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În februarie 2018, timp de trei săptămâni, împreună cu 
încă doi reprezentanți ai universităților publice din R 

Moldova, selectați de Ambasada Statelor Unite ale Americii 
la Chişinău, am avut ocazia să vizitez SUA. Vizita a fost re-
alizată în cadrul Programul de Leadership pentru Vizitatori 
Internaționali / International Visitor Leadership Pro-
gram (IVLP)/ și avea ca scop, în primul rând, familiarizarea 
cu sistemul de învățământ superior al SUA, responsabilitățile 
și tendințele actuale, precum și cu provocările cu care se 
confruntă. Dar un obiectiv aparte al acestui program a fost 
promovarea valorilor integrității academice, un schimb de 
bune practici care există la un șir 
de universități americane.

Prima săptămână, petrecută 
la Washington D.C., a fost dedi-
cată întâlnirilor și discuțiilor cu 
reprezentanții structurilor fede-
rale legislative (Comitetul Ca-
merei Reprezentanților S.U.A. 
privind învățământul superior și 
forța de muncă) și administrative 
(Departamentul pentru Educație 
al SUA, oficiul Învățământ Su-
perior), ale organizației de acre-
ditare (Consiliul de Acreditare 
în Învățământul Superior) și 
ale diverselor asociații, inclu-
siv profesionale, care sprijină 
învățământul superior, pro-
movează și susțin colegiile și 
universitățile din SUA (Consiliul American pentru Educație, 
Asociația Americană a colegiilor și universităților de stat, 
Council of Graduate Schools etc.) În cadrul întâlnirilor ne-a 
fost prezentată structura învățământului superior american, 
ni s-a explicat nivelul de implicare a organelor federale și a 
celor statale în sistemul de învățământ superior și relațiile lor 
cu universitățile și colegiile. 

Ca urmare a acestor discuții, am remarcat că, la nivel 
federal, impactul legislativ, administrativ și chiar cel finan-
ciar asupra instituțiilor de învățământ superior (colegii și 
universități) nu este semnificativ. Datorită structurii federa-
le a SUA, legislația și bugetul statului, unde sunt amplasate 
instituțiile de învățământ superior publice (de stat), contri-
buie şi influenţează esențial activitățile acestora. Astfel, 
universitățile și colegiile de stat primesc finanțare din bu-
getul statului respectiv, dar nu din cel federal. De menționat 
că toate instituțiile de învățământ superior din SUA, fie pri-

vate, fie de stat, oferă studii doar contra taxă. O altă sursă  
financiară a universităților este activitatea de cercetare, care 
poate aduce un venit considerabil prin granturile câștigate în 
concursuri.  Este adevărat că aceasta e valabil doar pentru 
universitățile cu renume, care dispun de un mare potențial 
știinţific, în special, în domeniul medicinii.

Pe parcursul următoarelor două săptămâni am reușit să 
vizităm 10 universități și colegii, organizații de acredita-
re, diverse structuri de guvernare și asociații de suport ale 
învățământului superior din statele Maryland, Virginia, 
Utah,  Ohaio și New Hampshire.

Majoritatea vizitelor la universitățile acestor state s-au 
realizat sub genericul Integritatea Academică – experiența 
universităților americane. Și această experiență este foarte 
variată. Mai întâi, cum este abordată Integritatea Academică 
în universitățile americane: dacă vorbim despre cadrele aca-
demice, aceasta se referă preponderent la etica în cercetare și 
este asigurată de un șir de norme și proceduri bine definite, 
încorporate în activitatea de cercetare a universităților. 

În cazul studenților ea presupune respectarea și promo-
varea valorilor stipulate în Codul de Integritate Academică 
(Cod of Honor, Constitution of  Honor), dar și neadmiterea 
și combaterea unor acțiuni nedemne, precum falsificarea do-
cumentelor/lucrărilor, copierea din diverse surse, colaborare 
fără autorizație cu o altă persoană în efectuarea unei sarcini, 
plagiat, divulgarea informației etc.

Pentru a promova Integritatea Academică în rândul 
studenților, în universități a fost creat așa-numitul Sistem de 

Integritate Academică (Honor System), care este menținut 
de organe sau subdiviziuni speciale – Consilii de Integrita-
te Academică sau Oficii de Integritate Academică. Perioada 
de creare a Sistemului de Integritate diferă de la o instituţie 
la alta. Astfel, în Universitatea Verginia Tech, acest sistem 
există mai mult de un secol, în Universitatea Mary Washin-
gton din anii 60 ai secolului trecut. Și modul de gestionare a 
Sistemului este diferit, dar în majoritatea universităților vi-
zitate acesta este dirijat de către studenți cu o îndrumare și 
contribuții din partea cadrelor academice.  

Scopul Consiliilor de 
Integritate Academică este 
de a sprijini universitatea în 
eforturile sale de a promova 
cele mai înalte standarde de 
integritate și onoare în rândul 
studenților. Universitățile 
sunt ferm convinse că pro-
movarea integrității acade-
mice implică mult mai mult 
decât realizarea unor procese 
de judecată a cazurilor de 
presupusă lipsă de onesti-
tate academică și penaliza-
rea celor care au fost găsiți 
vinovați. Este nevoie de un 
efort instituțional pentru a 
promova integritatea acade-
mică prin activități de preve-
nire, precum și prin oferire 

studenților a unor programe de remediere pentru a stopa 
ulterioarele încălcări ale integrității academice. De aceea, 
activitatea Consiliilor de Integritate Academică cuprinde 
diverse acțiuni de promovare a integrității atât în cadrul 
universității, cât și în afara ei prin educație și responsabi-
lizare. Universitățile americane au creat acest Sistem pen-
tru că au ferma convingere că insuflarea valorilor asociate 
integrității academice este vitală pentru învățământul superi-
or și pentru societate.

Este, într-adevăr, o experiență frumoasă şi utilă cu re-
zultate palpabile și, poate, ar fi o idee bună să încercăm s-o 
implementăm la noi, cu pași mici, dar consecvenți, să facem 
schimbări benefice atât pentru învățământul superior din 
RM, cât și pentru societatea noastră în ansamblu.

Angela NICULIŢĂ,
 doctor, conferenţiar universitar, 

prorector pentru Relații Internaționale

UN OBIECTIV STRATEGIC – 

Deja al treilea an consecutiv, în luna aprilie, 
Senatul Universității de Stat din Moldova in-

clude în agenda de lucru implementarea Strategiei Re-
surselor Umane pentru Cercetători. Astfel, la 3 aprilie 
2018, în cadrul Ședinței ordinare, au fost discutate și 
aprobate noi activități pe acest segment strategic. 

Acțiunile propuse pentru îmbunătățirea Planu-
lui corespunzător sunt:

Aprobarea Regulamentului privind fondul de 	
cercetare al USM, care ar viza stimularea performanței 

academice, precum și susținerea proiectelor de cercetare, de infrastructură 
și activitatea științifică a tinerilor cercetători.

Elaborarea Regulamentului instituțional cu privire la Post-doctorat 	
după aprobarea Regulamentului - Cadru național, în conformitate cu pro-
punerile transmise către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Elaborarea „Ghidului Cercetătorului”.	
Formularea unor obiective clare privind transferul de cunoștințe și 	

tehnologii, comercializarea acestora  la USM.
Elaborarea planului de comunicare și social-media privind transfe-	

rul tehnologic și comercializarea elaborărilor științifice.
Organizarea seminarelor de informare privind utilizarea bazelor de 	

date ale USM (școlile doctorale).
Precizăm că, drept rezultat al evaluării procesului de implementare a 

Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători de către Comisia Euro-
peană, Universitatea de Stat din Moldova a trecut cu succes la următoa-
rea etapa de implementare a Strategiei, fiind încurajată să-și consolideze 
forțele pentru crearea unui mediu favorabil activității de cercetare.

Stimaţi membri ai Comunității științifice a USM, va felicităm cu 
prilejul acestui important rezultat și vă urăm succese multiple!

