
Unul din cele mai importante evenimente care s-au 
produs, pe parcursul acestui an, la Universitatea de Stat 
din Moldova a fost vizita pe care ne-a făcut-o în ziua de 
17 septembrie Ambasadorul SUA în R. Moldova James 
D. Pettit. Excelenţa Sa a fost invitat de domnul rector 
Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, scopul acestei 
foarte importante întruniri fiind abordarea problemelor 
ce ţin de perspectivele relaţiilor de colaborare a institu-
ţiei noastre cu cele mai importante Centre Ştiinţifice din 
universităţile Statelor Unite ale Americii şi cele ce ţin 
de pregătirea cadrelor de doctoranzi pentru economia 
naţională a Republicii Moldova.

Evenimentul a fost moderat de doamna Elena Crestianicov, doctor, 
conferenţiar universitar, director al Centrului de Studii America-

nistice din R. Moldova. La prima etapă a întrevederii a avut loc o convor-
bire tete-a tete între rectorul USM şi înaltul oaspete de peste ocean, după 
care domnul Gheorghe Ciocanu i-a propus Excelenţei Sale James D. Pettit 
să facă o mică excursie prin campusul universitar. Ambasadorul SUA la 
Chişinău  s-a lăsat impresionat de amploarea lucrărilor de reconstrucţie a 
blocurilor de studii şi de amenajare a teritoriului adiacent.

A urmat întrevederea cu studenţii - masteranzi şi cu profesorii universi-
tari. Doamna Elena Crestianicov le-a vorbit celor prezenţi despre parcursul 
de activitate al Centrului de Americanistică, despre frumoasele realizări ale 
colectivului acestuia în vederea implementării celor mai importante pro-
iecte ce ţin de colaborarea intensă şi fructuoasă între USM şi alte instituţii 
înrudite  de peste ocean, cu colegii lor de pe continentul american.

În faza finală a vizitei la Universitatea de Stat din Moldova oficialul 

american a răspuns la mai 
multe întrebări pe care i le-
au adresat studenţii-maste-
ranzi şi cadrele didactice 
de la diferite facultăţi care 
predau lecţii la Speciali-
tatea „Studii în domeniul 
Americanisticii”.

La întrunirea în cauză 
au fost prezenţi:  decanul 
Facultăţii de Relaţii Inter-
naţionale, Ştiinţe Politice 

şi Administrative,  domnul Alexandru Sol-
can, şefa Departamentului Relaţii Internaţi-
onale, doamna Valentina Teosa şi doamna 
Alla Roşca, profesor universitar, care predă 
la Universitatea  Tulane, SUA, şi la USM.

În vizita sa la Universitatea de Stat din 
Moldova Excelenţa Sa, Ambasadorul James 
D. Pettit a fost însoţit de asistenta Serviciului 
de Relaţii Publice, doamna Kate Berlett.

Mihai MORĂRAŞ

Imagini: Marina Cebotari, 
fotoreporter USM
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De Ziua Cunoştinţelor (1 septembrie, 2015)  domnul 
Prim-ministru Valeriu Streleţ,  fost absolvent al Facultăţii 
de Istorie, USM,  ne-a vizitat Alma Mater. În cadrul acelei 
întâlniri matinale, Domnia sa a ţinut un consistent dis-
curs, actualizat pe problemele stringente cu care se con-
fruntă la ora actuală întreaga noastră societate, apoi a 
răspuns la multe întrebări pe care i le-au adresat  studen-
ţii Facultăţii de Istorie şi Filozofie, înaltul demnitar de stat 
fiind invitatul acestei unităţi didactico-ştiinţifice.

În cele ce urmează, reproducem, în formă puţin prescur-
tată, discursul domnului Valeriu Streleţ.

Stimate Domnule Rector, 
Stimate Domnule Decan, 
Stimaţi profesori, 
Dragi studenţi, 
Am intrat astăzi cu mari emoţii în incinta Blocului central 

al USM. Exact ca şi în anul 1987, acum 28 de ani, în calitate 
de student al Facultăţii de Istorie. În aceste momente trăiesc 
sentimentul că am revenit acasă. La Facultatea de Istorie a 
USM s-au format oameni de stat şi patrioţi ai ţării noastre şi 
anume aici am decis să punctez o serie de gânduri, idei şi di-
recţii definitorii pentru activitatea Guvernului din perspectivă 
scurtă şi medie. 

Independenţa, suveranitatea, statalita-
tea. Acum câteva zile am sărbătorit Ziua Inde-
pendenţei. Douăzeci şi şapte august 1991 este 
şi va rămâne cu certitudine o zi istorică pentru 
noi. Asta a fost marea noastră achiziţie. 

Dar ar fi o eroare să credem că lupta pentru 
independenţă s-a sfârşit. Adevărata indepen-
denţă o vom avea asigurată atunci când insti-
tuţiile statului vor fi funcţionale şi puternice, 
când economia ţării va oferi sentimentul de 
siguranţă şi îndestulare fiecărui cetăţean, când 
justiţia nu va da nici cel mai mic termei de a 
pune la îndoială principiile statului de drept, 
iar forţele armate – capabile a garanta capaci-
tatea de apărare a statului.

Împreună cu echipa guvernamentală, în cooperare cu ali-
anţa politică de guvernare, care asigura majoritatea parlamen-
tară, vom demara hotărât reforma multidimensională a admi-
nistraţiei publice, fără de care aparatul de stat ar putea intra 
într-un colaps sistemic ireversibil. 

Justiţia, statul de drept, combaterea corupţiei sunt 
elemente definitorii pentru readucerea încrederii cetăţenilor 
şi oamenilor de afaceri în lege şi în dreptate. Atâta timp cât 
investitorii tratează justiţia din ţara noastră ca pe un „cost 
suplimentar” şi nu ca un pilon de oportunitate în dezvoltare,  
atâta timp ne vom afla în stare de alertă şi pândiţi de pericol. 
Avem datoria să implementăm corect legile deja adoptate şi 
să promovăm noi legi în numele edificării unui fundament să-
nătos al statului de drept. Atâta timp cât funcţionarii publici, 
judecătorii, procurorii, poliţiştii, angajaţii fiscali, vameşii, in-
spectorii de tot soiul vor trata funcţia publică ca pe o mană 
cerească aducătoare de venituri fără niciun fel de riscuri, atâta 
timp va fi necesară consolidarea tuturor forţelor sănătoase ale 
societăţii pentru a ne debarasa de acest flagel. 

Sistemul bancar, economia, bunăstarea oamenilor. 
Sunt necesare acţiuni de corectare a erorilor sistemice comi-
se, de investigare a fraudelor admise, de asanare a sistemului 
bancar. Am mai spus-o şi cu alte ocazii – marile probleme ne-
au venit din supravegherea defectuoasă a sistemului bancar, 
coroborată cu subordonarea politică a justiţiei şi abordările 
selective în combaterea corupţiei. Relansarea economiei şi, 
implicit, eradicarea sărăciei o vom începe cu asanarea siste-
mului bancar. Consider un element principial de important să 
asigurăm nu doar pedepsirea persoanelor vinovate de fraudele 
bancare, dar şi recuperarea banilor furaţi. Legislativul urmea-
ză și trebuie să iniţieze o dezbatere privind modul în care şi-a 
exercitat administraţia 
BNM mandatul legal, 
cine sunt funcţionarii 
care au admis suprave-
gherea atât de defectuoa-
să a sectorului. 

Sănătatea, Protec-
ţia şi asigurarea socia-
lă, sistemul de pensii.  
Aceste probleme extrem 
de sensibile trebuie tra-
tate cu toată seriozitatea. 
În domeniul ocrotirii să-

nătăţii avem, în ultimii ani, unele 
realizări notabile în medicina pri-
mară, dar mai trebuie încă să depu-
nem multe eforturi pentru dezvol-
tarea în continuare a medicinii de 
urgenţă şi a celei spitaliceşti. 

Sistemul de asigurări de sănă-
tate urmează a fi perfecţionat în 
continuare în aşa mod ca serviciile 
acoperite de poliţa de asigurare să 
fie calitative şi suficiente. Sistemul 
de protecţie şi asigurări sociale tre-
buie construit pe principiul: „statul 

vine în susţinerea celor care au cu adevărat nevoie de ajutor”, 
evitând perpetuarea „parazitismului social” şi pe motivarea 
cetăţenilor care muncesc cu salarii modeste, neapelând la in-
demnizaţia pentru şomaj. Sunt sigur că nu mai putem tărăgăna 
reforma sistemului de pensii, care nu este sustenabil şi autosu-
ficient, consumând an de an tot mai multe resurse financiare 
din bugetul de stat, care ar putea fi direcţionate spre proiecte 
investiţionale.

 Securitatea naţională, inclusiv cea informaţio-
nală, perspectiva reintegrării ţării. Provocările regionale 
la adresa securităţii sunt fără precedent şi nu au analogii în 
ultimele două decenii. În ţara vecină, Ucraina, se varsă sânge 
şi este violată integritatea teritorială. În aceste condiţii, forţele 
armate ale ţării noastre vor urma cu promptitudine programe-
le de consolidare a capacităţii de apărare şi sporire a gradului 
de interoperabilitate conform programelor comune pe care le 
avem cu partenerii de dezvoltare. 

O atenţie sporită va acorda Guvernul şi Autonomiei Gă-
găuze. Suntem şi vom rămâne într-o comunicare strânsă şi 
constructivă, pentru a identifica cele mai bune soluţii de res-

pectare a statutului autonomiei şi a dezvoltării dinamice în 
acelaşi ritm cu toată ţara. 

Educaţia, implicarea societăţii civile în procesul de 
schimbări, perspectivele pentru tineri. Vorbind despre re-
forme, transformări, lupta cu fenomenele negative, trebuie să 
conştientizăm că obiectivul principal nu sunt doar deciziile 
luate de Guvern sau legile adoptate de Parlament. Procesele 
pozitive din anumite domenii şi sectoare trebuie apreciate şi 
încurajate. Graţie consacrării şi dedicaţiei ex ministrului Edu-
caţiei, dnei Ministru Maia Sandu, pe care am susţinut-o con-
stant, au fost puse temeliile unor procese de reforme în secto-
rul educaţiei, care urmează a fi continuate şi diversificate. Un 

accent deosebit Guvernul va 
pune pe estimarea corectă a 
cererii şi ofertei de forţă de 
muncă calificată, cu perspec-
tiva unei dezvoltări robuste a 
sectorului educaţiei vocaţio-
nal - profesionale. 

Consolidarea societă-
ţii şi participarea civică. 
Evaluând toate procesele 
curente, problemele acumu-
late, tacticile de manipulare 
a opiniei publice, specularea 
politică a problemelor oame-
nilor, încrâncenarea anumi-

tor categorii de opozanţi – ajungem la o concluzie destul de 
alarmantă că ne aflăm la o limită după care se poate declanşa 
haosul şi colapsul sistemic, dacă Guvernul va fi obstrucţionat 
în activitatea sa de soluţionare promptă a celor mai presan-
te probleme. Guvernul ar trebui să fie cea mai deschisă zonă 
pentru critică, înţelegând că activitatea executivă întotdeauna 
lasă loc pentru mai bine. Ştiu că societatea are multe preten-
ţii faţă de putere, faţă de clasa politică. Mai mult decât atât, 
recunosc că multe dintre ele sunt judicioase. În mare măsură, 
autorităţile poartă răspundere pentru corupţia la toate nive-
lurile, pentru ineficienţa instituţiilor guvernamentale, pentru 
tergiversarea reformelor necesare, creşterea preţurilor şi tari-
felor. Dar critica şi acţiunile de protest  trebuie să se încadreze 
în limitele legii, iar intenţiile sincere ale organizatorilor pro-
testelor civice să nu fie exploatate şi pervertite de către lideri 
şi aventurieri politici profitori. 

Stimaţi prieteni şi colegi, 
Integrarea europeană a ţării noastre este şi rămâne obiec-

tivul strategic de bază al Guvernului pe care-l conduc. Imple-
mentarea Acordului de Asociere şi a părţii sale componente 
(DCFTA) trece ca un fir roşu prin programul de activitate a 
Guvernului. Vom restabili bunele relaţii cu partenerii de dez-
voltare şi vom reuşi. 

Dar să nu neglijăm riscurile şi ameninţările la adresa ţării 
noastre. Să fim sinceri. Nu tuturor le este pe plac liniştea şi 
pacea în casa noastră. Cineva este ataşat de alte case. Există 
încă în ţara noastră forţe distructive, care doresc destabilizarea 
situaţiei pentru a aduce ţara în haos şi instabilitate permanen-
tă. Sarcina noastră este să nu permitem acest lucru. Nu avem 
nevoie de haos şi tulburări. Avem nevoie de un stat stabil care 
să se dezvolte. Şi, în mare măsură, această stabilitate depinde 
de tineret. 

Vă mulţumesc pentru atenţie!

ÎNALTE OFICIALITĂŢI LA USM Evenimentul anului

SCOPUL  NOSTRU  RĂMÂNE  ACELAŞI:

Un început de convorbiri constructive în 
Sala de Protocol a USM

Dialogul cu masteranzii şi cadrele universitare  
a continuat la Centrul de Americanistică

INTEGRAREA  EUROPEANĂ!

ÎNCĂ  O  FILĂ  ÎN  HRONICUL  TIMPURILOR  NOASTRE

O imagine ce va completa încă o filă în  hronicul 
timpurilor noastre
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Recent Directoratul General pentru Cercetare și Inovare 
al Comisiei Europene i-a conferit Universității de Stat din 

Moldova titlul „Excelenţa Resurselor Umane 
în Cercetare / HR Excellence in Research”.

