii o simte întreaga-i făptură, ca un ecou tulburător din vechime. De-o viaţă asistăm la 
venirea primăverii, o cunoaştem pe de rost. De fiecare dată ea însă ne surprinde, ne aduce un 
fior de bucurie şi aşteptare, rămânând mereu aceeaşi. Odată cu spiritul renăscut al omului, 
primăvara intră şi în birou, ca să trezească la viaţă până şi lucrurile neînsufleţite.

Andrei PROHIN, 
doctorand, Facultatea de Istorie şi Filozofie 

Pentru că soarele și-a 
luat haina de săr-

bătoare, pentru că e luna 
mărțișoarelor, natura ne îm-
bată cu al ei parfum și strop 
de culoare, iar viața este creio-
nată-n verde viu. Astăzi gân-
durile miros a primăvară!

Acel segment temporar, 
când are loc o tranziție de la 
rece, singurătate la verde-
tinerețe, la ghemuri de mâini 
și echinopțiu de săruturi. În 

primăvară Dumnezeu te apucă de mână și te 
cheamă să vezi frumosul, să ridici biserici în tine 
și să devii mai bun. Omul, ștergându-și florile de 
magnolie de pe frunte, caută drumuri nebătătorite și 
pășește în căutarea infinitului pierdut. Își schițează 
traseuri, își răstoarnă găleata de emoții și sentimen-
te, dorind să adune altele noi, să fiarbă amorul în 
dosul inimii, trezind suavul copil din el.

Alungă gândul cu praf de nea, trăiește-n liberta-
te, mișcare și activitate, setează-ți configurație nouă 
la speranțe, visuri și dorințe, capătă echilibrul lăun-
tric, pace a și armonia. Îndrăznește în a fi, a trăi și 
a iubi cu curajul unui haiduc din miezul Codrului. 
Citește, pentru că doar lectura poate deveni un ele-
ment formator esențial în devenirea eului, în creștere 
și autodezvoltare. Nu putem vorbi de un om reali-
zat fără eleganța de a comunica și inteligența de a 
acționa, a gândi și  a vedea lucrurile altfel. 

Descătușează-ți sufletul de povara rutinei și co-
tidianului, mergi la teatru, ascultă ceva de Chopin, 
cochetează cu versul și încearcă rezistența pensulei 
de pictură. Nu uita să fii TU, dar un tu interesant, 
carismatic,  plin de viață și mister vernal.

Primăvara este poate modul în care universul 
și Dumnezeu ne spun că totul e circular, că tot ce 
s-a încheiat e pe cale să înceapă. Primăvara este 
timpul tău de renegociere cu tine, de a-ți lansa 
câteva provocări, de a te gândi dacă dorești să 
mergi pe un drum pavat, 
sau pe o cărărușă plină de 
toporași,  frezii și primule.

Hai, vino ! 
Să aducem natura în 

dormitor, 
s-o divizăm în părți egale 
și poate atunci vom da de 

Dumnezeu. 
Au început și ochii să mă 

doară 
bolnavi fiind de primăvară. 

Hai, vino ! 
Să aducem floare de cireș în 

bucătărie 
s-o îndulcim cu vin roșu. 
Și-apoi tăvălind-o prin 

talgere de argint, 
poate ne-a șopti ce face 

Hristos, 
când lângă el nu-i 

Dumnezeu. 
Dureri de cap și de vertebre. 

Așa e când te amesteci, 
tu, ființă mică, 

prin căutări și adevăruri tot 
mai divine,

          Și e primăvară afară…
Laura  TUGAREV,

lector universitar, Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării, doctorandă

ȘIRAGURI  DE  GÂNDURI  PRIMĂVĂRATICE

Am obosit de iarnă ... E de 
ajuns vânt rece, pulovere 

calde, gânduri triste. Suficient! 
Acum briza caldă trezește în noi 
speranță și anticipare a ceva nou, 
incitant, pasionant ... Acum totul 
este diferit! Și cel mai important, 
primăvara se vede și în ochii 
noștri. Razele de soare zboară 
către trecători, luminând fețele 
cu zâmbete. Cine poate să reziste 
sentimentului de bucurie și de fericire, de care ești 
animat atunci când participi la renașterea naturii ?