Tatiana BULIMAGA, 
şef  Secție,  Institutul de Cercetare și Inovare, USM

Aș dori nespus de mult, 
de ce să ascund, ca 

primăvara să intre vijelioasă în 
fiecare casă din Moldova, să 
deschidă larg ferestrele muce-
găite, să aerisească încăperile 
îmbătrânite, să împrăștie lumi-
nă în camerele întunecate, să-i 

zgâlțâie pe oameni din letargie și să-i trezească la 
viață.

Primăvara e infinit mai mult decât reînvierea 
naturii, reîntoarcerea păsărilor călătoare sau goana 
iezilor pe imașuri. Acest anotimp al schimbărilor 
și al transformărilor spectaculoase vine să le amin-
tească oamenilor ce frumos și înălțător e să fii om 
cu adevărat, să porți cu demnitate și credință de-a 
lungul vieții omenia și cumsecădenia, bunătatea și 
vrednicia, respectul și dragostea pentru ortodoxia 
strămoșească, pentru părinți și bunei, pentru frați și 
surori, pentru neamul care te-a născut și țara care îți 
păstrează vii rădăcinile. 

Primăvara îndeamnă și ne împinge ușurel să 
privim și în adâncul nostru, să vedem în ce sete, 
foame și paragină se află sufletul nostru, să privim 
treaz la degradarea și prăbușirea valorilor morale, 
la erodarea tradițiilor religioase și populare care 
păstrau viu sufletul mulțimilor și unitatea de neam 
și credință, solidaritatea între oameni și ajutorarea 
reciprocă. 

Satul, care a fost și rămâne temelia Moldovei, 
leagănul spiritului național și promotorul tradițiilor 
spirituale, se află în pericol de a-și pierde reperele 
morale. Satului nostru îi vine tot mai greu să-și păs-
treze oamenii ca într-o familie mare și unită. Obser-
văm, cu tristețe și durere, cum se destramă familia, 
comunitatea rurală, cum sătenii se retrag în găoacea 

lor și refuză să se ajute unii pe alții. Invidia, ura, ră-
utatea, hoția, fățărnicia aleargă pe străzile satului ca 
un câine turbat scăpat de la legătoare. Disperarea, 
prostia, beția și viclenia se vor stăpâne peste satele 
și sufletele noastre, peste întreaga Moldovă. 

Primăvara cu farmecul și viața ei tumultoasă ne 
zguduie, ne trezește din leșin și amorțire și ne con-
vinge prin fiecare pom înflorit și prin fiecare dangăt 
de clopot, care ne invită la rugăciune, că sunt încă 
vii speranțele noastre de a renaște, de a ne omeni și 
de a ne iubi unii pe alții.

Visez și aștept primăvara ca pe o apă vie și ca pe 
o copilărie încă neîncepută. O aștept ca pe un mira-
col care poate să ne împlinească rostul și existența 
pe acest tărâm fabulos al Basarabiei. Mai aștept cu 
nerăbdare  și ploile de primăvară, care să bată în 
acoperișul caselor, să ne trezească, să ne stropească 
cu apa reînvierii, să ne dezgolească sufletele și să 
treacă zgomotos și să spele zgura și ura adunate, 
pizma și fala, deșertăciunea și răutatea, nesincerita-
tea și prefăcătoria, umilința și nimicnicia. 

Ah, să le ia pe toate de pe sufletele noastre și 
din casele noastre, să le lase curate și împrospătate 
de parfumurile tari ale florilor de primăvară, să ne 
lumineze privirea și să ne deschidă drumul spre o 
viață plină, în care valorile spirituale să ne înalțe și 
să ne umple de rost fiecare zi trăită. 

Deschideți-Vă sufletele, fiindcă se aud ploile 
de primăvară.

Alecu RENIŢĂ,
redactor-șef al Revistei NATURA.

Absolvent al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, USM

Promoţia 1975.
Ex-deputat în Primul Parlament Democratic al 

R. Moldova (1990-1994)

UNIVER  ITATEA
PUNŢI INTERUMANE PESTE OCEAN

PROMOVAREA VALORILOR INTEGRITĂŢII ACADEMICE

RESURSE UMANE PENTRU CERCETĂTORI 
(HRS4R) LA USM 

Cronica universitară PLOILE DE PRIMĂVARĂ
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Anual, în luna martie, la Cluj-Napoca au loc lucrări-
le Salonului Internațional al Cercetării Știinţifice, 

Inovării și Inventicii PRO INVENT. Acum o lună (pe 21-
23 martie 2018), a avut loc cea de-a XVI-a ediție, găzdu-
ită într-un cadru nou al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, 
unde au fost prezenţi cercetători de la cele mai importante 
universități, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, 
asociații ale inventatorilor, precum și persoane fizice din 
România și din străinătate. 

După cum afirma şi domnul profesor, doctor ingi-
ner Vasile ŢOPA, Preşedintele Salonului Internaţional al 
Cercetării Științifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 
2018, Rector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (îl 
cităm): „ ... În ediția din acest an au fost integrate lu-
crărilor Salonului PRO INVENT un număr important 
de proiecte inovative din diferite centre universitare, iar 
participanţii la Salonul PRO INVENT îşi leagă numele 
de realizări notabile, benefice semenilor și societății con-
temporane”.

În cadrul acestei ample întruniri de rezonanţă, un grup 
de cercetători de la USM, în frunte cu doamna Galina ULI-

AN, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, doctor habi-
litat, profesor universitar, au luat parte la lucrările acestui 
remarcabil for internațional al cercetării științifice, inovării 
și inventicii, fiind apreciaţi cu două Medalii de Aur şi o 
Diplomă de Excelenţă. 

Medaliile de aur le-a fost acordată pentru lucrările: „Bu-
getarea cu baza zero – instrument de gestiune pentru 
entitățile autohtone” şi „Metodologia de implementare 
a bugetării pe bază de performanţă în cadrul entităţilor 
economice din Republica Moldova”.

Cei menţionaţi au rămas profund imprezionați de înalta 
apreciere din partea forurilor ştiinţifice din străinătate pentru 
eforturile depuse în domeniul dat, prezentându-şi realizările 
la cel mai înalt nivel posibil. Iar Diploma de Excelenţă şi 
Medaliile de Aur, cu care reprezentanţii Şcolii Acade-
mice de Cercetare şi Inovare a Universităţii de Stat din 
Moldova au revenit acasă, este dovada cea mai elocven-
tă a prestigiului internaţional al Instituţiei noastre.

Cronicar USM

Fiind o facultate care se respectă și care cu adevă-
rat investește pe toate căile posibile în studenții 

săi, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și 
Administrative a decis că trebuie să se expună pentru a da 
cu adevărat naștere a ceea ce cunoaștem ca fiind Spiritul 
FRIȘPA. Astfel, au debutat Zilele Studentului FRIȘPA – 
o săptămână plină de sărbători, evenimente şi activități con-
structive, care urma să contribuie la consolidarea continuă 
a colectivului de studenți și profesori, sporind vizibilitatea 
facultății, consolidându-se sentimentul de mândrie pentru 
apartenența la Comunitatea FRIȘPA! 

Or, Zilele Studentului FRIȘPA 2018 au 
demarat prin deschiderea oficială a manifes-
tărilor cu participarea reprezentanților struc-
turilor universitare, a rectoratului, a decanatu-
lui, a autoguvernării studențești, precum şi a 
absolvenților noştri. A fost intonat, în premieră, 
şi o variantă în lucru a Imnului FRIȘPA, auto-
rul muzicii fiind studentul anului III al Facultății 
Andrei Zapșa. Astfel că facultatea are, de azi 
înainte, toate atributele unei statalități – pro-
pria Constituție, Guvern, Parlament și Imn. 
Deja se lucrează și asupra textului pentru Imn, 
în discuție aflându-se două variante – prima 
a profesorului Facultății Grigore Vasilescu 
și a doua – a studentului Specialității Relații 
Internaționale Dumitru 
Rău. 

În primul text figurea-
ză următoarele cuvinte: 
Dragă Facultate,/Pun-
te în internaționalitate,/
Ești mândria mea,/Ești o 
deschisă carte,/ Eşti Iubi-
rea mea,/ Facultate./Ești 
sufletul meu,/Ești o spi-
ritualitate,/Draga mea,/
Facultate! 