Precizăm că domnul Gheorghe Ciocanu, pro-
fesor universitar, doctor habilitat, rector USM, 
a semnat pe data de 23 martie 2015 Declaraţia 
de aderare la Carta Europeană a Cercetăto-
rilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea 
Cercetătorilor. Anterior, Carta Europeană a 
Cercetătorului și Codul de Conduită pentru Re-

crutarea Cercetătorilor au fost adoptate de Comisia Europeană la 11 
martie 2005, acestea fiind elementele de bază ale politicii Uniunii 
Europene privind creșterea atractivității profesiei de cercetător. Cele 
două documente specifică rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor 
şi angajatorilor, conținând 40 de principii şi condiţii generale, structurate pe 4 di-
mensiuni: 

Aspectele etice și profesionale1.  / Ethical and professional aspects;
Recrutarea2.  / Recruitment;

Condiţiile de muncă și securitatea socială3.  / Working conditions and social se-
curity;

Consolidarea pregătirii, a competențelor și a experienței 4. 
cercetătorilor / Training.

În cadrul Universității de Stat din Moldova a fost realizată o 
amplă analiză a cadrului normativ și a practicilor existente în vede-
rea corespunderii acestora cu prevederile Cartei Europene a Cerce-
tătorilor şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, 
fiind elaborat raportul privind Strategia Resurselor Umane pentru 
Cercetători, încorporând Carta Europeană a Cercetătorilor şi Co-
dul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor la Universitatea 
de Stat din Moldova / The Human Resources Strategy for Resear-
chers incorporating the European Charter for Researchers and the 
Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at the Mol-

dova State University: SUMMARY OF THE INTERNAL ANALYSIS AND ACTION 
PLAN, publicat și pe site-ul www.usm.md. 

Florentin PALADI,
prorector pentru activitatea științifică,

profesor universitar

ÎNCĂ UN TITLU DE EXCELENȚĂ
(DISTINCŢIA ”HR EXCELLENCE IN RESEARCH”  PENTRU UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA)

Cadrul de 
re fe r in ţă 

al Curriculumului 
Universitar repre-
zintă documentul 
care defineşte fun-
damentele concep-
tuale şi metodolo-
gice ale politicilor 
curriculare la nivel 
naţional. Acesta 
se încadrează prin 

funcţiile sale în realizarea demersului priori-
tar al Strategiei Naţionale «Moldova 2020», 
care prevede «modernizarea sistemului edu-
caţional, pentru a răspunde atât nevoilor in-
dividuale ale tinerilor, cât şi cerinţelor pieţei 
forţei de muncă în scopul sporirii productivi-
tăţii acesteia şi al majorării ratei de ocupare 
în economie».

Totodată, Cadrul de referinţă al Cur-
riculumului Universitar va asigura im-
plementarea unor schimbări de esenţă, 
prevăzute de Codul Educaţiei (2014) şi 
Strategia Naţională «Educaţia 2020», do-
cumente internaţionale care reglementează 
spaţiul european comun pentru învăţământul 
superior :

Declarația Bologna (DB)	
Cadrul European al Calificărilor 	

(CEC)
Standardele de calitate 	

ISO9001:2008
Programul « Orizont 2020»	
Proiectul EHEA-ERA	
Proiectele de mobilitate Erasmus-	

Mundus etc.
În contextul acestor documente naţionale 

şi internaţionale, dezvoltarea Curriculumului 
Universitar devine o direcţie strategică de 
asigurare a calităţii învăţământului superior, 
prevăzută explicit în Codul Educației.

Proiectarea şi implementarea Curricu-
lumului Universitar la toate ciclurile învă-
ţământului superior reprezintă un demers 
de maximă importanţă pentru funcţionarea 
eficientă a întregului sistem, precum şi a fi-
ecărei instituţii în parte. Acest demers are 
nevoie de o abordare ştiinţifică, profesională, 
dar şi experienţială. În acest sens, Cadrul de 
referinţă al Curriculumului Universitar oferă 
strategii, principii şi instrumente de dezvol-
tare curriculără în condiţiile specifice de re-
formare a învăţământului superior.

Indiferent de diversitatea instituţiilor de 
învăţământ superior, de condiţiile în care 
funcţionează acesta, de politicile instituţi-

onale ale fiecărei entități, există abordări şi 
principii generale care pot răspunde nevoilor 
şi cerinţelor fiecărui beneficiar. Cadrul de 
referinţă sprijină, în acest sens, dezvolta-
rea autonomiei universitare şi deschide 
noi oportunităţi de sincronizare a învăţă-
mântului superior la nivel naţional şi in-
ternaţional.

 Concomitent, în procesul generării/
dezvoltării Curriculumului Universitar 
este important să se ţină cont de tendin-
ţele şi provocările-cheie ale timpului: glo-
balizarea, gestionarea 
eficientă a resurselor, 
schimbările economi-
ce și sociale, noile teh-
nologii informaționale 
și comunicaționale, 
inovațiile. 

Globalizarea a 	
provocat interdepen-
denţa economiilor, 
creşterea concurenţei, 
migraţia, necesitatea 
unor specialiști de înaltă 
calificare, capabili să se 
adapteze la diferite con-
diţii etc.;

Digitalizarea şi 	
extinderea  tehnologiilor 
informaţionale şi comu-
nicaţionale a generat 
schimbarea paradigmei 
de cunoaştere şi de for-
mare a competenţelor;

Crizele financiare şi provocările 	
politice/economice determină noi valenţe 
şi oportunităţi educaţionale, precum ar fi: 
educaţia pe parcursul întregii vieţi, edu-
caţia pentru toţi şi pentru fiecare, dezvol-
tarea integrală şi integră a personalităţii, 
educaţia centrată pe cel ce învaţă etc.

Aşadar, dezvoltarea Curriculumului Uni-
versitar nu este un proces izolat de contextul 
internaţional şi  naţional, de cel social-eco-
nomic şi educaţional. Dimpotrivă, aceşti 
factori, în mare parte, determină concepţia şi 
metodologia redimensionării Curriculumului 
Universitar. Documentul în cauză urmează 
să abordeze factorii educaţionali determi-
nanţi, dar şi fundamentele conceptuale şi 
praxiologice ale Curriculumului Universitar 
în dezvoltare.

Curriculumul, în viziunea actuală, re-
prezintă:

o paradigmă pedagogicăa)  postmoder-
nă, axată pe interconexiunea demersului 

psihocentric şi sociocentric, având ca prio-
ritate finalităţile educaţiei;

o nouă ştiinţă a educaţieib)  (teorie 
generală a Curriculumului), care are ca 
obiect de studiu specific proiectarea curri-
culară a educaţiei şi  instruirii la nivel de 
sistem şi la nivel de proces.

În acest context, dezvoltarea curricu-
lumului universitar vizează:

Definirea conceptului de Curricu-	
lum ca paradigmă şi model de proiectare a 
formării profesionale iniţiale şi continue.

Identifica-	
rea domeniilor şi ariilor 
curriculare.

Proiectarea 	
finalităţilor la nivel de 
sistem, cicluri de învăţă-
mânt superior, domenii, 
profiluri şi specializări.

Corelarea 	
optimă a relaţiilor din-
tre componentele para-
digmei Curriculumului 
Universitar şi, în primul 
rând, între acţiunile de 
predare-învăţare-cerce-
tare-evaluare.

Redefinirea Cur-
riculumului pe disci-
pline şi a modulelor/
unităţilor de învăţare 
pornind de la statutul 
şi binomul competen-
ţelor specifice.

Competenţele devin un nou sistem de 
referinţă al finalităţilor de formare profe-
sională şi personală. Conţinuturile devin 
mijlocul de formare a acestor competenţe, 
racordate la necesităţile pieţei muncii şi 
la cicluri de învăţământ superior (licenţă, 
masterat, doctorat).

Centrarea curriculumului pe stu-	
dent: diversificarea ofertelor de cursuri, 
traiectorii opţionale sau individualizate, 
crearea mediilor de învăţare mai flexibile, 
axare pe experienţele proprii şi cercetare.

Abordarea interdisciplinară şi pluri-	
disciplinară propune realizarea unor situ-
aţii mai complexe, utilizând competenţele 
care se formează în cadrul unui grup de 
discipline/cursuri.

Aplicarea strategiilor didactice acti-	
ve/interactive, valorificarea modalităţilor de 
învăţare individuală/autoreglată.

Implicarea activă a studenţilor, doc-	
toranzilor în cercetarea ştiinţifică: proiecte 

de cercetare, incubatoare, laboratoare de 
cercetare.

Redimensionarea stagiilor de prac-	
tică, accentuând latura mai activ praxiolo-
gică şi implicată în acest proces a agenţilor 
economici.

Redimensionarea relaţiilor profe-	
sor-student: promovarea parteneriatului în 
construirea cunoaşterii, implicarea studen-
ţilor în luarea deciziilor curriculare etc.

În acest context, se modifică rolurile pen-
tru profesorii universitari: profesor facilitator 
al învăţării, profesor consilier, profesor peda-
gog. 

Creşterea responsabilităţii profeso-
rului şi a studentului faţă de beneficiarii 
învăţământului superior, faţă de societate 
conduce la:

Realizarea unui echilibru pragmatic 	
în cadrul curricular între o cultură de tip 
academic şi o cultură funcţională, adaptată 
finalităţilor fiecărei specializări;

Promovarea conceptului de transfer 	
curricular ca un instrument pentru asigu-
rarea compatibilităţii sistemelor de învăţă-
mânt superior, dar şi pentru transparenţa 
diplomelor.

Cadrul de referinţă al Curriculumului 
Universitar

 va îndeplini următoarele funcţii:
de conceptualizare a Curriculumu-	

lui în diferite ipostaze de abordare;
de reglementare şi corelare a proce-	

sului de proiectare şi implementare a Curri-
culumului la nivel naţional şi instituţional;

de orientare a procesului de preda-	
re-învăţare-evaluare;

de sincronizare cu standardele euro-	
pene în domeniul învăţământului superior.

Cadrul de referinţă al curriculumului 
universitar se adresează:

conceptorilor de politici curriculare 	
în învăţământul superior;

conceptorilor de curricula pe speci-	
alizări şi discipline academice;

cadrelor didactice universitare;	
managerilor din învăţământul supe-	

rior;
evaluatorilor şi experţilor în curri-	

culum;
studenţilor şi doctoranzilor;	
agenţilor economici.	

Vladimir GUŢU,
doctor habilitat în pedagogie, 

profesor universitar,
decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe 

ale Educaţiei

TIMPUL  INSISTĂ:
MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR!

(POLITICI CURRICULARE ÎN DOMENIUL RESPECTIV)
Acest studiu-document este unul de pionierat, în care se stabilesc orientări esen-

ţiale şi actuale de politici curriculare. Este o lucrare fundamentală, al cărei conţinut 
reflectă şi stipulează standardele învăţământului universitar pe diferite aspecte, înce-
pând de la conceptul propriu-zis al învăţământului superior şi finalizând cu evaluarea 
cadrului şi gradului de calificare.

Această  rezistentă operă ştiinţifică include în sine şi stabileşte complexul de nor-
me şi reglementări pentru întreg sistemul de învăţământ superior, oferind fiecărei 
universităţi în parte posibilitatea să fie autonomă în luarea de decizii. Precizăm că 

studiul în cauză a fost elaborat pentru învăţământul superior din R. Moldova, ba-
zându-se pe nişte legităţi, documente şi standarde internaţionale, avizate de cei mai 
reprezentativi experţi străini.

L-am rugat pe distinsul nostru savant, domnul Vladimir Guţu, care este coordona-
torul acestei lucrări ştiinţifice de unicat, să facă câteva referinţe pe marginea studiului 
în cauză, la care domnia sa ne-a răspuns cu toată deschiderea şi amabilitatea ce-l 
caracterizează.

Redacţia  ziarului „Universitatea”

Paradigma cunoaşterii
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Anul universitar la Facultatea de Istorie şi Filozofie a început, după cum se 
spune în popor, cu  dreptul. Şi acest lucru se întâmplă grație unui eveniment 

remarcabil nu numai pentru facultate, dar şi pentru Universitatea de Stat din Moldova, 
fapt ce se datorează  domnului profesor universitar, doctor habilitat Valentin Tomuleţ, 
care s-a învrednicit de a fi printre cei 10 proeminenţi  oameni de cultură şi ştiinţă no-
minalizaţi la Premiul de Stat al Guvernului Republicii Moldova. 

Este unul din cunoscuţii profesori ce reprezintă Facultatea de Istorie şi Filozofie. 
Domnia sa este un cercetător asiduu şi responsabil, caracterizat prin profunzimea de 
invidiat cu referire la documentul istoric. 

Activitatea ştiinţifică a domnului Valentin Tomuleţ, la toate etapele, a fost îmbinată 
frumos cu cea desfăşurată la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldo-
va, unde a ocupat diverse posturi ştiinţifico-didactice, de la asistent, până la profesor 
universitar. De la începutul carierei sale, domnul Valentin Tomulet a considerat drept 
prioritate cercetarea unor direcţii noi în domeniul Istoriei moderne a românilor, pre-
cum ar fi: Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868); 
Basarabia în sistemul pieţei interne ruse (1812-1868); Politica comercial-vamală 

a ţarismului în Basarabia (1812-1868); Geneza şi evoluţia burgheziei comer-
ciale în Basarabia (1812-1868); Elitele nobiliare şi burgheze din Basarabia 
(1812-1918); Mentalitatea nobilimii şi burgheziei comercial-industriale din 
Basarabia (1812-1918); Instituţii sociale din Basarabia sub dominaţia ţaristă 
(1812-1917)  şi altele.