Primăvara e aidoma unei femei – mult timp îi 
ia să-și îmbrace ținuta potrivită, dar la apariția ei 
- mândră, proaspătă și parfumată,  aduce fericire 
tuturor. Cu mantia plină de lumină, primăvara 
împarte oamenilor  tinerețe, voioșie și culoare. 
Culoare și în suflet… Se pare că și Februarie are 
doar 28 de zile pentru a-i permite acestei minuni 
să-și demonstreze măiestria.

Primăvara e dimineața anului, e ceasul care ne 
trezește visele. Ea poate vindeca, pentru un timp 
scurt, orice rană omenească acumulată peste iarnă. 
Orchestra și mireasma ei te încarcă cu energie și 

voie bună, absorbindu-ne într-o feerie spectaculoasă de trăiri. Pri-
măvara este surâsul infinitului pentru suflet!

Alisa MOȘNEAGA, 
doctorandă, Facultatea de Fizică și Inginerie 

SURÂS  AL  INFINITULUI 
PENTRU SUFLET

Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă!
În lume-i veselie, amor, sperare, viaţă…

Vasile  Alecsandri

VÂNtULEŢ DE PRIMĂVARĂ, CE-AI VENIt SĂ NE MAI SPUI?- 
VREAU SĂ VĂD CE FACE ŢARA, SĂ PUN CAPĂt DORULUI…- 

 (Dintr-o veche baladă elegiacă)

PRIMĂVARA  ÎN  BIROU

O  SĂRBĂTOARE  MOȘTENITĂ  DIN  STRĂBUNI

PRIMAVARA

)
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Sportul universitar

Istoria formării şi devenirii omului este apre-
ciată în milioane de ani. Acum 4,2 milioane 

de ani a trăit Australopithecus anamensis (Ke-
nia); acum 2,3 milioane de ani a apărut  homo 
habilis apoi, acum 1,8 milioane de ani a apărut 
homo erectus – considerat primul hominoid, cu 
locomoţie bipedă şi generatorul lui homo Nean-
derthalenis şi  homo sapiens, acum 1 milion de 

ani. Se apreciază că homo sapiens a trăit în Africa acum 260.000 de ani 
şi, mai precis, cu 160.000 de ani în urmă. Acum 60.000 de ani a trăit în 
China, apoi  cu 55.000 de ani în urmă – în Australia. În peştera Chavet  
din Franţa, s-au găsit figuri pictate pe pereţi de omul Cro – Magnon 
acum 30.000 de ani (el apăruse în Europa acum 40.000 de ani). Se con-
sideră că homo sapiens, strămoşul nostru de necontestat, a apărut acum 
25.000 de ani. De 17.000 de ani datează frescele  (reprezentând animale în peştera Lascaux 
din Franţa). Picturile reprezentând bizoni, descoperite în 1879 în peştera Altamira din Spania, 
se presupune că au fost făcute în mileniul XIII – XII. Între anii 10.000 şi 1000 î.Hr. s-a produs 
cea mai intensă dezvoltare a omului (agricultură, domesticirea animalelor, aşezările colective, 
folosirea cuprului, fabricarea mătăsii etc.) În preajma anului 2.750 î.Hr. începe construirea 
piramidelor în Egipt.

Comunicarea între indivizii aceleiaşi specii este proprie fiecăreia dintre acestea. În lumea 
animală se comunică prin sunete şi gesturi; oamenii comunică prin limbaj şi gesturi (nonver-
bal). Se presupune că limbajul uman a apărut între 250.000 de ani şi 100.000 de ani î.Hr. 
prin evoluţia anatomică a tractului vocal. Actual în lume există în jur de 3.000 de limbi 

vorbite, unele pe cale de dispariţie.
Scrierea a apărut acum circa 3.400 de ani, în spaţiul Sumerian – 

scrierea cuneiformă (sistem de scriere cu litere în formă de cuie săpate 
în piatră sau imprimate pe tăbliţe de argilă, folosit de unele popoare 
orientale antice); au urmat hieroglifele egiptene, descifrate, în anul 
1824, de către francezul J.E.Champollion.

Am făcut această derogare cu tentă antropologică pentru o mai 
mare claritate, în aspect longitudinal, a unor publicaţii din China.