 Al doilea text: Eu 
sunt demn, ești demn, la 
oră,/Îți sunt frate, mi-ești 
soră,/Suntem studenți, 
acuma,/Suntem FRIȘPA totdeauna. 

Acesta este Spiritul FRIȘPA, spirit manifestat pe de-
plin pe parcursul „Zilelor Studentului”, în cadrul cărora 
au avut loc mai multe evenimente de rezonanţă, inclusiv: 
conferințe, seminare publice, întruniri științifice studen-
ţeşti, talkshow-uri, dezbateri publice, dar şi competiții 
sportive, acțiuni culturale. Invitații acestor manifestări 
au fost numeroși oaspeți - înalți demnitari de stat, persoa-
ne responsabile din cadrul administrației publice centrale 
și locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, 
personalităţi cunoscute și apreciate pentru profesionalism 
și implicare.

***

În mod deosebit a fost marcată Ziua autoconducerii 
FRIȘPA, a cărei timonă au preluat-o cei mai buni și 

mai activi studenți: rolul de decan i-a revenit lui Petru Gre-
cu, cel de prodecani – lui Cătălin Moroi și – lui Dumitru 
Juraveli, iar cel de șefi Departamentul Științe Politice și 
Administrative şi Departamentul Relații Internaționale, co-
respunzător, lui Victor Solomon şi Grigore Guzun. A fost 
o experiență unică și utilă pentru toţi studenții implicați, dar 
și pentru facultate. 

În aceeași zi s-au făcut alegerile președintelui Biroului 
Sindical Studențesc FRIȘPA, dar au demarat şi dezbateri 
în cadrul Seminarelor FRIȘPA. Evenimentul culminant al 
acelei zile a fost vizita la facultate a lui Andrian Candu, 
Președintele Parlamentului Republicii Moldova. Dom-
nia sa a felicitat colectivul facultăţii, cadrele didactice cu 
prilejul Zilelor Studentului FRIȘPA, le-a urat tuturor „La 
mulți ani!” În continuare, a prezentat Conferința Publică 
despre parcursul de dezvoltare a Republicii Moldova şi 
a răspuns la mai multe întrebări ale studenților. Demnitarul 
a rămas impresionat, constatând că studenții FRIȘPA sunt 
activi, energici, implicați și dornici de a crește odată cu R. 

Moldova, încheindu-şi vizita prin sloganul mobilizator: „Să 
ştiţi că numai împreună vom reuși!”

Au urmat şi alte evenimente, precum: alegerea 
președintelui parlamentului FRIȘPA, ședințele în cadrul 
seminarelor „Clubul Funcționarului Public”. Manifestarea 
a culminat cu Talkshow-ul-dezbatere „Quo vadis Moldo-
va, sau ce așteaptă tinerii de la clasa politică”, moderată 
de jurnalistul de la Publica TV Cristian Tabără și studenta 
Galina Manole. 

Nu mai puțin interesantă s-a dovedit a fi și alegerea prim-
ministrului guvernului FRIȘPA. (Câteva amănunte 
despre vizita doamnei ministru al Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării Monica Babuc au fost inserate în 
ziarul „Universitatea” din 27 martie 2018).

***

În contextul aceloraşi manifestări s-a impus 
şi Gala Studentului FRIȘPA, eveniment 

organizat în premieră la facultate. Comisia abilitată 
cu desemnarea câștigătorilor a examinat dosarele 
depuse pentru următoarele nominalizări: Cea mai 
bună reușită academică; Cea mai frumoasă 
experiență internațională; Cel mai implicat stu-
dent în viața FRIȘPA; Cel mai creativ student 
FRIȘPA; Cea mai activă implicare în viața soci-
ală (studentul FRIȘPA – cetățean activ). 

Au fost selectați și li s-au decernat cu Diplo-
me de Excelență celor mai 
buni studenți de la cele 3 
specialități: Specialita-
tea Relații Internaționale 
Rusu Renata, Dragoi 
Olga, Rață Daniela, Ro-
taru Natalia, Rău Du-
mitru, Baraghin Felicia, 
Guzun Grigore; Specia-
litatea Politologie: Pleșca 
Galina, Manole Galina, 
Cuzuioc Ana, Solomon 
Victor, Moroi Cătălin, 
Stavinschi Carina; Spe-
cialitatea Administrație 
Publică: Ivannicov Igor, 

Ciobanu Octavian, Cracea Olga, Zapșa Andrei, Grecu 
Petru. 

La fel de activă a fost Conferința științifică anuală 
studențească „Știința politică și societatea în schimba-
re”. Manifestările prilejuite de marcarea Zilelor Studentu-
lui FRIȘPA au luat sfârșit. Dar Zilele Studentului FRIȘPA 
continuă! Pentru că viața la facultate nu conteneşte. Pentru 
că Spiritul FRIȘPA este viu!

Grigore VASILESCU, 
doctor habilitat, profesor universitar,

Dumitru RĂU, 
student, anul II, Specialitatea Relații Internaționale

COTIDIANUL FACULTĂŢILOR

Imaginea USM

În preajma sosirii primei luni a Anotimpului Primăverii, adică a Mărţişorului-
2018, am primit la redacţie un amplu articol, semnat de domnul Grigore Vasiles-
cu, doctor habilitat, profesor universitar, şi Dumitru Rău, student în anul II la 
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative(FRIŞPA).

Dar, din motivul că în numărul ordinar de ziar urma să fie oglindită Sărbătoa-
rea Internaţională a Femeii – 8 Martie şi alte subiecte operative, am fost impuşi de 
împrejurări să extragem din corespondenţa respectivă fragmentul ce reflecta vizita 

la FRIŞPA a doamnei Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
(cu atât mai mult cu cât ştirea pe care am rezervat-o pentru prima pagină coinci-
dea chiar cu ziua de naştere a înaltului demnitar de stat).

În virtutea acestor circumstanţe, am şi rezervat partea a doua a materialului 
intitulat „Zilele studentului la FRIŞPA”pentru numărul curent al ziarului „Uni-
versitatea”, întrucât informaţia nu şi-a pierdut din actualitate.

Mihai MORĂRAŞ

SUB SEMNUL SPIRITULUI FRIȘPA

DOVADA CEA MAI ELOCVENTĂ...
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lizaţi învingătorii, cu decernarea Diplomelor şi premiilor 
din partea Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării.

Cei mai buni elevi au participat şi la proba de baraj, 
care reprezintă o preselecţie pentru Olimpiadele Inter-
naţionale din anul 2018, iar participanţilor din clasa a 
12-a le-au fost eliberate diplome de participare, cu spe-
cificarea că deţinătorul ei are dreptul de a-şi continua 
studiile la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a 
Universităţii de Stat din Moldova (specialităţile Chimie, 
Tehnologie Chimică) fără achitarea taxei de studii.

Notă: La buna desfăşurare a olimpiadei au contribuit 
mai multe structuri ale Universităţii de Stat din Moldo-
va, care au demonstrat un interes deosebit faţă de acest 
important eveniment educaţional de nivel republican. 

Comitetul Olimpic aduce 
sincere mulţumiri tuturor celor 
implicaţi în organizarea Olim-
piadei Republicane de Chimie 
din acest an: conducerii USM 
pentru susţinerea şi asigurarea 
necesară cu spaţii, personal şi 
servicii, cadrelor didactice de 
la facultate, care au elaborat 
subiectele şi au asigurat evalu-
area corectă a acestora, perso-
nalului tehnic pentru deservirea 
turului practic şi, bineînţeles, 
studenţilor noştri antrenaţi în 
buna desfăşurare a acesteia. 

În ordinea celor expuse mai 
sus, facultatea noastră invită la studii universitare pe toţi 
cei care sunt pasionaţi de nesecatele taine ale acestei şti-
inţe atât de moderne şi necesare economiei ţării noastre!

Viorica GLADCHI, 
 preşedintele Comitetului Olimpic,

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

Actualitatea la zi

Premiul „Academicianului Constantin Sibirschi” 
constituie pentru comunitatea matematicienilor din 
Republica Moldova o apreciere nu doar onorifică, dar 
și incomesurabil de mare pe scara performanțelor în 
matematica, adica ceva similar unui „Nobel 
moldovenesc”. 