Acest lucru ne permite să afirmăm cu certitudine că domnia sa a fondat o Şcoală 
Naţională în domeniul cercetării istoriei moderne a spaţiului românesc, şcoală care 
este cunoscută şi la noi în ţară, dar şi peste hotarele ei. La toate acestea se mai adau-
gă şi cele peste 250 de studii şi monografii scrise de către domnul Valentin Tomuleţ, 
precum şi doctoranzii care au fost sau sunt şcoliţi de  proaspătul nostru Laureat al 
Premiului Naţional.

Tocmai din aceste considerente acordarea  onorabil Premiului de mare prestigiu 
domnului Valentin Tomuleţ este  un lucru meritoriu, pe care distinsul nostru coleg îl 
merită din toate punctele de vedere. 

Ion GUMENÂI,
doctor, conferenţiar universitar, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie

PROFESOR  STRĂLUCIT ŞI  CERCETĂTOR  REMARCABIL
Istoria este mânată de oamenii care-şi pipăie necontenit pulsul.

                                                                              Emil Cioran

Distinsul Profesor Valentin Tomuleţ s-a impus cu multă ardoare în viaţa ştiinţifică a Repu-
blicii Moldova, oferindu-ne un exemplu de pasiune şi abnegaţie, un credo profesional şi 

civic vrednic de urmat. Acest fapt este dovedit, pe de o parte, prin cele zece cărţi de autor şi sute 
de studii şi articole publicate în diferite culegeri şi reviste de specialitate din România, Ucraina, 
Federaţia Rusă, Belarus, Georgia, Başkortostan şi Republica Moldova, iar, pe de altă parte, prin 
cele peste 50 de generaţii de studenţi (35 de generaţii de la Facultatea de Istorie şi 26 de generaţii 
de la Facultatea de Arte Frumoase)  sau, mai bine spus, prin mii şi mii de studenţi cărora distinsul 
om de ştiinţă le-a insuflat şi le-a educat dragostea de trecut, de adevăr, de cultură, de  gloria acestui 
neam. 

Rezultatele obţinute prin munca titanică depusă pe parcursul anilor în studierea istoriei mo-
derne a Basarabiei şi calităţile unice pe care le posedă au fost apreciate în acest an prin decernarea 
celei mai prestigioase şi importante distincţii pe care o poate acorda statul. Domnul Valentin To-
muleţ a devenit Laureat unuia din cele 10 Premii Naţionale, acordate anual de Guvernul Republicii 
Moldova pentru realizări importante care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologia, cultura şi arta 
şi au contribuit la promovarea imaginii pozitive a ţării noastre pe plan internaţional.

Deşi Premiul Naţional i-a fost acordat pentru realizările remarcabile în domeniul ştiinţei, noi, 
cei de la Facultatea de Arte Frumoase, îl cunoaştem, mai întâi de toate, ca un adevărat promotor 
al culturii, adică al frumosului,  al dragostei pentru folclor,  pentru datinile şi tradiţiile româneşti. 
În calitate de decan al Facultăţii de Arte Frumoase (funcţie pe care o deţine din 1989) dl Valentin 
Tomuleţ manifestă un puternic  spirit organizatoric, dând dovadă de calităţi manageriale deosebite. 
S-a implicat plenar în restructurarea procesului de instruire din cadrul facultăţii, asigurând la un în-
alt nivel didactico-ştiinţific  perfecţionarea  programelor de studii, acordând prioritate studierii artei 
naţionale. Dovadă a faptului că este un bun cunoscător al folclorului şi tradiţiilor româneşti, în anul 
2012 Domnia sa a fost numit membru al Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului 
Naţional Imaterial al Republicii Moldova de pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova. 

Activând în această comisie alături de personalităţi notorii precum Varvara Buzilă , Victor Ghi-
laş, Svetlana Badrajan, Ion Bălteanu, Andrei Tamâzlâcaru, Iulian Filip, Nicolae Gribincea, Diana 
Dicusarî, Silvia Zagoreanu, Nicanor Ţurcanu, Corina Rezneac ş.a., dânsul continuă să muncească 
cu o deosebită insistenţă. 

Domnul profesor universitar Valentin Tomuleţ a susţinut iniţiativa artistei Maria Iliuţ,  cu sus-
ţinerea administraţiei Universităţii de Stat din Moldova, a Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova, organizarea,  în anul 2006,  a Festivalului-concurs Naţional de Folclor (prima ediţie) 
„Tradiţii şi obiceiuri de nuntă”, care are drept scop promovarea tezaurului folcloric naţional, iden-
tificarea celor mai bune formaţii folclorice şi a celor mai buni interpreţi de folclor. Este autor a 
mai multe studii. Le remarcăm doar pe două:  „Costumul naţional moldovenesc pentru femei 
din Basarabia la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec al XX-lea” şi „Clasificarea şi expresia 
semantică a principalelor dansuri populare la românii basarabeni”, publicate în Analele Ştiinţifice 
ale Universităţii de Stat din Moldova.

 Cu ocazia decernării Premiului Naţional, colectivul profesoral al Facultăţii de Arte Frumoase 
şi al Casei de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova vă aduce sincere felicitări, dorindu-vă 
sănătate deplină, împliniri, bucurii şi încă multe realizări pe tărâmul Istoriei şi Artei. Domnia Voas-
tră reprezentaţi o veriga centrală în jurul căreia se  desfăşoară întreaga viaţă a facultăţii. Dumnea-
voastră aveţi misiunea, de fapt o  şi realizaţi cu brio, de a ne susţine, de a ne da un sfat, un îndemn 
pentru a putea continua împreună promovarea  valorilor culturale şi spirituale ale neamului.

Felicitări şi la noi împliniri!
Maria ILIUŢ,

Maestru în arte, lector superior la Facultatea de Arte Frumoase, conducător artistic al 
Colectivului-model „Crenguţa de Iederă”

Cristina GHERASIM,
lector la Facultatea de Arte Frumoase, doctoranda lui  V. Tomuleţ

Profesorul  universitar  Valentin  Tomuleț Laureat al Premiului Național

UN  ÎMPĂTIMIT  AL  ARTELOR  FRUMOASE

REPERELE  UNUI  DESTIN:  MUNCĂ, EFORT, DĂRUIRE ŞI CĂUTARE

Printre istoricii basarabeni care manifestă 
un viu interes pentru evoluţia social-eco-

nomică a Basarabiei în prima jumătate a secolu-
lui al XIX-lea  domnul Valentin Tomuleţ, doctor 
habilitat în istorie, profesor universitar, s-a impus 
plenar în plan istoriografic prin demersuri ce im-
plică o largă deschidere documentară şi teoretică 
vizând diferite aspecte ale istoriei moderne a spa-
ţiului Pruto-Nistrean. 

Viitorul istoric modernist s-a născut în satul 
Tabani,  raionul Briceni. Şi-a petrecut copilăria 
în localitatea de baştină, un sat de ţărani cu o di-
versitate culturală şi confesională impresionantă. 
Bunelul Nicolae a lui Grigore Burca, un ţăran căr-
turar cu studii neterminate la Tiraspol, i-a marcat 
puternic destinul spiritual, dragostea profundă faţă 
de locurile natale, faţă de oameni, faţă de neam şi 
de ţară. 

Tot aici, la Tabani, a urmat, între anii 1960 şi 
1970, şcoala medie, unde a manifestat dragoste de 
carte şi un viu interes pentru istorie. 

Aşadar, „cu cei şapte ani de-acasă” în spate, 
condus de acea stare protestatară a bunelului 
şi mânat de dorinţa de a pune pe tapet adevă-
rul istoric, în 1971 Valentin Tomuleţ se înscrie 
la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii 
de Stat din Moldova (pe atunci Universitatea 
de Stat din Chişinău), pe care a absolvit-o cu 
succes în 1976. În anii de studii la facultate i-a 
avut în calitate de dascăli pe distinşii profe-
sori Vladimir Potlog, Iosif Şlaien, Rudolf En-
ghegardt, Mihail Muntean, Constantin Dra-
chenberg, Mihail Volodarski, Anatol Mirkind, 
Lev Şteiman, Emil Verbiţki, Ştefan Panfil(ov), 
Eudochia Untilă. Alături de profesorii mai în 
vârstă, i-au cimentat cunoştinţele în istorie şi 
profesorii mai tinerii Ion Niculiţă, Pavel Co-
cârlă ş.a.

După absolvirea Universităţii lucrează profe-
sor de istorie şi educator la Colegiul Republican 
de Cultură Fizică şi Sport din Chişinău. În Peri-
oada noiembrie 1976 – noiembrie 1977 îşi sati-
sface serviciul militar în oraşul Sankt Petersburg 
(pe atunci Leningrad), după care revine la locul 
vechi de muncă, unde activează până în februarie 
1979. Între timp, în decembrie 1978, la invitaţia 
profesorului Ion Niculiţă, se angajează prin cumul 
ca asistent la Catedra de Istorie a URSS. 

Cariera  sa universitară începe din luna martie 
1979, când este angajat titular în calitate de asis-
tent. Sub imperiul maximei Istoria est magistra 
vitae parcurge toate treptele didactice ale învăţă-
mântului superior: din martie 1991, de lector su-
perior, din ianuarie 1992 – conferenţiar universitar 
şi din decembrie 2011 – profesor universitar. 

Din decembrie 1989 Domnia sa deţine func-
ţia de decan al Facultăţii de Arte Frumoase. În 

această calitate dl Valentin Tomuleţ manifestă 
un vădit spirit organizatoric, dând dovadă de  
alese calităţi manageriale. Este un bun cunos-
cător al muzicii, îndeosebi al folclorului şi al 
tradiţiilor româneşti. S-a implicat plenar în re-
structurarea procesului de instruire din cadrul 
facultăţii, asigurând la un înalt nivel didactico-
ştiinţific schimbările în programele de studii, 
acordând prioritate studierii artei naţionale, în 
care scop a completat corpul didactic al facultăţii 
cu tineri specialişti. 

Activitatea didactică a profesorului Valentin 
Tomuleţ a fost în permanen-
ţă îmbinată cu cercetarea 
ştiinţifică, fapt pentru care 
este recunoscut pe plan na-
ţional şi internaţional ca un 
specialist notoriu în dome-
niul istoriei economice şi 
sociale a Basarabiei în epo-
ca modernă. Şi-a concentrat 
plenar eforturile în munca 
de cercetare spre aprofun-
darea unor teme fundamen-
tale ale istoriei naţionale, 
combătând cu multă vehe-
menţă conceptele ideolo-
gizate şi tendenţioase ale istoriografiei sovietice: 
fundamentarea actului anexării Basarabiei la 
1812 de către Imperiul Rus; determinarea dez-
astrului economic, cauzat Principatelor Româ-
ne şi Basarabiei în urma războaielor ruso-turce 
din anii 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856; cer-
cetarea politicii comercial-vamale a ţarismului 
şi influenţa ei asupra dezvoltării comerţului şi 
constituirii burgheziei comerciale; evidenţi-
erea specificului şi perioadei de constituire a 
pieţei interne în Basarabia şi a modalităţilor de 
includere a acesteia în sistemul pieţei interne 
ruse; stabilirea etapelor şi determinarea me-
canismului încorporării Basarabiei în sistemul 
economic şi politic al Imperiului Rus; eviden-
ţierea particularităţilor genezei şi constituirii 
burgheziei comercial-industriale şi agricole 
naţionale în Basarabia etc. 

În cele trei decenii  de la publicarea primului 
său articol, istoricul Valentin Tomuleţ a  contribuit 
esenţialmente la investigarea problemei Basara-
biei în sistemul pieţei interne ruse (1812-1868). 
Anume asupra acestei problematici s-a concentrat 
în timpul studiilor de doctorat, care şi le-a reali-
zat între 1980-1984 la Universitatea de Stat din 
Moldova, Catedra de Istorie a Moldovei, sub în-
drumarea profesorului universitar, doctor habilitat 
Mihail Muntean, unul din cei mai buni cunoscă-
tori ai izvoarelor de arhivă a istoriei moderne a 
Basarabiei. 

Titlul ştiinţific de doctor în istorie i-a fost 
acordat după ce a susţinut cu brio, în aprilie 1989, 
teza intitulată Legislaţia comercială şi comerţul 
Basarabiei cu guberniile interne ruse (1812-
1861). 

În anii 1986 şi 1992 a efectuat stagii la Institu-
tul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 
în 1996 – la Universitatea „Alexandru I. Cuza” 
din Iaşi, unde l-a avut  consultant pe ilustrul isto-
ric ieşean Vasile Cristian  concomitent cu distinşii 
istorici ieşeni – Ioan Caproşu, Gheorghe Platon, 
Alexandru-Florin Platon, Mihai Cojocariu.

O expresie 
elocventă a intensei 
sale activităţi ştiin-
ţifice, desfăşurate 
în acea perioadă, 
o constituie nume-
roasele publicaţii şi 
participarea activă 
la diverse conferin-
ţe, congrese şi sim-
pozioane ştiinţifice 
naţionale şi inter-
naţionale, rezultatul 
acestei activităţi şti-
inţifice  finalizând 

cu înscrierea, în septembrie 1990, la studiile de 
postdoctorat. În iunie 2003 susţine cu succes teza 
de doctor habilitat Politica comercial-vamală a 
ţarismului în Basarabia şi constituirea burghe-
ziei comerciale (1812-1868), având – consultant 
ştiinţific pe cunoscutul medievist, profesorul uni-
versitar Pavel Cocârlă.