În luna ianuarie 1976, ziarul „Wen Wei Po” din Hong Kong publi-
că o ştire potrivit căreia fotbalul a fost inventat în China cu 3.400 de 
ani înaintea erei noastre. Se aduceau drept mărturie inscripţiile datând 
din timpul dinastiei Jin (1766 – 1122 î.e.n), balonul fiind şi pe atunci 
făcut din piele, dar umplut cu păr de cal.

Poetul chinez Li-Iu (an.937 – 978) a cântat astfel combativitatea şi 
bărbăţia acestui joc: 

„Mingea zboară deasupra noastră ca luna / În timp ce două grupe se înfruntă, / Căpitanii 
grupelor au fost desemnaţi / Şi îşi ocupă locurile după reguli imuabile, / Nu există favoruri 
pentru neamuri / Nu este loc pentru părtinire / Domneşte bărbăţia şi stăpânirea de sine / Fără 
erori, fără neglijenţe. / Şi dacă toate acestea sunt necesare pentru jocul cu mingea, / Cu atât sunt 
mai necesare luptei vieţii”.

(Va urma)
Boris BOGUŞ,                             

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

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

Sportul de masă la USM întruneşte zeci de tineri şi tinere 
în cadrul Daciadei anuale la cele treisprezece competiţii 

sportive(nouă genuri de sport), incluzând majoritatea lor.
Practicând sportul, studenţii au posibilitatea să-şi menţină şi să-

şi fortifice sănătatea, să-şi dezvolte calităţile fizice, morale şi inte-
lectuale. Tinerii care se ocupă cu sportul în mod regulat şi organizat  
au şansa de a obţine mari performanţe. Dar să trecem la subiect: în 
perioada 23-24 februarie, la Palatul Sporturilor USM, s-a desfăşurat 
concursul  sportiv (al şaptelea după program) la voleiul feminin, 
ediţia 2014-2015. La start au ieşit 12 facultăţi. Lupta pentru cele trei 
locuri premiante a fost încordată şi imprevizibilă. Bunăoară, echipa 
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a avut noroc la tra-
gerea la sorţi în subgrupă, astfel ocolind echipa Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, cu cele mai talentate şi performante jucătoare.

Totuşi, viitoarele jurnaliste au dat dovadă de responsabilitate şi 
de multă coerenţă în competiţii, reuşind să se claseze pe locul 1 în 
subgrupă, depăşind echipele FRIŞPA şi echipele de la Facultăţile de 
Chimie şi Tehnologie Chimică, Biologie,  de Matematică şi Informa-
tică, precum şi pe cea de la Drept.

E de reţinut faptul că în ultimii douăzeci de ani  jurnalistele n-au 
avut acces pe podiumul de premiere,  iar locul doi  a constituit sur-
priza acestui concurs de volei.

În finala acestuia ele  s-au confruntat cu  echipa viitoarelor eco-

nomiste - multiplă campioană la această probă, care a dominat 
totalmente meciul decisiv, clasându-se pe locul 1.

Aşadar, locul 2 i-a revenit echipei Facultăţii de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării, iar pe treapta  secundă a podiumului a ur-
cat echipa unită a Facultăţilor de Fizică şi Inginerie şi Sociologie 
şi Asistenţă Socială.

Precizăm că în susţinerea şi organizarea echipei feminine de 
volei a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, a con-
tribuit substanţial colegul nostru  de facultate, Alexandru Trifan, 
anul 2 - un mare amator al fenomenului sportiv, membru a cinci 
echipe de bărbaţi la facultate, un tânăr  energic inteligent şi ge-
neros.

Iată componenţa echipei care a  devenit vicecampioană a Da-
ciadei 2014-2015 la volei feminin: Alina Vasilenco, grupa J124, 
anul 3,Tatiana Şerbu, grupa J121, anul, Diana Turchin, grupa 
J134, anul 2, Diana Antoniu, grupa J143, anul1, Sabina Rebeja, 
grupa J135, anul 2, Naven Thi Hue, grupa J141, anul 1, Daniela 
Bejan, grupa J144, anul 1, Maria Casian, grupa J144, anul 1, Pa-
tricia Podoleanu, anul,  Mihaela Ojovan, grupa C146, anul 1.