În mod cert doar cei mai buni și talentați se învrednicesc de acest 
premiu prestigios. Reamintim că Organizaţia obştească „Acade-

micianul Constantin Sibirschi” a fost constituită în anul 1999, la ini-
ţiativa omului de afaceri din SUA, doctor Valeriu Sibirschi, nepotul 
remarcabilului om de ştiinţă. Această asociaţie a celor din domeniul 
ştiinţelor reale funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova şi are 
drept scop stimularea cercetărilor în domeniul matematicii și informa-
ticii. Iar Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” este decernat 
cercetătorilor care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul mate-
maticii şi informaticii. Amintim că până în prezent de acest premiu s-au 
bucurat 20 de savanţi, inclusiv 16 din Republica Moldova şi 4 de peste 
hotare. În acestă generoasă primăvară, Universitatea noastră are prile-
jul de a se mândri cu faptul că înalta distincţie i s-a conferit domnului 
Sergiu Cataranciuc, doctor habilitat în matematică, 
profesor universitar, director al Departamentului 
de Matematică, USM, împreună cu domnul doctor 
Victor Șcerbacov, doctor habilitat în științe fizico-
matematice, colaborator științific principal al Insti-
tutului de Matematică şi Informatică. 

***

Născut pe meleagurile Frumoasei Bucovine, 
probabil că aceasta a avut grijă, poate prin 

splendoarea naturii virgine și enigmatice a aerului dor-
nic de libertate, sau a oamenilor gospodari și binevoi-
tori, sau poate prin toate acestea launloc, să-i altoiască 
fiului său drag cele mai frumoase calități umane, care îi 
perfecţionează şi luminează continuu spiritul şi cuge-
tul. Acesta însă nu putea fi conceput fără axa centrală a 
devenirii sale – matematica, ligament plantat cu grijă 
de modeștii și bunii profesori bucovinieni. 

După absolvirea Facultății de Matematică şi Ciber-
netică USM (1974 - 1980), domnul Sergiu Cataranciuc 
a parcurs toate treptele devenirii profesionale. Astfel, în 
anul 1990, el a susținut teza de doctor în ştiinţe fizico-

matematice (Minsk, Belorusia), obținând, în anul 1997, și titlul de conferențiar universitar, 
iar mai târziu, după o muncă încordată în domeniu, în anul 2015, susține cu succes teza de 
doctor habilitat, devenind astfel, în 2016, profesor universitar. Trebuie de menționat faptul 
că, pe toată perioada activității sale profesionale, marcată de treptele ierarhice didactico-
științibice, colegul nostru, asemenea unui pom roditor, a reușit să aducă contribuții esenţiale 

atât pe tărâmul științific, cât și pe cel didactic de pregătire a cadrelor. 
Fiind autorul a peste 150 de lucrări științifice, conducător, doar în ulti-
mii cinci ani, a 8 proiecte și granturi științifice, participant la numeroase 
conferințe, congrese și alte manifestări de rezonanţă, conducător științific 
a 5 doctori în ştiinţe fizico-matematice la Specialitatea 112.03 – Ciberne-
tică Matematică şi Cercetări Operaţionale, un profesor de excepție (lista 
poate fi continuată la nesfârșit), profesorul universitar Sergiu Cataranciuc 
demonstrează zilnic înal valori științifico-creative, care se împletesc ar-
monios cu firea-i deschisă și prietenoasă. 

 Înalta decernare – Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” 
i-a fost oferită pentru un ciclu din 14 lucrări (inclusiv 3 monografii) sub 
titlul comun Structuri matematice discrete și locul lor în soluționarea 
problemelor practice”. Acest ciclu de lucrări reprezintă rodul unei 
activități științifice îndelungate, încorporează în sine rezultate impor-
tante de ordin teoretico-aplicativ, validate în timp prin publicații în 
reviste prestigioase, comunicări în plen la întruniri științifice de rang 
internațional. 

Pornind de la examinarea unor probleme practice, 
reputatul savant a efectuat investigații profunde de or-
din teoretic, prin care au fost puse bazele unei direcții 
noi în matematică, determinate de studierea complexu-
lui de relații multi-are. Stabilirea unor proprietăți im-
portante ale complexului, precum și examinarea topo-
logiei algebrice a acestei structuri matematice noi, au 
condus la elaborarea metodelor eficiente de soluționare 
a problemelor teoretico-aplicative: probleme de am-
plasare; determinarea strategiilor optime în jocurile 
combinatoriale modelate prin complexe de relații mul-
ti-are; problema criptării/decriptării informației etc.

Să-i dorim cu această ocazie realizări la fel de va-
loroase şi impresionante, multă sănătate şi prosperare 
întregii familii, iar în următorii ani să-l vedem pe de-
ţinătorul excelentului premiu „Academician Constan-

tin Sibirschi” apropiindu-se cu paşi siguri de Premiul 
Nobel. 

Alexandra TKACENKO,
 doctor, conferenţiar universitar, 

Departamentul de Matematică

Timp de 20 de ani şi mai bine Facultatea de Chi-
mie și Tehnologie Chimică organizează sistematic 

Olimpiada Republicană de Chimie, fapt devenit deja o tra-
diţie frumoasă, indispensabilă de activitatea colectivului 
nostru. Anul acesta, ca şi în cel precedent, această com-
petiţie se organizează sub conducerea Agenţiei Naţionale 
pentru Curriculum şi Evaluare, în colaborare cu colectivul 
facultăţii noastre. 

Evenimentul în cauză a avut loc în perioada 15-18 mar-
tie, 2018, la Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea 
de Chimie şi Tehnologie Chimică).

Au participat 165 de elevi din 36 de raioane şi muni-
cipii ale Republicii Moldova, inclusiv elevii de la Liceul 
Teoretic din Tiraspol, Liceul din Comrat, de la Liceul Aca-
demic al AŞM, precum şi 
din colegii.

Deschiderea oficială a 
olimpiadei a avut loc la Casa 
de Cultură a USM, cu par-
ticiparea domnului Anatol 
Topală, director al Agenţiei 
Naţionale pentru Curricula 
şi Evaluare, doctor, confe-
renţiar, a membrilor Consi-
liului Olimpic, a studenţilor 
de la facultate şi a unui grup 
de la Centrul Republican 
pentru copii și tineret AR-
TICO, care au prezentat 
un mic concert pentru cei 
prezenți în sală. 

Ca de obicei, olimpiada s-a desfăşurat în două tururi – 
cel teoretic şi cel practic, care s-a realizat în laboratoarele 
facultăţii, fiind admişi primii 10 elevi din clasele a IX - 
XII-a, în ordinea descreşterii punctajului obţinut în turul 
teoretic. La elaborarea subiectelor au contribuit cadrele 
ştiinţifico-didactice experimentate de la facultate, prin asi-

În imagine (de la stânga spre dreapta): doamna Svetlana Cojocaru, 
membru cor. AŞM, directorul Institutului de Matematică şi 

Informatică; omagiatul Sergiu Cataranciuc, profesor universitar; 
doamna Elena Belei, secretar de Stat al Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării; domnul Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, 
academician.

Galeria personalităţilor USM

ÎNCUNUNAREA UNUI DESTIN ÎN ZBUCIUM

NESECATELE TAINE ALE UNEI ŞTIINŢE MODERNE
 OLIMPIADA REPUBLICANĂ DE CHIMIE, EDIŢIA A 55-A

gurarea conţinutului academic şi olimpic al acestora. Cadrele 
didactice responsabile de clase: dr., conf. Cotovaia Aliona 
(clasa a 9-a); dr., conf. Ţapcov Victor (clasa a 10-a), dr., conf. 
Dragalina Galina (clasa a 11-a); dr. Dîru Mariana (clasa a 
12-a) au lucrat conştiincios cu echipele de profesori, asigurând 
condiţii optimal de desfăşurare a tururilor, de evaluare obiecti-
vă a răspunsurilor celor examinaţi. 