Savantul  Valentin Tomuleţ este autor a cca 
170 de lucrări ştiinţifice şi didactico-ştiinţifice, 
publicate în culegeri şi reviste de specialitate din 
România, Ucraina, Rusia, Belarus, Başkortostan, 
Republica Moldova. Domnia sa este autor a două 
monografii, a unei microenciclopedii, a  două 
culegeri de documente, coautor a două manuale 
universitare, a 141 de studii, articole, teze, a 4 re-
cenzii, a 5 lucrări elaborate împreună cu studenţii, 
a 10 lucrări ştiinţifico-didactice şi a 15 articole 
publicistice.

 Pe parcursul anilor a fost coordonator, refe-
rent ştiinţific, responsabil de ediţii a 10 publicaţii, 
referent oficial la 7 teze de doctor. Este membru al 
Colegiului de redacţie la 8 reviste de specialitate 
din Republica Moldova şi din România. A activat 
în cinci Comisii Ştiinţifice. Din 17 aprilie 2008 
este preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil 
la specialitatea 07.00.02 – Istoria Românilor (pe 
perioade) din cadrul Institutului de Istorie, Stat 
şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Pe 
parcursul multor ani este membru al Senatului 
USM, al Consiliului de Administraţie al USM, al 

Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Istorie şi Fi-
lozofie, membru al Comisiei de Calitate a USM şi 
preşedinte al Comisiei de Calitate a Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie.

 O dovadă a recunoaşterii sale ştiinţifice 
o confirmă şi invitarea sa la congrese şi con-
ferinţe ştiinţifice internaţionale desfăşurate la 
Moscova, Kiev, Minsk, Ufa, Sevastopol, Omsk, 
Odesa, Vinniţa, Cernăuţi, Bucureşti, Iaşi, Ora-
dea, Timişoara etc. Domnia sa a contribuit şi în 
calitate de organizator la numeroase manifestări 
ştiinţifice, a participat, la invitaţie, şi pe post de 
moderator la diferite conferenţe ştiinţifice naţio-
nale şi internaţionale, simpozioane aniversare sau 
comemorative.

Un loc aparte în domeniul preocupărilor sa-
vantului Valentin Tomuleţ  ţine de încadrarea 
studenţilor facultăţii în activităţi ştiinţifice. Fiind 
unul dintre cei mai buni cunoscători ai izvoarelor 
de arhivă a istoriei Basarabiei din sec. al XIX-lea, 
având la îndemână una dintre cele mai bogate ar-
hive de documente (microfilme, fotocopii, xero-
copii şi în formă digitală), profesorul Valentin To-
muleţ pune la dispoziţia studenţilor, masteranzilor 
şi doctoranzilor aceste valoroase  surse. 

În final, am dori să ne oprim asupra laturii 
pur umane, demne a fi consemnate, a profesoru-
lui Valentin Tomuleţ. Firea nu-i este contamina-
tă de morbul înfumurării şi grandomaniei. Este 
un om uşor acceptabil în diverse anturaje şi si-
tuaţii, care emană bunătate şi deschidere faţă de 
persoana sa. Aura sa pozitivă, care inspiră încre-
dere, îl fac un conlocutor bun chiar şi pentru cele 
mai dificile caractere. Este un familist convins, 
reuşind să crească şi să educe, alături de soţia sa, 
două fiice, cu care, suntem siguri, se mândreşte 
foarte mult.

Cu o energie demnă de invidiat, cu capaci-
tăţi enorme de muncă, cu un interes neobosit şi 
o dragoste nespusă față de documentul de arhi-
vă inedit, profesorul Valentin Tomuleţ,  proas-
pătul Laureat  al Premiului Naţional, este în 
plin şantier editorial, cu un proiect interesant şi 
original de perspectivă. Efortul îi este canalizat 
în albia creativităţii. Iar dacă omul creează, în-
seamnă că el răsplăteşte menirea, adică rostul 
în această lume.

Vivas, noster professore! Crescas! Floreas! 
Semper sitis in flore! 

Anatol PETRENCU,
 doctor habilitat, profesor universitar, 

 Departamentul Istoria Românilor, Universală 
şi Arheologie, 

dr. Andrei EMILCIUC,
cercetător ştiinţific superior, Institutul de  Isto-

rie, Academia de Ştiinţe a Moldovei,
discipol al proaspătului nostru Laureat
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Adunarea Generală a ONU a declarat anul 2015 – 
Anul Internaţional al Solurilor. Evenimentul a 

fost anticipat de lucrările Conferinței Ştiințifice “Anul 
Internațional al Solurilor 2015”, organizată de Societatea 
Națională a Moldovei de Știință (SNMSS), cu susținerea și 
aportul conducerii Facultății  de Biologie și Pedologie.

În deschiderea acestei reuniuni de mare actualitate, 
preşedintele SNMSS, domnul  academician Andrei Ursu 
a menționat că,  potrivit calculelor Organizației Mondia-
le pentru Agricultură și Alimentație (FAO), cca 98% din 
produsele alimentare provin din agricultură şi doar 2% din 
oceanul planetar. Serviciile acordate de soluri ecosisteme-
lor naturale şi antropizate echivalează cu 37 de trilioane de 
dolari SUA. Aceasta este echivalentă cu suma economiilor 
tuturor statelor lumii participante la cel de al Doilea Război 
Mondial.

Pentru satisfacerea necesităţilor alimentare a populaţi-
ei globului pământesc este necesar ca anual să se producă 
câte 1000 kg de pâine pe  cap de locuitor. Cca  450 kg din 
acestea urmează a fi utilizate în calitate de produse de pani-
ficaţie, iar alte 550 kg - în calitate de furaje pentru obţinerea 
alimentelor de origine animală (ouă, lapte, carne etc.).

Conform unor calcule mai recente, la sfârşitul secolului 
XX în lume se produceau doar cca 450 kg de pâine pe cap 
de locuitor. Dar fiind distribuirea neuniformă a ramurii fito-
tehniei în unele spaţii, în special pe continentul african, se 
produc cca 100 kg pe  cap de locuitor. Prin urmare, actual-
mente în lume mai mult de 805 mln. de oameni fie că suferă 
cronic de foame, fie că mănâncă pe nesăturate sau suferă de 
insuficienţă de substanţe proteice. 

Totodată, pentru asigurarea cu alimente a celor cca 80-
90 de mln. de oameni care se nasc anual, este necesar ca 
producerea de pâine să sporească cu 110-120 mln. tone. 
În acelaşi timp, suprafeţele globale apte pentru agricultură 
sunt în permanentă reducere.

Anual din circuitul agricol sunt înstrăinate ireversibil 
cca 20 mln. ha, pe când pentru satisfacerea necesităţilor 
unui locuitor al pământului sunt necesare 0,4 ha de terenuri 
agricole. 

În acest sens constatăm că, dacă în 1990 unui locuitor 
al pământului îi mai reveneau 0,35 ha terenuri agricole, în 
2000 acest indice s-a redus până la 0,25 ha şi se presupune 
că până în 2050 acesta se va reduce până la 0,15 ha. (Pentru 
informare, menţionăm că pentru asigurarea dietei unui ve-
getarian sunt necesare 0,09 ha.)

În contextul Anului Internaţional al Solului, 2015, FAO 

Ne priveşte pe toţi
SĂ OCROTIM CA LUMINA OCHILOR CEA MAI MARE BOGĂŢIE A PĂMÂNTULUI

(ANUL INTERNAŢIONAL AL SOLURILOR 2015)
O naţiune care îşi  distruge solurile se distruge pe sine însăşi.

Franclin D. Roosevelt,
Preşedintele SUA în perioada 1933-1945

are ca obiective sensibilizarea completă a factorilor de decizie 
ai societăţii civile cu privire la importanţa profundă a solului 
pentru viaţa umană. 

Prin declararea anului 2015 
“Anul Internaţional al Solului” 
FAO îşi propune să susţină ac-
ţiuni şi politici eficiente de ges-
tionare durabilă şi protecţie a 
resurselor de sol, precum şi să 
promoveze investiţiile în acti-
vităţi de gestionare durabilă a 
solului. 

Prin prisma obiectivelor 
specificate, Anul International 
al Solului trebuie: 

să ridice nive-	
lul de conştientizare privind 
importanţa şi impactul deci-
ziilor şi acţiunilor umane asu-
pra solului ; 

să educe publicul în  perceperea rolului crucial pe 	
care solul îl are în cadrul securităţii alimentare, al modifi-
cărilor climatice, al ecosistemului şi al dezvoltării durabile 
pe planeta noastră;

să susţină politicile şi acţiunile care privesc ma-	
nagementul durabil şi protecţia resursei numită sol;

să militeze pentru centralizarea şi  colectarea 	
rapidă a informaţiilor care redau un tablou complet şi 
real al situaţiei solurilor la nivel local, regional, naţio-
nal, global.

Cât priveşte starea lucrurilor la capitolul dat din ţara 
noastră, noi am scăpat din vizor realităţile cu care se con-
fruntă solurile din R. Moldova. Acum constatăm că resur-
sele de sol ale republicii sunt afectate de 5 tipuri şi 40 de 
forme de degradare a solurilor, cele mai grave dintre aces-
tea, care conduc la micşorarea capacităţii de producţie sau 
la distrugerea completă a învelişului de sol, fiind eroziunea 
cu apa care afectează 878 mii ha; de humificare (se con-
stată pe cca 2,5 mln. ha);  de alunecările active de teren pe 
cca 81 mii ha;  de salinizarea şi soloneţizarea solurilor pe 
cca 220 mii ha.  

Modificări semnificative suferă relaţiile solului cu 
clima. În acest sens, se reduce capacitatea solurilor de a 
valorifica apa provenită din precipitaţiile atmosferice. Ca 
urmare, o parte din apa meteorică nu se  acumulează. 

În ultimii 25-30 de ani se creează o impresie că a sporit 
frecvenţa secetelor şi a perioadele secetoase. În realitate, 
frecvenţa secetelor a rămas aceeaşi. Au devenit  doar mai 
sesizabile efectele şi consecinţele acesteia ca urmare a de-
gradării solurilor.  Drept exemplu ne poate servi seceta din 
anul curent. 

Solurile noastre, pe bună dreptate, sunt principala bo-
găţie a republicii. Aceasta o ştim cu toţii. Este strict necesar 
ca acest lucru să-l conştientizeze întreaga societate şi fieca-
re cetăţean în parte. 

Acum, ca niciodată, avem nevoie de un Program Na-
ţional de restabilire a resurselor de sol. Anume aceste pro-
bleme au fost principalele subiecte incluse în Declaraţia 
aprobată la finele Conferinţei.  

Tatiana NAGACEVSCHI, 
doctor, conferenţiar universitar,

Departamentul Ştiinţele Solului, Geografie, Geolo-
gie, Silvicultură şi Dessign

Gheorghe JIGĂU,
 doctor, conferenţiar universitar

  

Cu mare interes participanţii la Conferinţă au ascultat 
comunicarea domnului academician Andrei Ursu, 

remarcabil savant în domeniul Pedologiei.

Scheletul aproape complet montat de dinoteriu, 
găsit în anul 1961 în apropierea satului Prici-

peni din raionul Rezina, pe bună dreptate, poate fi 
considerat o adevărată perlă a Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. Această 
fosilă este unul dintre cele mai complete şi bine con-
servate schelete de dinoteriu din lumea 
întreagă, care atrage mereu atenţia oame-
nilor de ştiinţă. Unele specii de dinoteriu 
(acest nume provine din limba greacă an-
tică şi înseamnă “fiară teribilă”) au fost 
chiar mai mari decât elefanţii moderni şi 
reprezintă cel mai mare mamifer terestru 
după rinocerul gigantic dispărut – indri-
coteriu. Dinoterii au existat pe parcursul 
miocenului şi pliocenului (de la 20 până 
la 2 milioane de ani în urmă) în Africa, 
Asia de Sud şi Europa. Teritoriul actual 
al Republicii Moldova face parte de zona 
extremă nordică a distribuţiei geografice 
a dinoteriilor. 

Scheletul de la Pripiceni aparţine spe-
ciei Deinotherium gigantissimum, care a 
fost cea mai mare din formele dinoteriilor 
descoperite până acum: înălţimea scheletului consti-
tuie nu mai puţin de 4 metri, lungimea colţilor atinge 
aproape un metru, în timp ce greutatea corporală a 
animalului ajungea la cel puţin 13 tone. În ciuda nu-
melui său îngrozitor şi a dimensiunilor uriaşe, dino-
terii au fost nişte animale ierbivore paşnice, care lo-
cuiau în păduri. Până în prezent savanţii nu au ajuns 
la un acord cu privire la aspectul fizic al dinoteriului. 
Cel mai des în reconstrucţiile artistice dinoterii sunt 
prezentați cu trunchi lung, cum ar fi elefanţii moderni. 
Cu toate acestea, unii cercetători sugerează că dinote-
rii mai degrabă au avut o trompă mică şi mobilă ca la 

tapirii moderni. Spre deosebire de elefanţi, dinoterii 
au avut membrele mai lungi şi coloana vertebrală mai 
flexibilă, care le permiteau să-şi asume o mai mare 
mobilitate, în ciuda dimensiunilor gigantice. 