Bravo fetelor!
 Eugenia CĂŞUNEANU,

lector superior la Catedra de Cultură Fizică şi Sport 
„V.Plîngău”, USM

ÎNNOBILATE  CU  TITLUL  DE  VICECAMPIOANE
(O  VICTORIE  MULT  AŞTEPTATĂ)

Doamna Maria Cotlău, doc-
tor în filologie, conferențiar 

universitar, încă în anul 1996 debu-
tează in calitate de cadru didactic al 
Universității de Stat din Moldova. 
Ulterior, pentru merite profesionale dis-
tincte, este înaintată în funcția de șefă 
a Catedrei Limbi Străine Aplicate, Fa-
cultatea Relații Internaționale, Științe 
Politice și Administrative, aflându-se 
în această postură între anii 2001-
2014. Aceasta perioada a 
fost dedicata dezvoltării 
unui concept nou pen-
tru procesul educațional 
din Republica Moldova:  
predarea limbilor străine 
în domeniile de profesi-
onalizare. Astfel, omagi-
ata noastră a participat la 
crearea Filierei Francofo-
ne în cadrul Facultății de 
Drept, apoi la  fondarea Centrului de 
Reușită în Limba Franceză și Engleză 
la Facultatea Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative. 

O direcţie prioritară în activitatea 
doamnei Maria Cotlău este colabora-
rea cu instituţiile universitare de peste 
hotare: Universitatea M. Kogălniceanu 
din Iaşi, Centrul de Lingvistică Apli-
cată din Besançon (Franţa), Şcoala de 
Ştiinţe Politice din Rennes (Franţa), 
Şcoala Internaţională Francofonă de 
Ştiinţe Politice din Katowitze (Polo-
nia), Institutul Naţional de Limbi şi 
Civilizaţii Orientale din Paris. Datorită 
calităţilor sale personale şi profesiona-
le deosebite, domnia sa este cunoscută 
şi se bucură de autoritate şi profund 
respect în rândurile studenţilor şi ale 
cadrelor didactice universitare, dar şi 

de la alte instituţii de învăţământ, cu 
care a colaborat în calitate de șef al co-
misiilor de susținere a examenelor de 
stat: Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”, ULIM. 

Pe parcursul carierei sale, dna M. 
Cotlău a îmbinat cu succes obligațiunile 
de manager universitar, de  profesor și 
cercetător, desfășurând o activitate şti-
inţifică prodigioasa, axată pe promo-
varea teoriei şi practicii formative mo-

derne în scopul pregătirii 
unor specialişti de per-
formanţă cu cunoaşterea 
mai multor limbi străine 
de specialitate, apţi să se 
integreze în spaţiul euro-
pean-comunitar.

Departamentul Relații 
Internaționale, colec-
tivul Facultăţii Relații 
Internaționale, Științe Po-

litice și Administrative a Universității 
de Stat din Moldova aduc sincere 
felicitări distinsei noastre sărbători-
te. cu ocazia împlinirii frumoasei și 
onorabilei aniversări. O preţuim şi o 
respectăm pentru profesionalismul, 
înțelepciunea, modestia, onestitatea şi 
comunicabilitatea de care dă dovadă 
în activitatea profesională cotidiană. 
Îi dorim viaţă îndelungată, plină de 
realizări şi bucurii, clipe de satisfac-
ţie şi înălţare sufletească, sănătate, 
bunăstare, verticalitate, inspirație şi 
putere de muncă întru deplina satis-
facţie a performanţelor sale.

Valentina  tEOSA,
doctor habilitat, profesor  universitar

şef  Departamentul Relații 
Internaționale,

FRIŞPA

CU  CONŞTIINŢA  ÎMPĂCATĂ
Vineri, 20 martie 2015, 

locuitorii de pe teritoriul 
R. Moldova și din Chișinău s-au  
bucurat de un spectacol astrono-
mic excepțional. La 10:55, ora 
Chișinăului, a început o eclip-
să parțială de Soare. Eclipsele 
de Soare pot avea loc numai la 
Lună Nouă, când ea este între 
Pământ și Soare și aceste trei 
corpuri cerești se află pe o linie 

dreaptă: Pământ – Lună – Soare. Există patru tipuri 
de eclipse solare: totală, parțială, inelară și hibridă. 