În funcţie de rezultatele obţinute pe clase, au fost nomina-
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Centrul American de Studii în domeniile Economiei, 
Politicilor Publice și Sociale (CSA) a fost fondat 

în cadrul Universității de Stat din Moldova, la Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine, în anul 1998, fiind oficial în-
registrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova ca 
organizație non-guvernamentală. Ea întruneşte profesori 
universitari, studenți, reprezentanți ai ONG-urilor și cer-
cetători în domeniul Studiilor Americane și TEFL. CSA a 
devenit centrul unde  se poate obţine informația din primele 
surse, întrucât aici există o bibliotecă bogată cu diverse sur-
se, furnizate de Ambasada SUA și de alte instituții din SUA. 
Vizitatorii pot obține şi consultații de la experții din SUA și 
R. Moldova pe probleme de ordin social, cultural și politic.

Scopul principal al CSA este de a populariza va-
lorile și principiile democratice, a asista în consoli-
darea instituțiilor democratice, a încuraja conștiința 
cetățenească, a disemina strategiile de ordin social și pu-
blic și a promova aceste valori 
la noi în țară.

A devenit deja o tradiție pen-
tru CSA organizarea diverse-
lor evenimente în cadrul USM. 
Ocaziile anuale de ordin istoric, 
cultural și educațional, celebrate 
în SUA și la nivel internațional, 
sunt doar câteva dintre eveni-
mentele inițiate de CSA. Iată 
doar câteva exemple: Săptămâ-
na Internațională a Educației; 
Luna Istoriei Afro-America-
nă; Alegerile Prezidențiale; 
Ziua Internațională a Femeii; 
Personalități Marcante (politi-
cieni, scriitori și cadre didactice) 
și multe altele. Acestea trezesc 
un mare și nediminuat interes pentru participanți și potențialii 
prezentatori. Formatul este la fel de bogat: conferințe; semi-
nare; discuții la Masă Rotundă; ședințe de internet; acti-
vităţi de socializare etc. 

Tematica variază de la predarea limbii engleze la Studi-
ile Americane (Relații Internaționale, Sociologia, Istoria, 
Literatura, Dreptul etc.). Experții implicați în evenimente-
le acestea sunt specialiști în domeniu, întrucât aceștia sunt 
cercetători Fulbright, profesori-asistenți Fulbright, volun-
tarii din Corpul Păcii, profesori absolvenţi ai programelor 
americane din R. Moldova.

Altă componentă a CSA este Programul de Instrui-
re a Profesorilor „Cadre Didactice în Dezvoltare” ce 
atrage mulți lectori din diferite universități și profesori de 
limba engleză din oraș, întrucât experții care țin prelegeri 
oferă participanților cele mai recente date în sfera lor de 
competență. Programul se axează pe ultimele tendințe în 
educație și ajută la sporirea nivelului profesional nu doar ce 
ține de metodologia predării limbii engleze, dar și de pro-
blemele conexe în societate. Evenimentele sunt sprijinite de 

Ambasada SUA, de rectorul Universității de Stat din Moldo-
va, domnul Gheorghe Ciocanu, și de personalul adminis-
trativ al USM: reprezentanți ai Facultății Limbi și Literaturi 
Străine (L. Zbanț, dr. habilitat, prof. univ., Decanul FLLS; 
M. Calchei, magistru, prodecan, FLLS, USM; de absolventa 
programelor americane V. Lifari, dr. conf. universitar, Șefa 
Departamentului Lingvistică Germanică și Comunicare In-
terculturală), de Facultatea de Relații Internaționale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative (C. Ejova, dr. conf., prodecanul 
Facultății). Din 1998 până în 2018, CSA a organizat 100 de 
evenimente cu caracter național și internațional.

Începând cu anul 2001, CSA a lansat Programul de 
Master în cadrul Studiilor Americane, USM. Specialitatea 
a beneficiat de acreditarea din partea Ministerului Educației 
al Republicii Moldova. Folosind resursele din contactele 
profesionale la USM și asistența Ambasadei SUA, a apărut 
un prestigios Program de Master, unicul din R. Moldova. 

Programul de doi ani, cu recursul special, are un caracter 
interdisciplinar, cuprinzând cursuri de Istorie a SUA, Drept, 
Relații Internaționale, Literatură, Cultură și Administrație 
Publică. Studenții sunt ghidați spre aprofundarea cercetări-
lor individuale în domeniul de specializare. Programul de 
Master pregătește srudenții pentru ulterioarele cercetări in-
dependente, precum și pentru varietatea de locuri de mun-
că, de consiliere și conducere în organizațiile naționale și 
internaționale, inclusiv în instituțiile guvernamentale. 

Predarea se face în limba engleză de către lectorii USM 
– absolvenți ai Programelor Americane, dar și de specialiștii 
din SUA, invitați de USM cu ajutorul Ambasadei SUA. 
Subsemnata a rămas măgulită de faptul că, în decembrie 
2017, i-a fost atribuită Distincția de The BEST ALUMNI 
AWARD 1994-2017, pentru inițierea și sprijinirea progra-
mului de masterat „Studii Americane”.

***

Anul academic universitar 2018 este la fel de spe-
cial pentru CSA  întru……. membrii Centrului 

nostru sărbătoresc cea de-a 20- cât  a aniversare a fon-

dării centrului (1998). Multe evenimente și activități au 
fost organizate pe parcursul anului academic 2017-2018 
(Conferința Internațională „Împuternicirea Justiției 
Sociale: Drepturile Omului și Educația”, 18 Noiembrie 
2017; Seminarul Internațional „Provocările din Sectorul 
Educațional în Societățile Multiculturale”, dedicat Lunii 
de Istorie Afro-Americană 2018, 24 Februarie 2018; Semi-
narul Internațional „Aplicând Experiența Internațională 
în Predarea Limbii Engleze ”, 31 Martie 2018). 

Multe personalități publice și cercetători străini au par-
ticipat la aceste evenimente: Jonathan E. Wolfington, 
atașatul de presă Ambasadei SUA în Moldova; Melissa J. 
Crawford, responsabil pentru situaţia drepturilor omului, 
Ambasada SUA; Tracey Hebert- Seck, Directorul Corpului 
Păcii în Moldova; Stacy Kosko, dr. conf., Fulbright USM; 
Francisco Javier Resto, Fulbright ETA, Universitatea din 
Tiraspol; Francesca Murphy, dr. conf., Fulbright, SUA, 

ULIM; Alexxa Houk, 
Fulbright ETA, Bălți; 
Brian Dorelus, voluntar 
al Corpului Păcii în Mol-
dova; Reginald Gravely, 
voluntar al Corpului Păcii 
în Moldova; Profesorul 
Patricia Fogarty, Air War 
College, SUA. 

O contribuţie  esenţială 
în acest context au avut-o 
experții din R. Moldova: 
Daniela Munca, dr. conf., 
Președintele Academiei 
pentru Inovație și Schim-
bare prin Educație; Viori-
ca Lifari, dr. conf. univ., 
Șeful Departamentului de 

Lingvistică Germanică și Comunicare Interculturală, FLLS, 
USM; Natalia Alhazov, dr. conf., absolvent al programului 
Fulbright; Elena Șapa, dr. conf., FLLS, USM; Ernest Var-
danean, MA, FRIȘPA, USM.

Evenimentele CSA organizate la un nivel profesional 
înalt pentru lectorii universitari, masteranzii, doctoran-
zii și absolvenții ai Universităților din Moldova au drept 
scop îmbunătățirea dezvoltării profesionale ulterioare a 
participanților și stabilirea relațiilor strânse a moldovenilor 
cu comunitățile internaționale și deschiderea ușilor pentru 
învățământul superior.

Elena CRESTIANICOV,
directorul Centrului American de Studii în domeniile 

Economiei,
 Politicilor Publice și Sociale,

 doctor, conferenţiar universitar
Viorica LIFARI,

şefa Departamentului de Lingvistică Germanică şi 
Comunicare Interculturală,

doctor, conferenţiar universitar

Despre Universitatea din Geneva ni s-a vorbit încă 
din primii ani de studii la Facultatea de Limbi și Li-

teraturi Străine. Stagiile altor studenți ne-au făcut să visăm 
la o experiență culturală și interculturală la una dintre cele 
mai fericite țări din lume.