Nu există consens nici cu privire la funcţia colţi-
lor mari, care, de fapt, sunt nişte incisivi foarte masivi 

şi ascuţiţi şi care, spre deosebire de 
elefanţi, sunt situați pe mandibulă, 
şi nu pe maxilar. Unii cercetători 
admit că colţii mari şi curbaţi au 
fost folosiţi de dinoterii pentru a 
obține hrana: ruperea cojii de co-
paci şi a ramurilor cu frunze cu care 
se hrăneau. Însă, dacă privim atent 
colţii dinoteriului de la Pricipeni, 
nu vom găsi nicio urmă de uzură, 
zgârieturi sau alte modificări meca-
nice care ar fi apărut în mod obli-
gatoriu dacă colţii ar fi fost folosiţi 
pentru dobândirea hranei vegetale. 
Cel mai probabil, colţii dinoteriilor 

au reprezentat o armă de atac şi de 
apărare, utilizată contra rivalilor şi 
prădătorilor, dar şi la protejarea re-

surselor vitale (hrană, spaţiu) şi a puilor lor. Posibil 
că dinoterii au dispărut de pe teritoriul Republicii 
Moldova, ca şi de pe al întregii Europe din cauza 
unei faze scurte de răcire a climei, care a avut loc în 
mijlocul Pliocenului. Această scurtă răcire a climei a 
dus la dispariţia mai multor animale tropicale din Eu-
ropa. Dinoterii au supravieţuit însă în Africa până la 
Pleistocenul timpuriu, unde ar fi putut coexista ceva 
timp cu primii strămoşi ai oamenilor.

Roman CROITOR,
 doctor in biologie, cercetător asociat

Universitatea de Provence, Aix-en-Provence

“Buna ziua, domnule redac-
tor Mihai Morăraş!

Prin prezenta, informez re-
dacţia ziarului “Universitatea “ 
că subsemnata, cu prilejul lan-
sării noului an academic 2015 
–2016,  am făcut 
o donaţie de car-
te  (52 de titluri de 
manuale, studii 
academice de şti-
inţe politice şi re-
laţii internaţionale 
pentru Biblioteca 
Centrală a Univer-
sităţii de Stat din 
Moldova. Lotul 
l-am expediat prin  
Serviciul Poştal al  
Statelor Unite ale 
Americii.

Consider că nu-
mai prin acţiuni 
concrete se poate 
face  schimbarea  
acea schimbare, pe 
care ne-o dorim cu toţii de atâta 
vreme în ţara noastră. Cred că, 
dacă fiecare din noi ar contribui 
cu ceva concret în această direc-
ţie, lucrurile ar merge mult mai 
bine, iar societatea noastră ar 
simţi cu adevărat efortul comun 
spre dezvoltare şi civilizaţie.

Trebuie să conştientizăm cu 
toţii faptul  că această schimba-
re, despre care vorbim, începe  
prin procesele complexe şi com-
plicate de educaţie, iar educaţia 
se face  numai prin cunoaştere, 
adică prin  muncă, prin căutări 

migăloase, prin lecturi sârguin-
cioase, prin autoperfecţionarea 
continuă şi insistentă.

Literatura didactico-ştiinţifi-
că pe care v-o expediez (cărţile 
sunt scrise în limba engleză) le 

va permite studenţilor să facă, 
într-un fel, comparaţia între  me-
todele de abordare a problemelor 
ce ţin de ştiinţele politice şi de re-
laţii internaţionale din Occident 
şi  cele din R. Moldova, astfel 
deschizându-li-se noi orizonturi 
de acces şi de cunoaştere asupra 
multor fenomene din domeniul 
profesat “.

Alla ROŞCA,
doctor habitat, profesor 

universitar, Universitatea 
Tulane, SUA,  Universitatea de 

Stat din Moldova. 

Scrisoare de peste ocean

SCHIMBAREA  O  PUTEM  FACE  DOAR  
PRIN EFORTURI  COMUNE

Preţiosul lot de carte a ajuns la USM 
concomitent cu revenirea acasă, pentru o 

scurtă perioadă de timp, a doamnei profesor 
Alla Roşca, Domnia sa transmiţând donaţia 
de  literatură ştiinţifico-didactică doamnei 
Ecaterina Zasmenco, directorul Bibliotecii 

Centrale, USM.
Reconstrucţia dinoteriului 

creată de pictorul ceh 
Zdeněk Burian.

Evoluția faunei terestre

MOLDOVA – O ŢARĂ O  GIGANŢILOR DISPĂRUŢI: 
DINOTERIUL DE LA PRICIPENI

Continuare din numărul trecut, 25 august, 2015)
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La Facultatea  de Științe 
Economice Proiectul 

TEMPUS «LMPH Licence Mas-
ters professionnels en mana-
gement des activités hôtelières 
pour le développement de 
l’industrie touristique en Géor-
gie, Azerbaïdjan et Moldavie», 
este în plină derulare și imple-
mentare. 

Finanțat cu susținerea Comisi-
ei Europene (cu o durată de desfășurare între 01 decembrie 
2013 și 30 noiembrie 2016, cu peste 33 de instituții parte-
nere, reprezentate de 10 state europene),  Proiectul LMPH 
înaintează cu rezultate remarcabile care completează reușit 
obiectivul general al facultății noastre. Activitățile plani-
ficate și/sau realizate urmează să contribuie la dezvoltarea 
industriei turistice a Republicii Moldova prin formarea 
de resurse umane, prin profesionalizarea programelor de 
învăţământ superior în domeniul hotelier și optimizarea 
managementului în cadrul structurilor hoteliere.

În acest context, corpul didactic al facultății  noastre, 
în coordonare cu Doamna decan Galina Ulian, doctor ha-
bilitat, profesor universitar, cu reprezentanți ai Catedrei 
Economie, Marketing și Turism (sub conducerea Dom-
nului șef de catedră Alexandru Onofrei, doctor habilitat, 
profesor universitar) au renovat Planul de învățământ la 
ciclul I licență, specialitatea Turism, și au creat un nou 
Program de master în domeniul serviciilor hoteliere și tu-
rismului. 

Lansarea programului de master „MANAGEMENT 
ȘI MARKETING HOTELIER ȘI TURISM” a avut 
loc în cadrul Admiterii 2015. De menționat că rezultatele 
obținute la admitere (peste 100 de studenți și masteranzi 

înmatriculați la acest domeniu de formare profesională) 
au răsplătit contribuțiile echipei de lucru, precum și ale 
tuturor profesorilor facultății. 

Produsul dat reprezintă unul din finalitățile activităților 
desfășurate conform cronogramei de lucru și anume: o 
colaborare durabilă dintre Facultatea Științe Economice 
și partenerii europeni, inclu-
siv cu Facultatea de Turism a 
Universității din Girona, Spa-
nia; Departamentul de Mana-
gement şi Administrarea Afa-
cerilor de la Universitatea Al. 
I. Cuza Iași și Departamentul 
GIP FIPAG al Academiei din 
Grenoble, Franța. 

Totodată, în scopul elaboră-
rii și perfecționării conținutului 
științific al disciplinelor prevă-
zute în planul de învățământ, 
precum și al schimbului de 
experiență pe direcția pedago-
gică și de specialitate, în peri-
oada aprilie-mai 2015, Facul-
tatea de Turism a Universității 
din Girona, împreună cu cele 
patru Școli Asociate regionale 
din domeniul serviciilor hoteli-
ere și Departamentul de Mana-
gement şi Administrarea Afacerilor de la Universitatea Al. 
I. Cuza Iași au găzduit, într-un stagiu de formare, un grup 
de profesori ai facultății noastre, dar și alți profesori de la 
universitățile partenere  din cadrul proiectului. 

Şi, întrucât structura și metodologia planului de 
învățământ au fost bine corelate și coordonate cu repre-

zentantul Facultății de Turism a Universității din Girona, 
Domnul Joaquim Majó, doctor, conferențiar universitar, 
prodecan, expert-referent pentru țara noastră în cadrul 
proiectului și în urma semnării unui Acord de Colaborare 
inter-universitară în perioada imediat următoare, maste-
ranzilor din cadrul programului li se va oferi posibilitatea 

mobilității academice și a obținerii diplomei 
duble în parteneriat cu universitatea din Spa-
nia. 

Cursurile prevăzute de  noul program au 
început, conform calendarului academic, la 
7 septembrie 2015 și se desfășoară în limbile 
română, rusă şi engleză. 

Acest program de master încearcă să se 
impună cu forme și metode didactice inova-
toare: crearea și inaugurarea “Centrului de 
Excelență” în domeniul serviciilor hoteliere 
și turismului; două săli de studii vor fi echi-
pate cu tehnologii avansate (vor fi instalate 
programe de simulare a operațiunilor hoteli-
ere și de turism, table interactive, copiatoare 
multifuncționale, proiectoare ș.a.).

În așa fel, în cadrul proiectului LMPH 
și după finalizarea acestuia, profesorii și 
studenții Facultății Științe Economice vor 
beneficia de un mediu de studiu stimulativ, 
utilat modern si, nu în ultimul rând, de o 
asistență europeană în  lumina colaborării și 

dezvoltării de noi posibilități în domeniul dat.

 Lucia CASTRAVEȚ,
doctor, conferenţiar universitar

prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice,
coordonator tehnic regional al Proiectului LMPH

(FACULTATEA  DE ȘTIINȚE ECONOMICE: UN NOU PROGRAM DE MASTER ÎN 
DOMENIUL  SERVICIILOR HOTELIERE ȘI TURISMULUI) 

În perioada 26-28 august 2015 a avut loc reu-
niunea partenerilor proiectului Tempus “Mo-

dern Information Services for Improvement Stu-
dy Quality (MISISQ)”, al cărei scop a fost evalua-
rea intermediară a proiectului în cauză. 

În cadrul ședințelor au fost prezentate rapoartele 
grupurilor de lucru privind activitățile și rezultatele 
obținute în realizarea obiectivelor  proiectului. Astfel 
a fost prezentat raportul privind implementarea soft-
ware specializat integrat de bibliotecă ALEPH în bi-
bliotecile partenere din Moldova, acesta fiind obiec-
tivul nr.1 al proiectului. 
Evaluând activitățile re-
alizate  de experții euro-
peni  și de partenerii din 
instituțiile din Moldova, 
s-a constatat că, la etapa 
actuală,  toate biblioteci-
le sunt în proces de con-
versie a bazelor de date 
din sistemele existente 
în software ALEPH. Au 
fost efectuate mai multe 
traininguri privind imple-
mentarea noului software 
în bibliotecile universitare partenere. 

În acest sens, vom nominaliza trainingul organizat 
în cadrul Bibliotecii Științifice a Universității Tehni-
ce din Riga (Letonia), la care au participat 16 biblio-
tecari din Moldova (15-16 ianuarie 2015), trainingul 
din cadrul Bibliotecii Universității de Medicină din 
Kaunas, Lituania, unde au fost instruiți 17 bibliote-
cari. De asemenea, au fost organizate un șir de trai-
ninguri în cadrul Bibliotecii Științifice a Universității 
de Stat de Medicină și Farmacie “N. Testemițanu”, 
aceasta fiind instituția coordonatare la nivel national 
în cadrul proiectului. Trainingurile au vizat subiecte 
privind implementarea modulelor noului software, 
formatorii fiind reprezentanți ai campaniei producă-
toare ExLibris, precum și ai instituțiilor partenere din 
Europa. Grupurile țintă au întrunit diferite categorii 

de specialiști: administratori și bibliotecari de siste-
me, catalogatori, bibliografi, specialiști din serviciile 
de achiziții, împrumut de documente. 

Un alt subiect discutat în cadrul ședinței ține de 
crearea repozitoriilor științifice instituționale. Grupul 
de lucru respectiv a prezentat situația privind reali-
zările obținute la acest subiect. În acest context, vom 
menționa faptul că managerii bibliotecilor universita-
re din Moldova au avut posibilitatea de a se familiari-
za cu experiența bibliotecilor universitare din Vilnus 
(Lituania), care le va servi drept suport suplimentar 

în elaborarea setului 
de documente necesar 
pentru funcționarea 
arhivelor electronice 
instituționale. Pre-
cizăm că, în perioa-
da 15-19 septembrie 
2015, un grup de bi-
bliotecari din R. Mol-
dova (16 persoane) au 
beneficiat de un trai-
ning organizat de că-
tre partenerii de la Bi-
blioteca Universității 

Debreceni Egietem (Ungaria) cu aportul partenerilor 
din Lituania, Letonia și România.

Privitor la obiectivul proiectului ce ține de Cul-
tura informației utilizatorilor bibliotecilor, a fost 
prezentat un raport privind evaluarea experienței 
bibliotecilor din Moldova, acumulată pe parcursul 
anilor. Informația respectivă, precum și rezultatele 
sondajului realizat în mediul bibliotecarilor – viitori 
formatori, va servi drept suport esențial în realizarea 
acestui obiectiv al proiectului.  

Participanții la întrunire au formulat obiecții, 
doleanțe și planuri de viitor întru realizarea cu succes 
a proiectului.