Eclipsele totale de Soare au loc atunci când 
Luna acoperă complet Soarele văzut de pe Pământ. 
Eclipsa totală poate fi văzută numai 
de pe o arie terestră foarte mică, de 
aproximativ 160 km lățime și 16160 
km lungime. În afara acestei fâșii 
poate fi observată numai o eclipsă 
parțială de Soare. Eclipsele parțiale 
de Soare pot fi observate atunci când 
Pământul, Luna și Soarele nu se alini-
ază perfect pe o linie dreaptă și Luna 
acoperă doar parțial discul Soarelui; 
Eclipsele inelare au loc atunci când 
discul Lunii apare mai mic decât al 
Soarelui când ea traversează central discul solar și 
în timpul eclipsei rămâne vizibil un inel strălucitor 
de lumină solară; Eclipsele hibride sunt o formă 
rară de eclipsă solară care variază de la o eclipsă 
inelară de Soare la una totală. 

Urmărirea unei eclipse de Soare fără ochelari de 
protecție poate vătăma grav ochii. Singura cale de a 
observa o eclipsă de Soare în siguranță este folosi-
rea ochelarilor de protecție sau proiectarea imaginii 
Soarelui eclipsat pe un ecran. În timp ce la Chișinău 
eclipsa din 20 martie a fost una parțială, în alte re-
giuni de pe Terra ea  a fost una totală. Aceasta este 
prima eclipsă a anului 2015, numărul lor în acest an 
fiind de patru: două eclipse solare (eclipsa totală din 
20 martie și eclipsa parțială din 13 septembrie) și 
două eclipse lunare, la 4 aprilie și la 28 septembrie. 

Eclipsa din 20 martie a fost  remarcabilă și prin 
faptul că în fusul orar cu numărul 2 în care se află 
și Chișinău ea se produce în ajunul echinocțiului de 
primăvară sau vernal, din 21 martie, care marchează 
începutul primăverii astronomice în emisfera nordi-
că. O asemenea coincidență nu se va mai întâmpla 
până în anul 2034. 

O altă particularitate a acestei eclipse a fost fap-
tul că Luna cu 12 ore înainte de începutul eclipsei 
s-a aflat  la perigeu, adică în punctul cel mai apro-
piat de Pământ al orbitei sale. O astfel de poziție 
a satelitului nostru natural este numită Super Lună 
Nouă. 

Faza de totalitate a eclipsei însă n-a fost vă-
zută decât în două localități insulare populate din 

Norvegia, în rest banda de totalitate va 
trece deasupra Oceanului Atlantic între 
țărmurile Grenlandei și Norvegiei.

Eclipsa din 20 martie a fost ultima 
eclipsă solară totală, vizibilă din Europa 
până la 12 august 2026. Eclipsele sola-
re se produc în cicluri. Ciclul Saros al 
eclipselor are perioada de 18 ani. Două 
eclipse solare separate printr-un ciclu 
Saros au caracteristici similare, ele se 
produc în același nod al orbitei Lunii, 
ea fiind aproximativ la aceeași distanță 

de la Pământ. Eclipsele separate printr-un ciclu Sa-
ros sunt incluse într-o Serie Saros. Eclipsa solară 
totală din 20 martie 2015 face parte din Seria Saros 
120, care a început cu o eclipsă solară parțială la 27 
mai 933 d.Hr. și se va încheia cu o eclipsă parțială 
de Soare la 7 iulie 2195. Următoarea eclipsă totală 
de Soare din această Serie va avea loc la 30 martie 
2033. 

Pe parcursul istoriei, eclipsele de Soare au tre-
zit teamă și au fost asociate cu mituri, legende și 
superstiții. Chiar și în prezent, o eclipsă de Soare 
este considerată un semn nefavorabil în multe cul-
turi.

Ștefan D. TIRON, 
fizician,

consilier la Ministerul Educaţiei

Universul aproape
2015 - CEL MAI IMPORTANT FENOMEN ASTRONOMIC 

În imagine: Echipa de volei feminin a Facultăţii de 
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, vicecampioană a 

Daciadei USM, ediţia 2014-2015(de la stânga la dreapta): 
Alina Vasilenco, Mihaela Ojovan, Marina Casian, Naven 
thi Hue, Diana turchin,  Sabina Rebeja,  tatiana Şerbu 
şi Eugenia Căşuneanu, profesoară la Catedra de Cultură 

Fizică şi Sport,  responsabilă de activitatea sportivă la 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe al Comunicării.

La o aniversare