Pentru a reuși, trebuie să crezi în vise, în sine și, mai 
ales, este important ca încrederea să fie mai mare decât frica 
de necunoscut. Deci, păstrând această deviză și fiind moti-
vate, încurajate și susținute de părinții și profesorii noștri, 
am depus dosarul pentru a ne încerca norocul.

Pierdute în insomnii, tensiunea și rutina lucrului, într-o 
seară de mai, am primit în final scrisoarea de invitație ce 
confirma acceptarea noastră la Universitatea din Geneva, 
Facultatea de Traducere și Interpretare, pe parcursul pri-
mului semestru al anului 2017, în cadrul unui program de 
schimb între cele două universități (2017-2018).

Acesta a fost, indubitabil, începutul aventurilor noas-
tre în Geneva, denumite sejur academic în Elveția, țara 
ciocolatei, a băncilor, a lacului Leman și a celor mai per-
formante ceasuri din lume. Au urmat multe încercări în 
procesul de obținere a vizei și de înscriere la universitate, 
începând cu căutarea unei gazde și până la procurarea bi-
letului de avion.

Odată ajunse în Geneva, am rămas impresionate, pri-
vind din mersul taxiului, de luxul, frumusețea și mărcile 
de renume a vestitei industrii de ceasuri elvețiene.

Ceea ce a fost remarcabil chiar din primele zile în Ge-
neva a fost bunăvoința și politețea oamenilor la superlativ. 
Aceasta se observă în străzi, la bancă, la universitate, în su-
permarketuri... Zâmbetul niciodată nu lipseşte de pe fețele 
elveţienilor.

Primele săptămâni au fost într-adevăr stimulante: Wel-
come Days, Ziua Ușilor Deschise Națiunilor Unite, nemai-
vorbind de începutul cursurilor...

Universitatea din Geneva este o instituţie în permanentă 
mișcare, primind în fiecare an mii de studenți străini în ca-
drul programelor de schimb și al acordurilor de colaborare 
cu alte universități din întreaga lume. 

Indiferent dacă este vorba de predare sau cercetare, aici 
întotdeauna te simți atras de o viață academică de calitate. 

În cercetarea noastră ne-am confruntat, fără îndoială, 
cu accesul la resursele bibliotecare. Universitatea pune la 
dispoziția studenților un fond vast de cărți, unele difuzate 
online sau electronic. Bibliotecile sunt accesibile și confor-
tabile pentru tot publicul șapte zile pe săptămână. 

Cursurile și orarul este adaptat cerințelor studenților. În 
plus, profesorul contează pe student ca pe partenerul său. 
Am avut posibilitatea de a face parte din diferite grupe de 
studiu și de a alege subiectul de cercetare care ne interesa, 
în mod individual. 

Universitatea propune de asemenea cursuri de sprijin 
pentru ameliorarea limbii franceze în colaborare cu La 
Maison des Langues, care sunt gratuite pentru studenții de 

schimb și care sunt organizate după nivelurile propuse de 
Cadrul european comun de referințe pentru limbi (CECRL). 
Unul din aceste cursuri se desfășura în cunoscuta sală Ferdi-
nand de Saussure la Uni Bastions. Am fost găzduite în cam-
pusul universitar, care dispune de un ansamblu de servicii, 
la preț redus sau chiar gratuit, pentru a ne simplifica viața și 
anume: acces la Internet, la băcănie, în restaurant, pizzerie, 

cofetărie etc.
Șederea noastră în Geneva a fost, la fel, marcată de 

numeroase activități culturale, menite să sprijine tinerii 
în integrarea lor în diverse domenii şi în viaţa socială. 
Printre acestea sunt rețelele de studenți Erasmus ESN 
Geneva și AESPRI, care ne-au oferit șansa să vizităm 
cele mai frumoase orașe elvețiene: Montreux, Neuchâ-
tel, Lucerne, Zurich, Basel, Gruyere...

Şi, într-adevăr, ce poate fi mai frumos decât să te 
plimbi într-o barcă pe lacul Leman sau pe străzile Gene-
vei internaționale și cosmopolite; ce poate fi mai provo-
cator decât să faci o plimbare pe Saleve pentru a admira 
împrejurimile orașului de la înălțime, în timpul unei nopți 
autumnale; ce poate fi mai savuros decât degustarea re-
numitei ciocolate elvețiene la Camille Bloch și Cailler; 
ce poate fi mai entuziasmant decât a avea în fiecare zi 
înaintea ochilor frumusețea și infinitul munților...

Sejurul în Geneva, în calitate de studenți în stagiu, 
este, fără îndoială, o șansă care va marca pentru tot-
deauna parcursul nostru academic și profesional. Doar 
aşa am realizat importanța colaborării internaționale în 
formarea plurivalentă și multiculturală a studenților. 

Geneva ne-a făcut să credem în frumusețea viselor 
noastre. Ea ne-a învățat să luptăm să credem în noi înșine și 
în realizarea aspirațiilor noastre studențești. 

Elena NANI, Daniela BOCAN,
 anul II, master, Facultatea de Limbi și Literaturi 

Străine, 
Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică 

Aplicată

Daniela Bocan la Uni Mail, 
Universitatea din Geneva 

(2017)

Elena Nani în fața Universității 
din Geneva 

(2017) 

Generaţia sec. XXI: traseul afirmării

Coordonatele colaborării interstatale

CONSOLIDAREA VALORILOR DEMOCRATICE
(Centrul de Studii Americane – popas aniversar)

GENEVA LE-A MARCAT PARCURSUL ACADEMIC ŞI PROFESIONAL



UNIVERSITATEA 524 aprilie 2018, nr.9 (198)Caleidoscop

„Când o să vreți să rupeți o floare 
de trandafir, mai întâi să vă gândiți la 
ghimpi” – aşa glăsuieşte un vechi dicton 
roman.

Împărăteasa florilor, Trandafi-
rul, a moștenit aproape întocmai de la 
strămoșul său – Măceșul – aceleași trăsă-
turi și aceiași ghimpi drepți sau încovoiați 
ca secera de diferite mărimi în funcţie de 
specia ce o reprezintă. 

Măceșul, se prea poate, a fost prima 
plantă pe care oamenii au început să o 

cultive încă din cele mai vechi timpuri datorită frumuseții sale. 
De-a lungul secolelor, având o autoritate mare, a dat o diversă 
gamă de trandafiri, care se asemăna puțin cu cea a strămoșilor săi. 
Despre trandafir şi frumusețea 
lui ne vorbesc din trecutul în-
depărtat diferite legende.

Trandafirul (numit după 
numărul mare al petalelor), 
„trenta fullion” (în traduce-
re „rodul primei aurori de 
dimineață”), în care se în-
truchipează viața, veselia și 
tinerețea (sărbătorit o dată cu 
venirea „Russaliilor” și con-
siderat ca regină a plantelor) 
împodobește de la începuturi 
meleagurile Moldovei noastre.

Cultivarea trandafirului a 
început cu mult înainte de era 
noastră, atât în țările calde (Ba-
bilonia, Persia, Siria etc.) cât și 
în regiunile tropicale și subtro-
picale (India, China etc.).

Pe desenele antice egipte-
ne femeile erau reprezentate în 
zilele de sărbătoare cu flori de trandafir în mână. Cu 600 de ani 
până la era noastră, poeta Elena Safo a proslăvit trandafirul în 
versurile sale. 

În Grecia Antică, cu trandafiri erau eternizaţi biruitorii în bă-
tălii, așternându-li-se calea cu aceste flori înfrumusețați. La fel, 
erau  înfrumusețați cu coroane tinerii căsătoriți, care își împodo-
beau locuințele și hramurile.

 Grecii considerau că trandafirul este darul zeilor și împo-
dobeau statuile lor cu coroane de trandafir. Grădini luxuriante 
de trandafiri înconjurau și hramurile lor. Trandafirul a fost consa-
crat Zeiței Frumuseții Afrodita. De la greci cinstirea trandafi-
rului a trecut și în Roma Antică.