Ecaterina ZASMENCO,
directorul Bibliotecii Centrale,  USM

INTEGRAREA ÎN SPAŢIUL INFORMAŢIONAL 
MODERN

(REUNIUNEA PARTENERILOR PROIECTULUI TEMPUS MISISQ)
Prima parte a articolului – în numărul trecut (20.08.2015) Septembrie din nou  

şi-a deschis larg uşi-
le pentru toți cei dornici de 
cunoștințe, deschizându-li-se 
largi orizonturi spre lumea per-
formanţelor şi afirmării profe-
sionale.  Instituția noastră nu 
face o excepție. Ne bucurăm 
de noii membri ai comunității 
Universității de Stat din Mol-
dova, care au completat familia 
noastră studenţească. Conco-
mitent cu lansarea 
anului de studiu 
2015-2016 Cen-
trul de Ghidare în 
Carieră și Relații 
cu Piața Muncii, 
chiar din  prime-
le săptămâni de 
studii, se află ală-
turi de „bobocii” 
fiecărei facultăți. 
Astfel are loc 
procesul  intens 
de informare a 
studenților anului 
întâi, unde avem ca scop in-
formarea fiecăruia despre pro-
cesul de învățământ în cadrul 
Universității de Stat din Mol-
dova. Astfel, ei pot afla care 
sunt posibilitățile academice și 
oportunitățile ce le oferă Uni-
versitatea de Stat din Moldova, 
ce perspective li se deschid şi 
care sunt condiţiile de afirmare 
în numeroasa noastră familie 
studenţească, perspectivele lor 
de integrare, după absolvirea 

facultăţii, pe piaţa muncii.
Tot aici, în Centrul nostru, 

cei din anul I de studii află ce 
activităţi extraauditoriale se 
desfăşoară în cadrul facultăţi-
lor pentru a-şi dezvolta propria 
personalitate, pentru a-şi sati-
sface şi a-şi  cultiva gusturile 
şi înclinaţiile spre alte dome-
nii, precum cercetarea, artele, 
sportul etc.

Este vorba despre un pro-

gram complex de formare pe 
care Centrul nostru l-a elaborat  
și în cadrul căruia tineretul stu-
dios se antrenează în diverse 
traininguri de genul: comuni-
care eficientă, managementul 
stresului, imaginea de sine 
ş.a. Toate serviciile Centrul de 
Ghidare în Carieră şi Relaţii cu 
Piaţa Muncii le oferă gratuit.

Iulia NICORICI,
consilier în carieră

CHEIA SUCCESULUI INCEPE CU 
INFORMAREA

Coordonatele modernizării
IMPLEMENTAREA GRADUALĂ A UNOR NOI SPECIALITĂŢI
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Încă din cele mai vechi timpuri activitățile practice, condiționate de necesitatea 
de a măsura distanţele, timpul, greutatea diferitelor produse, volumul apei şi 

al altor lichide etc. a  determinat stabilirea unor unități de măsură pentru diverse 
mărimi cu care se lucra. Măsurarea constituie, astăzi, o componentă esențială a ori-
căror activități umane, deoarece furnizează informațiile cantitative necesare luării 
deciziilor asupra a ce trebuie făcut, precum și informațiile asupra 
rezultatelor activității. 

Mendeleev, pionier al Metrologiei, spunea că o știință începe acolo de 
unde începe măsurarea, o știință este de neconceput fără măsurări. Într-o 
economie națională modernă, măsurarea este un element mare răspunde-
re și importanță, prezent în toate activitățile. 

Măsurările exacte, aplicate corect, oferă securitate în comerţul liber, 
iar consumatorului produse de calitate şi conforme. În spatele asigurării 
unor rezultate credibile și sigure stau metrologii, iar succesul viitorilor 
specialiști pe piaţa muncii va depinde, în mare măsură, de gradul în care 
aceştia vor cunoaşte specificul activităţii profesionale. 

Pregătirea calitativă a studenților, mai cu seamă a celor 
înmatriculați la specialităţi cu profil ingineresc, prezintă un garant al 
dezvoltării ascendente ulterioare a societăţii. Din aceste  consideren-
te, instituţiile de învăţământ superior care pregătesc asemenea specialişti 
sunt obligate să asigure toate condiţiile pentru formarea lor profesională. 
Una din căile de sporire a calităţii instruirii este formarea de com-
petenţe profesionale la nivel de aplicaţii practice, stagiile de practică 
reprezintând un element esenţial  în cadrul socializării profesionale a 
studenţilor. 

După cum e tradiția la Facultatea de Fizică și Inginerie, conform planului de învățământ, 
după semestrul IV de studii şi obositoarea sesiune, pentru studenții specialității „Inginerie 
și managementul calității” începe nu doar vacanța de vară, dar și perioada când li se ofe-
ră posibilitatea de a aplica în practică ceea ce au învățat la teorie. Dornici de consolidarea 
cunoștințelor, cu afirmația lui Aristotel în gând  „Ceea ce avem de învățat să facem, învățăm 

făcând!”, timp de o săptămînă, au efectuat practica de inițiere 
în cadrul Laboratorului „Metrologia Mediului Ambiant și As-
tronomie” din comuna  Lozova. 

În decursul acestei perioade scurte, dar utile, studenții au 
avut posibilitatea să testeze „gustul” specialității, famialiari-
zându-se cu principiul de funcționare a diferitor dispozitive și 
aparate de măsură, cu factorii ce conduc la apariția erorilor de 
măsurare, astfel obţinând deprinderi de dezvoltare a teoriilor 
existente pentru descrierea și analiza proceselor și fenomene-
lor studiate, stimulând, într-un fel, interesul pentru profesia 
aleasă. 

Şi în concluzie: spre sfârșitul stagiului de practică de 
inițiere (pe care am putea-o compara cu un abecedar al viito-
rilor specialiști) studenții au constatat că această practică este 
unul dintre cele mai importante criterii pentru obținerea unui 
loc de muncă în viitor,   consolidată de cunoștințele teoretice, 

obținute pe parcursul studiilor la facultate.
                Alisa MOȘNEAGA,

doctorandă,
 Facultatea de Fizică și Inginerie 

Cotidianul studențesc

Stagiile de practică organizate 
la Specialităţile de Sociolo-

gie şi de Asistenţă Socială reprezintă 
componente importante ale procesu-
lui de instruire şi servesc scopurilor 
de fundamentare şi aprofundare a 
cunoştinţelor teoretice şi practice, de 
dobândire a abilităţilor profesionale 
de activitate în instituţiile de profil. 

Pe parcursul anilor, Facultatea 
de Sociologie şi Asistenţă Socială 

a USM a stabilit şi a consolidat relaţiile de parteneriat cu 
diverse instituţii - baze de practică, ce oferă oportunitatea 
acumulării competenţelor profesionale, astfel încât stu-
denţii să experimenteze activităţile care să îi „orienteze în 
carieră pe viu”. Diversitatea bazelor de practică pentru 
studenţii de la specialitatea de Asistenţă Socială include 
atât sistemul de stat al asistenţei sociale din Republi-
ca Moldova (ministere, departamente, instituţii medi-
cale, educaţionale, oficii de probaţiune, secţii raionale 
de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, direcţii de 
protecţie a drepturilor copilului, case teritoriale de 
asigurări sociale etc.), precum şi sistemul organizaţii-
lor neguvernamentale naţionale şi inetrnaţionale, care 
oferă servicii sociale.  Iar studenţii de la Specialitatea de 
Sociologie pot să îşi realizeze stagiile de practică în cadrul 
centrelor de cercetări sociologice (OPINIA, IMAS, CBS-
AXA, CIVIS, CCS, ş.a.), departamentele de marketing, de 
publicitate, la Biroul Naţional de Statistică, în instituţiile 
învăţământ superior, colegial şi liceal, în organizaţiile negu-
vernamentale etc. 

Anul precedent de studii a culminat cu reluarea bu-
nelor relaţii de parteneriat cu facultatea similară din 
cadrul Universităţii din Bucureşti în ceea ce priveşte or-
ganizarea stagiilor de practică în România. Desfăşurarea 
practicii de specialitate în România nu reprezintă o activi-
tate absolut nouă pentru facultatea noastră. Or, la începutul 
anilor 2000, câteva generaţii de studenţi de la specialităţile 
de sociologie şi de asistenţă socială au avut posibilitatea 

să realizeze stagiul de practică timp de două săptămâni la 
Universitatea din Bucureşti. Un rol deosebit în acest proces 
aparţine dnei M.Bulgaru, dr.hab., prof.univ., primul decan 
al facultăţii noastre, care a reuşit să stabilească frumoase 
relaţii de colaborare cu profesorii din România. Studenţii 
aveau un program de instruire complex, fiind ghidaţi de 
profesori din România cu o bogată experienţă în domeniu, 

care au pus mult suflet în stabilirea parteneriatelor cu cole-
gii de la USM: C.Zamfir, E.Zamfir, V.Ghetâu, R.Ghetâu, 
I.Bădescu, S.Cace, M.Preda, L.Manea, I. Mărginean, 
Şt.Buzărneascu şi mulţi alţii.

 Astfel, în perioada 5-12 iulie 2015, zece studenţi de la 
specialităţile de Sociologie şi de Asistenţă Socială au avut 
ocazia să-şi desfăşoare stagiul de practică la Bucureşti. Ex-
perienţa de care ei au avut parte a fost una deosebit de reu-
şită, programul de activităţi  fiind îmbinat cu prelegeri susţi-

nute de profesori de înalt calibru (C.Zamfir, I.Mărgineanu, 
S. Cace, D.Sandu, A.Duşa, M.Preda, P.Tufiş, V. Rujoiu, 
G.Oancea, R.Popescu, S.Witec), vizite în instituţii, centre 
şi laboratoare de specialitate (Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 
Institutul pentru Devoltarea Copilului, Asociaţia Şcolilor 
de Asistenţă Socială, Laboratorul universitar „Eye Track-
ing”, Agenţia „Împreună”, Asociaţia „Carusel” ş.a.), lecturi 
în biblioteca universitară, precum şi vizitarea principalelor 
obiective turistice din capitala României. 

Studenţii au manifestat un interes deosebit faţă de pre-
legerile care le-au descoperit un şir de problematici actuale, 
sensibile şi dificile în abordare (protecţia socială a femeii 
victime a violenţei domestice, particularităţi ale sistemului 
de probaţiune, rolul asistenţei sociale în lucrul cu persoa-
nele infectate HIV/SIDA, problema fluxurilor de refugiaţi, 
estimarea aportului clasei sociale versus  orientării cultura-
le în explicarea comportamentelor şi atitudinilor, problema 
adaptării manualelor la realitatea actuală ş.a.). Aceste pre-
legeri au  continuat cu dezbateri şi discuţii în cadrul cărora 
au fost împărtăşite experienţele de abordare a problemelor 
sociale în contextul celor două state. 

Studenţii noştri au avut şi posibilitatea să comunice cu 
colegii  din România, abordând şi problema oportunităţilor 
de angajare în câmpul muncii a sociologilor şi asistenţilor 
sociali.  Stagiul de practică s-a finalizat în contextul unei 
discuţii cu participarea domnului Mircea Dumitru, Rector 
al Universităţii din Bucureşti, a profesorilor şi studenţilor, 
în istorica Casă a Universitarilor. 

Colectivul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 
a USM va promova şi în continuare diversitatea modalită-
ţilor de organizare a stagiilor de practică atât în ţară, cât şi 
peste hotare, fiindcă experienţele reuşite din cadrul practicii 
de specialitate sunt deosebit de importante pentru studenţi 
şi conferă o valoare apli ca tivă suplimentară cunoştinţelor şi 
abilităţilor formate pe parcursul anilor de studii. 

Stela MILICENCO,
doctor, conferenţiar universitar,

decanul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Stagiile de practică la Universitatea de Stat din Moldova constituie elemen-
tul de bază în procesul de instruire a studenţilor.

Acestea le ajută specialiştilor de mâine să-şi aprofundeze şi să-şi fundamenteze 

opţiunile prin consolidarea deprinderilor teoretice şi a celor practice. În aşa fel se 
pune o bază trainică în formarea lor profesională şi a abilităţilor, atât de necesare în 
viitoarea carieră de succes a absolvenţilor din promoţiile ulterioare.

PRACTICA DE INIŢIERE, 2015

Instruirea tinerilor specialiști reprezintă o acțiune esențială în 
dezvoltarea profesională a noilor generații prin educarea spiri-

tului de competență și formarea abilităților necesare unei cariere de 
succes.

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM desfășoară în fi-
ecare an o acțiune de formare profesională prin activități intra - și extrala-
boratoriale. Nici anul acesta nu a fost o excepție.

Studenții anului II, cu profil tehnologic, s-au deplasat în efectuarea 
practicii ecologice la Rezervația „Codrii”, unde este situat Centrul Metro-
logic de Testare și Monitorizare a stării ecologice a mediului ambiant.

Înainte de a începe activitatea practică, studenții au avut marea surpri-
ză și plăcere de a face o excursie prin magnificul ,,Muzeu al naturii”, situat 
în centrul rezervației, făcând cunoștință cu o varietate de mamifere, păsări, 
insecte, amfibieni, plante atent prelucrate, împăiate și expuse. Pentru marea majoritate a celor 
prezenți contactul vizual cu aceste exponate a fost extraordinar.

De asemenea, studenții au efectuat lucrări practice în determinarea unor parametri de ca-
litate esențiali ai mediului.

S-a studiat efectul de seră  și influența acestuia asupra solului umed și uscat. Rezultatele 

obținute au fost în conformitate cu datele teoretice.
A fost determinat  gradul de poluare a unei secțiuni de drum, cau-

zat de circulația autovehiculelor. Conținutul de bioxid de carbon (IV) 
pe teritoriul Rezervației  „Codrii” nu depășește CMA de 0,03%, carac-
teristic așezărilor rurale.

S-au examinat parametrii fizico-chimici de calitate a apei: 
conținutul oxigenului dizolvat, duritatea totală, transparența, pH-ul 
apei, dar și studierea compoziției și a proprietăților solului. 