Dar primele știri despre trandafir au ajuns până la noi din le-
gendele antice indiene. În ele se povestește că cea mai frumoasă 
din lume femeie Lacșimi a apărut din bobocul trandafirului care 
s-a deschis nu demult. Sfânt trandafirul se considera și la toate 
popoarele de la răsărit, îndeosebi la iranieni.

Obiceiul de a îmbrăca ghirlande din flori de trandafir 
oaspeților mult stimați s-a păstrat până în prezent şi pe teritoriul 
Indiei, Birmaniei și în alte țări. 

 În zilele noastre trandafirul continuă să rămână floarea pre-
ferată, care înfrumusețează curțile, rondurile, grădinile publice și 

botanice.
Trandafirii de grădină 

sau trandafirii nobili (prin-
cipala cultură în floricultura 
multor țări) sunt un produs 
al culturii umane de multe 
secole. Diversitatea uimitoa-
re și frumusețea florilor lor 
au fost create de către om ca 
urmare a unui proces compus 
și îndelungat de selecție și 
încrucișare a unor specii săl-
batice și a formelor de grădi-
nă. Cu selecția trandafirului 
în Europa botaniştii au în-
ceput să se ocupe încă în se-
colul XVIII, dar mai pe larg 
se desfășoară acest proces în 
secolele XIX și XX. Dintre 
plantele decorative cultivate, 
trandafirul este cel mai bo-
gat în soiuri, care în timpul 

de față enumeră mai mult de 25 de mii de specii selecționate 
(îndeosebi în Franța, Germania, SUA). Cele mai bogate colecții 
de trandafir le au grădinile botanice din Paris, Berlin, Moscova, 
Alma-Ata, Kiev.

Persoanele născute în zodia trandafirului (9, 18, 27) sunt foar-
te impulsive, capabile de sacrificii și nu acceptă niciodată să fie 
călcate în picioare. 

Ziua de 23 aprilie este 
de o dublă sărbătoare, 

când se comemorează Ziua 
Mondială a Cărții și a Drep-
tului de Autor (începând din 
1996, la inițiativa UNESCO) 
şi Ziua Bibliotecarului. Aceste 
două evenimente, sărbătorite 
în cel mai frumos anotimp al 

anului – Primăvara, sunt dedicate Cărţii, in-
strument principal de transmitere şi stocare a 
cunoştinţelor, dar şi Bibliotecarului, specialist 
care organizează şi valorifică patrimoniul in-
formaţional prin intermediul bibliotecii. 

Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de 
Autor coincide cu trecerea în eternitate în 
același an, în 1616, a trei mari scriitori ai lumii: 
englezul William Shakespeare, spaniolul 
Miguel de Cervantes, și Inca Garcilaso de 
la Vega, scriitor peruan de origine spaniolă. 
De asemenea, 23 aprilie este ziua de naștere a 
mai mulți oameni care au slujit penița: Mau-
rice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, 
Josep Pla și Manuel Mejía Vallejo.

În această zi, aproape în toate țările lumii 
au loc acțiuni de omagiere a cărții, a autorilor, 
a editorilor, a librarilor, a bibliotecarilor și, 
implicit, a cititorilor. 

De asemenea, Ziua Mondială a Cărții și 
a Dreptului de Autor cheamă la o reflecție 
profundă asupra schimbărilor pe termen 
lung în lumea cărților. Cărțile digitale oferă 
noi posibilități de acces la cunoștințe, având 
costuri reduse și o accesare pe arii geografice 
extinse. Cărțile tradiționale dispun însă de o 

largă apreciere. Toate formele de cărți aduc o 
contribuție valoroasă educației și propagării 
culturii și informațiilor. Această diversitate 
este o bogăție comună, făcând din cărți mai 
mult decât un obiect fizic: unelte ale schim-
bului de idei dincolo de limitele spațiului și 
timpului.

***

În contextul celor relatate mai sus, înce-
pând cu a doua jumătate a lunii aprilie, 

Biblioteca Centrala Universitară, în spaţiul 
expoziţional (Sala de Lectură Nr.2, Blocul 
de studii Nr. IV) a pus la dispoziţia cititorilor 
şi vizitatorilor Expoziţia Tematică intitulată 
„CARTEA – memorie fidelă a Civilizaţiei”, 
realizată cu ajutorul publicaţiilor existente în 
colecţiile Bibliotecii noastre. În cele cinci vi-
trine şi-au găsit locul cuvenit cărţi foarte inte-
resante despre biblioteci şi ştiinţa informării, 
despre legislaţia drepturilor de proprietate in-
telectuală etc. 

Un compartiment expoziţional include 
cărţi vechi şi cărţi rare din colecţiile biblio-
tecii noastre, care au o valoare inestimabilă. 
Printre acestea se numără şi câteva volume 
aduse parcă din ţara liliputanilor. Micile bi-
juterii ale literaturii, aflate în colecţia de cărţi 
speciale, sunt opere ale unor autori celebri, 
precum poezii ale lui Mihai Eminescu, opere 
de I.L. Caragiale şi Ion Creangă. Cea mai 
mică piesă a colecţiei este o carte intitulată 
„Declaraţia universală a drepturilor omului” 
(care măsoară 3 cm. lăţime şi 3 cm. lungime, 
46 de pagini). Expoziţia a reunit diverse publi-
caţii atractive, care vor oferi surprize plăcute 
tuturor celor interesaţi.

Scopul activității noastre rămâne acelaşi 
- promovarea dreptului şi a libertăţii lectu-
rii, încurajarea şi stimularea acesteia, atra-
gerea tinerilor studioşi spre bibliotecă, spre 
carte şi lectură, precum şi formarea unei 
atitudini de grijă și respect față de carte. 

Nata GRIGORIŢĂ, 
şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor,

Biblioteca Centrală, USM

Lecturi în ora de răgaz

MIRACULOASA FARMACIE A NATURII

MĂCEȘUL

TRANDAFIRUL

Slava strălucită a trandafirului, precum am menţionat 
ceva mai sus, se datorează strămoșului sau sălbatic, 

Măceșul. Despre el va fi vorba în continuare.
 Măceșul (Rosa L.) – arbuști erecți sau agățători, adeseori 

cu stoloni subterani, legnificați, destul de răspândiți (cca 400 de 
specii în flora mondială) dintre care 19 specii vegetează în R. 
Moldova. Primăvara-vara ne atrag atenția cu florile lor mari și 
mirositoare.

Receptacolul îngroșat (carnos) al pseudofructelor de măceș 
este un adevărat depozit de vitamine. Bunăoară, datorită Acidu-
lui ascorbic (vitamina C) și Acidului dehidroascorbic, cu care 
formează un sistem „redox”, ambele joacă un rol important în 
oxidoreducerile biologice și respirația celulară.

Vitaminele (în special vitamina P) scad permiabilitatea și 
fragilitatea capilarelor, normalizând circulația sângelui, compla-
tează necesarul de săruri ale organismului și au acțiune diureti-
că.

Este un bun colagel și coleretic, tonic, vitaminizant și vasodi-
latator arterial. Împiedică formarea calculelor renali, fapt pentru 
care se recomandă la bolile căilor urinare și de rinichi, pentru o 
cură îndelungată (nu produce iritație).

Măceșii au însușirea de a mări secreția biliară, fiind indica-
te în obiecțiunile ficatului. Mai sunt recomandate în stările de 
inflamație intestinală.

Decoctul din măceș se pregătește în felul următor:
Se iau două lingurițe de fructe zdrobite la 500 ml de apă; se 

fierb 10 min; fructele se introduc atunci când apa clocotește, pen-
tru a se diminua pierderea de vitamina C. După ce se răcorește, 
ceaiul se strecoară printr-o pânză și se îndulcește după gust (cel 
mai bine cu miere de albine). Se bea călduț sau rece în cursul 
unei zile. 

Ca remediu de tratament, măceșul se foloseşte încă din sec. 
XVIII. Recoltarea se face în lunile august-septembrie, când 
fructele capătă culoarea roșu –închis. În această perioadă ele 
conțin o cantitate maximă de vitamina C. Pentru ca fructele să-
și păstreze conținutul de vitamina C, ele trebuie uscate imediat 
după culegere la 55-60 de grade Celsius. 