Unul dintre cele mai neobișnuite și captivante experiențe apreciate 
de către studenți a fost determinarea porozității solului prin examina-
rea unei porțiuni de sol în depistarea numărului de organisme vii, în 
special de râme...

Această Practică Ecologică a fost apreciată de către studenți  drept 
o experiență de neuitat. Acele zile petrecute în sânul naturii cu miros de iarbă verde, aer cu 
un conținut sporit de oxigen și cântec nesfârșit de păsărele vor rămâne imprimate în amintire 
pentru mult timp.

Ana ANTOCI,  Galina ȘIȘIANU, 
studente în anul III, Specialitatea „Tehnologie Chimică”.

ACTIVITATEA PRACTICĂ A STUDENŢILOR – UN STIMULENT ÎN APROFUNDAREA CUNOŞTINŢELOR
(PRACTICA ECOLOGICĂ – UN REFUGIU ÎN NATURĂ PENTRU STUDENȚII CHIMIȘTI)

Studenţii facultăţii la  o întâlnire cu  domnii Cătălin 
Zamfir, doctor, profesor universitar; Sorin Cace, 

doctor, cercetător ştiinţific şi Monica Şerban, doctor, 
cercetător ştiinţific. 

Studentul Mihai Gorea 
efectuează  măsurări cu 

ajutorul teodolitului                                           

Studenta Tatiana Cutepov          
administrând  minunățiile 
сodrilor din împrejurări     

TREAPTĂ  CU TREAPTĂ,  SPRE MIRACOLUL CUNOAŞTERII
(INIȚIEREA VIITORILOR INGINERI – METROLOGI ÎN ARTA MĂSURĂRILOR)

COMPONENTA  PROCESULUI  DE  INSTRUIRE
PRIN STAGII DE PRACTICĂ SE STABILESC NOI MODALITĂŢI  DE COOPERARE INTERUNIVERSITARĂ: 

(DIN EXPERIENŢA  FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ) 
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Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

Lumina din Lumină

LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Cândva nu vom mai avea nevoie de cuvinte. Limba-
jul sufletului se înțelege peste tot în natură. Suntem 

ceea ce gândim (sănătoși, bolnavi, fericiți, nefericiți). Gân-
durile sunt coroană de spini sau de flori pe capul fiecăruia. 
Ele descarcă o anumită chimie în corp. Orice emoție nega-
tivă blochează celulele sistemului imunitar și ne lasă orga-
nismul fără apărare pentru câteva ore sau chiar ani. Stresul 
este moartea celulei. E drept că unele celule nervoase se re-
fac printr-o gândire constructivă, optimistă, dar e nevoie de 
muncă personală. Orice boală trebuie tratată cu înțelegere, 
compasiune și nu cu revoltă, deoarece unele suferințe le pri-
mim ca lecții, iar  altele au cauze spirituale (egoism, invidie,  
răzbunare, stres, frică etc.).

Fără Dumnezeu nu există bucurie autentică, iar prezența 
Lui se simte la tot pasul. De la sufletele care ne apar în Calea 
ce-o avem de parcurs, până la natura care mângâie simțurile 
într-o doxologie nemărginită. Cea mai mare minune este 
să iubești toți oamenii. Și nu putem împărtăși celuilalt ceea 
ce nu suntem deja. Cred că nu ne lipsesc informațiile, ci 
experiențele. Viața nu este o formulă matematică general 
valabilă, ci trăire în Duh și în Adevăr.

De circa un deceniu, în fiecare zi de miercuri, la capela 
studențească din Cadrul Universității de Stat din Moldo-

va „Întâmpinarea Domnului”, săvârșim Acatistul Sfântului Duh. 
Toate lucrurile frumoase pornesc de la un gând bun și un Doamne 
ajută. Iar rugăciunea sădită în inimile noastre, aduce roade fru-
moase. Prin ea încercăm să fim mai aproape de Dumnezeu.

Astăzi rugăciunea sinceră și continuă este o raritate chiar și 
printre acei care se declară creștini. Poate de atât și aceste rugă-
ciuni săvârșite în comun în capela universitară lucrează minunat 
în sufletele multor tineri care trec pragul Bisericii noastre. Cât 
de mult pătrund în sufletul rugător aceste cuvinte ale rugăciu-
nii din adâncul inimii: ”Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte 
și Te sălășluiește întru noi”. Duhul Sfânt pogoară lumină și 

înțelepciune în sufletele noastre, ne încălzește și ne mân-
gâie, ajutându-ne să ne ridicăm din căderile și slăbiciunile 
noastre.

Vă îndemnăm la o rugăciune continuă, căci acesteia 
nu-i pot fi rezervate doar zile de duminică și de sărbătoare. 
Rugăciunea trebuie să-și găsească loc în orice zi în sufletul 
omului.

Acatistul Sf. Duh se citește în fiecare miercuri, ora 
18,00, la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta 
Universității de Stat (str. M. Kogălniceanu, 67, în spatele 
blocului 2 USM, cu intrare dinspre str. Gavriil Bănulescu-
Bodoni), după care au loc tradiționalele Seri duhovnicești 
– discuţii cu tinerii la diverse teme duhovniceşti.

VĂ ÎNDEMNĂM LA O RUGĂCIUNE COMUNĂ

În perioada de 4-7 septembrie 2015, câțiva membri 
ai ASCO au participat la întâlnirea Tinerilor Or-

todocşi din Europa, care s-a desfășurat în orașul Cluj-
Napoca.

Evenimentul a reprezentat o premieră pentru întrea-
ga lume ortodoxă, adunând peste 6000 de tineri.

Tinerii s-au bucurat de programul celor patru zile la 

Cluj-Napoca. Aceasta a inclus diverse manifestări cultu-
rale, artistice și spirituale: vizitarea muzeelor şi a obiec-
tivelor culturale;  concerte publice de muzică;  conferin-
ţa arhimandritului Zaharia Zaharou;  dezbateri de grup; 
prezentări tematice diverse, vizite la Grădina Botanică; 
spectacole de muzică și teatru pentru tineret.

A fi sau nu a fi? – se întreabă personajul lui Shakespea-
re. Mi-aş lua îndrăzneala să vă spun că până la această 

întrebare trebuie să mai creştem. Adesea  ne stopăm la una 
mult mai provocătoare – a fi sau a avea ? A poseda şi a fi sunt 
două viziuni fundamentale asupra lumii şi asupra modului de 
existenţă.

Corelarea omului cu una dintre aceste categorii, îi deter-
mină gândurile, sentimentele şi comportamentul, iar în final 
chiar şi destinul. Hotărând să-şi construiască paradisul pe 
pământ, omenirea a ales „a avea.” Raiul pe pământ şi  as-
tăzi pentru mulţi este întruchiparea unui loc plin de diverse 
bunătăţi, asemenea unei ilustrate din broşurile sectare. Dar în 
Împărăţia Cerurilor este important – de a fi.  Dumnezeul 
nostru este Cel care este.

Există un proverb minunat: „Toată lumea vrea să aibă un 
prieten, dar nu fiecare vrea să fie unul.” Astăzi tot mai mult 
ne dorim „să avem”. „Vreau un copil” – în loc de „vreau să 
fiu mamă”, „vreau să am un soţ” – în loc de „vreau să fie 
soţie „, etc. După aceste nuanţe lingvistice se ascunde toată 
atitudinea omului faţă de viaţă, motto-ul lui – sau – eu sunt 
pentru cineva, sau – cineva este pentru mine.

Omul care alege categoria de „a fi” este fericit, contem-
plând frumuseţea naturii, bucurându-se că o poate poseda, dar 
purtând şi întreaga răspundere pentru aceasta. O floare în lun-
că, va fi floare pentru el, chiar dacă aceasta creşte la sute de ki-
lometri de casă. Dar să o iubeşti, nu înseamnă să o usuci pentru 
ierbar, să o ai în stăpânire. Dragostea şi prietenia înseamnă şi 
să ai grijă şi să porţi responsabilitate.

Omul care alege „a avea” – alege asimilarea şi acapararea 
pentru sine a tot ce-l înconjoară –  cunoştinţele, experienţele, 
peisajele, inimile altor persoane … Lui nu-i pasă de esenţa lu-
crurilor şi fenomenelor, principalul este posesia lor. De la un 
bancher, el va învăţa esenţa afacerilor bancare, cu un beţiv va 

servi o băutură, în doi sau în trei, de la un geograf, sau rege va 
lua „ceva folositor”. Dacă vor apărea pastile pentru potolirea 
setei, el primul le va cumpăra, ca să nu să-şi piardă timpul în 
căutarea unui izvor. El nu este chinuit de întrebări: de ce bea 
cel împătimit, de ce ar trebui o persoană să fie bancher şi alta 
cerşetor?

În dorinţa noastră de a avea, noi 
distrugem vieţi şi inimi – şi în sfârşit su-
ferim de singurătate. Că există această 
floare în lume, ne pare prea puţin, chiar 
dacă creşte sub fereastra noastră. Poate 
aşa şi pierdem chipul lui Dumnezeu în 
omul de alături şi noi înşine încetăm să 
fim ai lui Dumnezeu, devenind doar ai 
săi…

«Omului posedant» întotdeauna îi 
este prea puţin ceea ce are. Puţini bani, 
putere neînsemnată, puţin o singură so-
ţie, puţini prieteni, puţină veselie şi în 
sfârşit chiar îi este insuficient el sieşi. 
Consumatorul, neavând propria esenţă, 
constă din ceea ce posedă. În aşa un caz, 
este firească dorinţa de a-şi extinde posesiunile sale.

Pe de o parte, este cunoscut  faptul că consumul bunurilor 
reduce tristeţea şi simţul neliniştii, existente în fiecare dintre 
noi. Pe de altă parte, nevoile de consum devin tot mai cres-
cătoare. Pentru a păstra plăcerea, astăzi unii psihologi îşi în-
deamnă pacienţii să alterneze formele plăcerii: cumpărături, 
călătorii, sporturi extreme, saloane de frumuseţe, cluburi, etc. 
Modificând astfel viaţa sa, persoana nu se va plictisi, va fi ac-
tivă şi fericită.  Cu toate acestea, depresiile cauzate de senti-
mentul golului interior şi lipsa sensului existenţei le întrec cu 
mult pe celelalte.

În situaţiile de criză, în faţa morţii, omul forţat se confruntă 
cu categoria  „a fi”. Deşi, din păcate, astăzi şi astfel de cazuri 
se întâmplă tot mai puţin şi mai puţin. Am întâlnit pe cineva 
care mi-a relatat . „La vârsta de 22 de ani am fost lovit de o ma-
şină şi atunci am conştientizat faptul că orice zi poate fi ultima, 
iar o nouă zi poate şi să nu existe. Deci, nu există nici un sens 

să aduni bunuri sau bani. De asemenea, spre 
neacumulare ne îndeamnă rugăciunea „Ta-
tăl nostru”, care ne spune clar că ” Pâinea 
noastră cea spre fiinţă dă-ne nouă astăzi ” 
–deci astăzi ne gândim la astăzi şi mâine ne 
gândim la ziua de mâine. Aceasta este filo-
zofia mea de consumător, care este irespon-
sabilă. Îmi place să cheltui banii aşa pur şi 
simplu, chiar pentru nimicuri … „

Oare cu adevărat despre aceasta se 
spune în Rugăciunea Domnească? Nu e o 
blasfemie să foloseşti cuvintele lui Hristos 
pentru a-ţi justifica capriciile? Nu este doar 
o dorinţă a filosofiei de consum să scoţi din 
rugăciune cuvintele potrivite şi să le folo-
seşti cum doreşti, ignorând esenţa de bază 

la ceea ce s-a spus? Această filozofie foloseşte adesea şi terme-
nii de „uşor”, „plăcut”,  „confortabil”, sugerând că de fapt aşa 
ar trebui să fie viaţa însăşi.

Cum să înveţi totuşi să fii? Probabil, nu este posibil din 
momentul ce ai ales pentru tine calea  „de a fi „, nicicând să nu 
te rătăceşti de la acest drum.

„A avea sau a fi?” – este o răscruce, la care zilnic ne 
înfăptuim alegerea . Uneori greşit.

Dar atât cât suntem vii, mereu putem reveni la  calea spre 
care râvnim cu adevărat.

Natalia LOZAN

În ființa lor toate lucrurile din lume sunt bune, întrebuințarea lor 
uneori este greșită. Tot ce există este bun și orice cădere aduce 
ceva folositor la lumină. Creștinismul și din păcat scoate virtute. 
Când iertăm, nu doar sufletul nostru se simte ușurat, ci mai ales 
sufletul celui pe care îl iertăm. Întoarce-te în tine de oriunde ai fi și 
primește-te, iartă-te. Viața se trăiește, nu se caută.  Trăiește ade-
vărul, bucuria și iubirea. Ele se află acolo unde ești. Liniștea nu 
este într-un loc, ci într-un mod de a fi. Sunt două zile în care nu mai 
putem face nimic: ieri și mâine. Prezentul este timpul mântuirii. 
Amânarea înseamnă niciodată. Un om valorează atât cât iubește. 
Restul e poveste.

Verbul meu este în inimă și pulverizează spre voi. E nevoie să 
înțelegem că nu am fost creați de Dumnezeu ca să suferim, ci ca 
să ne întâlnim cu El într-o poveste de iubire. Unică. În ochii tăi 
este soare când iubești. Iar ca să ajungi la fericire nu ai nevoie de 
hartă, ci de prezență, de tine.

Descoperă sau redescoperă Iubirea Tatălui Ceresc! Să ai gri-
jă de sufletul tău!

Sursa  hrisostomfilipescu.wordpress.com

SĂ FACI RAI DIN CE AI!

SĂ FII SAU SĂ AI?

 MEMBRII ASCO -  LA  O ÎNTÂLNIRE CU TINERII 
ORTODOCSI DIN EUROPA
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Recent, invitatul unei emisiuni te-
levizate îi spunea moderatorului: 

„Am discutat și anul trecut, atunci tot 
dumneavoastră ați dus emisiunea”. Și 
oare unde a dus-o?, am putea să ne între-
băm. Evident că întrebarea ar fi lipsită de 
logică, la fel ca și afirmația că emisiunea 

a fost dusă. În limbajul mediatic se vorbește în astfel de con-
texte despre moderator - persoană care conduce o dezbatere, 
de obicei, publică, o masă rotundă, o emisiune cu mai mulți 
participanți. Prin urmare, ar fi fost corect să se spună „tot 
dumneavoastră ați fost moderatorul emisiunii”.

Sunt destul de frecvente și alte exprimări în care este uti-
lizat inadecvat verbul a duce. De foarte multe ori se spune 
(și se scrie) cum „se duce lucrul”: „Se duce lucrul în rân-
dul agenţilor economici care au angajaţi”; „Se duce lucrul 
asupra îmbunătăţirii confortului în utilizare”; „Medicii tre-

buie să fie pregătiţi pentru a duce un lucru asiduu”. Nici în 
aceste cazuri nu este potrivit verbul „a duce”, care poate fi 
înlocuit cu formele verbului a lucra: se lucrează cu agenții 
economici, se lucrează asupra îmbunătățirii, medicii trebuie 
pregătiți pentru a lucra asiduu. Cele două cuvinte - a duce 
și lucru - figurează împreună doar în expresia stabilă a duce 
un lucru la bun sfârșit, cu sensul de „a (o) duce la capăt 
(sau la îndeplinire, la bun sfârșit) = a îndeplini (în bune 
condiții) ceva”.

Mai putem auzi că „există forțe capabile să ducă acest 
dialog” (corect: să poarte un dialog, dar atenție! este corec-
tă sintagma a duce tratative); în școală se afirmă că cine-
va „duce matematica” sau se discută „cum trebuie să duci 
lecția de istorie”. De fapt, matematica nu se duce, ci se predă, 
iar lecția se face, se desfășoară, se predă, se organizează.

În toate aceste exemple se întrezărește tiparul unor îm-
binări de cuvinte rusești, formate cu verbul вести: вести 

передачу, вести работу, вести диалог, вести урок 
ș.a., devenite deja șabloane de exprimare ale limbajului 
oficial-administrativ. În asemenea cazuri, acest verb are 
semnificația de a conduce, a dirija, a modera, a desfășura 
o activitate.

Verbul a duce generează de multe ori încă o greșeală: 
unii vorbitori spun „ei ne-au dus în eroare”, „m-a dus în 
eroare prețul” ș.a., confundând verbele a duce și a induce. 
Este de remarcat că anume ultimul - a induce - face parte 
din expresia stabilă respectivă: a induce în eroare, care are 
sensul de „a înșela, a amăgi”.

Așa că nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de verbul 
a duce.

Irina CONDREA, 
profesor universitar,

Departamentul de Limbă Română, 
Lingvistică Generală şi Limbi Clasice.

Să ne exprimăm corectUNDE  POATE  DUCE  VERBUL  „A  DUCE”?

Unu septembrie marchează, tradiţional, un simbol al 
începutului de drum în lumea cunoştinţelor, al por-

nirilor îndrăzneţe spre noi înălţimi.
Cu prilejul zilei cunoştinţelor, spaţiul expoziţional  al Bi-

bliotecii Centrale Universitare  (Sala de Lectură Nr.2, Blocul 
4) a găzduit, în perioada 1-27 septembrie, Expoziţia de carte 
cu genericul „Prin carte spre cunoaştere”. 

Coordonatorii expoziţiei au pus în valoare publica-
ţiile cadrelor didactice universitare editate pe parcursul 
anilor 2014 -2015. În cadrul expoziţiei au fost  prezentate 
diverse genuri şi tipuri de documente: monografii, manuale, 
ghiduri, anuare, materiale ale conferinţelor ştiinţifice, dicţio-

nare, articole ştiinţifice, publicaţii periodice.
Lucrările puse în atenţia vizitatorilor prezintă calea spre 

cunoaştere a studenţilor, iar masteranzilor şi doctoranzilor  - 
traseul ce generează cunoaştere în cercetarea ştiinţifică.

Expoziţia  s-a dovedit a fi  un mijloc important de pro-
movare şi valorificare a rezultatelor de cercetare ale cadrelor 
didactice USM, ea reflectând şi contribuţia mediului univer-
sitar în dezvoltarea ştiinţei.

Nata GRIGORIŢĂ,
şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor

Biblioteca Centrală, USM

CINE  VREA  SĂ  AIBĂ  CARTE, TRECE  MAI  ÎNTÂI  PRIN  CĂRŢI

Printre  personalităţile notorii care 
îşi aduc contribuţia la pregătirea 

cadrelor de înaltă calificare la Facultatea 
de Arte Frumoase se înscrie şi maestrul 
Iurie Tataru.

S-a născut la 27 septembrie 1965, în 
sudul Moldovei (Cahul), o zonă populată 
de oameni harnici şi cu o mare dragoste de 
datina şi tradiţia românească, în special faţă 
de dansul autentic popular. Anume specifi-
cul zonei a influenţat destinul viitorului mu-

zician. Nu întâmplător chiar din primii ani 
de şcoală devine sufletul şi iniţiatorul celor 
mai diverse activităţi artistice ce aveau loc 
în şcoală şi în sat. Primii care i-au cultivat 
dragostea faţă de muzica şi dansul popular 
autentic i-au fost bunicii şi părinţii. La vâr-
sta de 15 ani se înscrie (1980) la şcoala de 
muzică pentru copii pe care o absolveşte cu 
eminenţă, fapt ce îl determină să-şi continue 
studiile la Colegiul de Muzică din Chişinău 
„Ştefan Neaga”, unde studiază acordeonul.

Ulterior  activează în mai multe orchestre 
cu care concertează în toată Moldova şi în 
multe oraşe ale fostei URSS. În 1993 absol-
veşte cu succes Institutul de Stat al Artelor, 
unde este repartizat la muncă în calitate de 
maestru de concert la Catedra de Coregrafie. 
Din 1998 activează în calitate de maestru 
de concert şi dirijor al Orchestrei de muzi-
că „Struguraş” a Casei de Cultură, USM. 

Concomitent este şi lector la Facultatea de 
Arte Frumoase, secţia Orchestra de muzică 
populară.

Pentru magistrul Iurie Tataru activitatea 
didactică legată nemijlocit de muzica şi dan-
sul popular constituie valoarea supremă, cau-
za şi sensul adevărat al vieţii, dedicându-i-se 
cu toată pasiunea şi vocaţia pe care o posedă. 
Domnia sa are o bogată experienţă didactică 
şi ţinută excelentă de pedagog. Prelegerile 
lui sunt întotdeauna pline de conţinut, ele 

trezesc interesul 
şi captivează ti-
neretul studios. 

Străduinţele 
maestrului sunt 
direcţionate în 
special spre a-l 
face pe student 
să devină el în-
suşi exponentul 
anumitor va-
lori, în primul 
rând, al celor 
general-umane. 
Colectivul stu-
denţesc „Stru-
guraş”, condus 
de Iurie Tataru, 
este laureat al 

diverselor festivaluri naţionale şi interna-
ţionale ale tineretului studios  din Turcia, 
Bulgaria, România, Ucraina, Polonia, Fe-
deraţia Rusă.

 Înzestrat cu o rară bunătate sufletească, 
întotdeauna politicos, posedând o cultură şi 
inteligenţă deosebită,  optimism şi capacităţi 
incomparabile de muncă,  maestrul Iurie Ta-
taru se bucură de respectul colegilor de fa-
cultate, al studenţilor şi al tuturor celor care 
îl cunosc. 

În aceste zile autumnale, cu prilejul fru-
moasei sale aniversări, îl felicităm călduros 
şi iî dorim  multă sănătate şi realizări deose-
bite în activitatea didactică, precum şi în cea 
de toate zilele. 

La mulţi ani!
Valentin TOMULEŢ,

 decanul Facultăţii de Arte Frumoase,
Laureat al Premiului Naţional, 2015

Omagieri

AUTENTICITATEA UNUI TALENT
(MAESTRUL IURIE TATARU LA FRUMOASA VÂRSTĂ DE 50 DE ANI) La 14 iulie 2015, 

ora 11:49 UTC 
(14:49 Chişinău), Sonda 
spaţială New Horizons 
(Noi orizonturi) (NASA) 
a trecut în zbor, cu viteza 
de 13,78 km/s, la distanţa 
minimă de numai 12472 
km de la suprafaţa pla-
netei pitice Pluto, situ-

ată dincolo de planeta Neptun, în Centura 
Kuiper. Ce obiective are misiunea New Ho-
rizons ?

New Horizons este prima misiune a Agen-
ţiei spaţiale americane (NASA) în cadrul 
programului New Frontiers (Noi Frontiere), 
program care are ca scop cercetarea unor 
planete din Sistemul Solar, in-
clusiv Jupiter, Venus și planeta 
pitică Pluto. 

New Horizons a fost con-
cepută iniţial ca o misiune spre 
unica planetă neexplorată din 
Sistemul solar, Pluto, descope-
rită de astronomul Clyde Tom-
baugh în 1930. Adevărul este că 
la momentl lansării, 19 ianuarie 
2006, Pluto era clasificată ca o 
planetă, dar mai târziu, în au-
gust 2006, a fost reclasificată de către Uni-
unea Astronomică internaţională ca planetă 
pitică. 

Misiunea New Horizons are ca scop sur-
volarea planetei  Pluto şi a satelitul ei Cha-
ron şi transmiterea pe Pământ  a imaginilor 
acestor corpuri şi date privind formarea sis-
temului Pluto cu cei cinci sateliţi ai săi, for-
marea Centurii Kuiper și evoluţia Sistemului 
solar timpuriu. Sonda a fost programată să 
studieze atmosfera, suprafaţa, interiorul şi 
vecinătatea lui Pluto şi a sateliţilor săi pen-
tru a găsi răspuns la mai multe întrebări: din 
ce este compusă atmosfera lui Pluto ? Există 
structuri geologice mari pe suprafaţa plane-
tei? Cum interacţionează particulele vântului 
solar cu atmosfera lui Pluto? 

Printre obiectivele specifice ale misiunii 
sunt studierea geologiei şi morfologiei glo-
bale a lui Pluto, determinarea compoziţiei 
suprafeţei lui Pluto şi a satelitului Charon; 
studierea atmosferei neutre a lui Pluto şi de-
terminarea vitezei de evadare a moleculelor 

componente; detectarea unei eventuale atmo-
sfere în jurul lui Charon; măsurarea tempera-
turii la suprafaţa lui Pluto şi Charon, iar după 
trecerea de Pluto – cercetarea unui obiect din 
Centura Kuiper. 

Cercetarea nemijlocită a sistemului Plu-
to-Charon prin fotografiere cu rezoluția de 40 
km a început cu 3,2 zile înainte de momentul 
apropierii de Pluto la distanța minimă, pro-
gramat pentru 14 iulie 2015. Intervalul de 3,2 
zile nu a fost ales întâmplător: el constituie 
exact o jumătate din perioada de rotație a sis-
temului Pluto-Charon, ceea ce a permis foto-
grafierea întregii suprafețe a ambelor corpuri, 
cu excepția regiunilor polare ale lui Pluto din 
cauza axei lui înclinate. Sonda este dotată cu 
7 instrumente ştiinţifice de înaltă precizie, 

alimentate de la un gene-
rator radiotermic de 21 
W. În timpul survolării lui 
Pluto la distanța minimă 
de 12472 km de la supra-
faţa planetei, aparatele de 
înaltă rezoluţie din dotarea 
sondei au realizat imagini 
de înaltă calitate. Astfel, 
aparatul LORRI a obţinut 
imagini ale suprafeţei cu 
rezoluţia de doar 50 m/px, 

iar aparatul MVIC – imagini color globale cu 
rezoluţia de 1,6 km. Primele imagini de înal-
tă rezoluție ale planetei au fost transmise la 
sol la 13 iulie 2015. Volumul de date obţinute 
de New Horizons la survolarea lui Pluto este 
atât de mare încât transmiterea lor la Pământ 
va necesita 16 luni. Oamenii de știință speră 
că acestea vor conduce la un progres extra-
ordinar în cunoașterea sistemului Pluto și a 
evoluției timpurii a Sistemului Solar.

După trecerea de Pluto, New Horizons își 
continuă zborul prin Centura Kuiper îndrep-
tându-se spre constelaţia Sagittarius (Săgetă-
torul) cu viteza de 14,52 km/s sau 3,06 UA/
an faţă de Soare (1 UA = 150 mil km = dis-
tanţa medie Pământ-Soare). În ianuarie 2019 
va survola asteroidul 2014MU69 din această 
regiune îndepărtată de la periferia Sistemului 
Solar. Încheierea misiunii New Horizons este 
preconizată pentru 2026. 

Stefan D. TIRON,
fizician, cercetător ştiinţific,

Academia de Ştiinţe a Moldovei 

Universul aproape

EXPLORAREA  SISTEMULUI  SOLAR