Nu numai fructele, dar și alte organe ale măceșului au anu-
mite proprietăți curative. De exemplu, în medicina populară se 

practică infuzia din rădăcini 
de măceș ca astringent și ca 
remediu de întărire a organis-
mului. Se mai folosește și la 
tratarea maladiilor așa gastro-
intestinale și a celor de ficat.

În unele localități ale 
noastre infuzia din măceș se 
folosește în cazul durerilor de 
inimă, răcelii, al inflamației 
vezicii urinare. Infuzia din 
crenguțe de măceș se folosește 
la tratarea bolilor abdominale, 

diareei, a reomatismului, a radiculitei. Din petalele de măceș 
se pot pregăti infuzii care pot fi folosite în cosmetologie. Din 
fructe se poate prepara un colorant portocaliu. 

E de dorit ca măceșul să fie sădit pe loturile degradate, la 
fel și pe loturile de lângă casă – ca gard viu. Astfel, sădindu-l, 
măceșul va fi un prețios și accesibil izvor de vitamine, acumula-
tor de sănătate și bună dispoziție. 

Mihai MÂRZA,
doctor habilitat în Biologie, conferenţiar universitar.

 Departamentul Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, 
Silvicultură şi Design

(Va urma)

CARTEA – UNIVERS 
DE CUNOŞTINŢE

De Ziua Bibliotecarului
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MĂICUŢEI 

Cu ochii plini de ceruri
Şi mâna de mătase
Doar tu ştii să mă mângâi,
Măicuţa mea duioasă.

Ai faţa de icoană
Şi glasul îngeresc
Ţie, şi numai ţie
La timp mă spovedesc.

Căci cu răbdarea-ţi  sfântă
A anilor cărunţi 
Durerea, bucuria 
Doar tu ştii s-o asculţi.

Îmi e de-ajuns tăcerea
Cu care îmi vorbeşti
Căci glasul mi se-opreşte
Atunci când mă priveşti.

Mereu îmi dai putere
Prin zâmbetul de prunc
Cu multă-nţelepciune
Pe toate sa le-nfrunt...

DE PAŞTI

Iisus s-a răstignit,
Noi am păcătuit
Cu sufletul şi fapta
Şi aşteptăm răsplata.

De noi s-a bucurat,
Noi însă l-am trădat,
Aşa cum face lumea,
Când laudă minciuna.

Iisus ne-a dat credinţă,
Noi vrem doar umilinţă,
Admitem goliciunea
Şi nu vedem minunea.

Minunea faptei mari,
Cu duhul din altar,
Care prezentul ţine
Şi speră pentru mâine.

Va fi ori nu va fi,
Nu ştim, până-ntr-o zi
Măreţul Fiu cel Sfânt
Veni-va pe Pământ

Noi toţi îl aşteptăm,
Că doar dreptate vrem
Şi plin de mângâiere
Să ne mai dea putere

Puterea de a crede
Atunci când „nu se vede”
Puterea de-a trăi,
Credinţa de-a slăvi.

Oricine noi suntem,
Şi  unde ne aflăm,
Nicicând să nu uităm 
Osana să-i cântăm

Iar  tot ce-i sfânt pe lume
Şi este mai curat
Întruna va susţine:
Hristos a înviat!

ŞI, NETRECUT PRIN MOARTE...

Și, netrecut prin moarte, din viață-am să-nviez…
Cu atâta libertate prin psalmi voi oscila,
Încât îmi va rămâne doar să-mi echivalez
Apelul cu putința de-a fi și-a asculta
Ruptura, cum se coace,-n abuz de lamentări…
În ornament color, virtuțile,-n prelegeri,
Vor comenta flagrant delict de dedublări
Și va cădea cortina – popas de neînțelegeri.

Că voi filtra trecutul? E-o tristă întrebare –
În mine-a mas ecoul – cu tot ce mi-a lăsat.
Dar de-am uitat ceva, regret – îl scriu iertare –
Iertarea-i psalmul vieții în care-am debarcat.

N-AM PROCURAT SPRE-AMURGURI 
VREUN BILET

N-am procurat spre-amurguri vreun bilet...
De ”bună dimineața”-mi strigă roua
Din ochii mamei... Parc-ar fi profet
Al drumețiilor unui toiag ce-l plouă.
Popasu-n amintiri fără prihană
A însumat un gând şi o simțire,
Și toate-s ca o curgere de rană
Ce împrimăvărează nesfârșirea.

CASCADE SE REVARSĂ ZIUA-N ZI

Cascade se revarsă ziua-n zi
Iar palma mea înscrie-o filă nouă:
Pe ea un chiromant mi-ar mai ghici
Ora culorilor pe rătăcite prore
A navelor lui Leibnitz, ce-mi străbat
Cuvintele până-n culori de seamă
În care-o melodie a uitat
Sărutul lui Shopin – ca stenogramă ...

ÎN TOAMNELE DIN MINE SE 
CLATINĂ COPACII

În toamnele din mine se clatină copacii
Şi păsările Cerului le vin în ajutor
În intervaluri stricte de anotimp, dibace,
Le prind de aur salbe, pictându-se-n decor.

Când Luna se ascunde cu Soarele-n oglindă,
Se-agită vârcolacii în căutarea lor.
Eu roadele le vântur, trecându-le prin sită,
Şi,verticali, copacii, sunt tremur de candori.

AZI FULGERĂ CU BASME 
SCLIPITOARE

Azi fulgeră cu basme sclipitoare
De-asupra unor vise-mbătrânite
Și mă sărut, pe rând, cu fiecare –
Și-ntineresc... Și iarăși sunt iubită.

Ca să trezesc în ele vreo speranță,
Invoc al inimii răsunet de vioară,
Și un arcuș, rătăcitor de-o viață,
Sărută coarda cu neîndurare.

Ne regăsim pe drumul melodiei
Și-ți amintesc de grija pentru noi
Ca de o meditată reverie,
Ce ne-ar încununa pe-amândoi.

Mai fulgeră cu basme sclipitoare –
Întineresc... Și tu întinerești...
Și herghelia de culori amețitoare
Noi zboruri ca pe unu-l definesc.

STRĂFULGERATE VOR CĂDEA 
LUMINI...

Străfulgerate vor cădea lumini...
Și-n drumul lor spre-alt capăt vor 
străbate...
Tunel de minţi, la capăt de suspin,
Vom fi o scurgere de timp fără de 
moarte.

Se va surpa un mal. Şi încă unul...
Şi ne vom înălţa pe prăbuşiri,
Şi vom încătuşa, din noi, taifunul
Necazurilor... Dar şi-a unor rătăciri.

Străfulgerate vor cădea lumini,
Şi-n revenirile din arsă zare,
Vom ctitori un drum printre ruini
De lungă, nemiloasă aşteptare.

ÎN MARE DEFICIT DE BUCURIE

În mare deficit de bucurie,
Pe unda recreației m-alung
Și-o blondă-adolescentă euforie,
Îmi acostează zăpăcitul meu amurg.
Și-i piaptănă cu grijă pleata albă,
Și-i prinde-n ea o floare șotios,
Șoptindu-i despre-un dor trăit în grabă,
Îl ia la braț ca pe un prinț zelos.

...Un fagure de gânduri, maiestos,
Dictează inimii mesaje delicate –
Ea le acceptă-al lor limbaj haios
Și-n mine toți fiorii se deșteaptă.

DE MÂINE MĂ DECLAR UN 
CIRCUMSPECT...

De mâine mă declar un circumspect
A tot ce-i iarnă, zbucium – după-o 
mască,
A tot ce nu acceptă-un sentiment,
A tot ce-o floare uită să-l gândească.

Și moartea o voi scrie ca pe-o viață –
Într-un debut de nelumești tratate
Cu sensuri care vindecă speranța
Între angoase și căderi neînfrânate.

De mâine... Dar e astăzi... Drum de 
spini...
Cântarea din trăire mi-o urmez. –
De gală-mi pare-un așternut divin
De foi curate –n care te străvezi

Gând de nemuritoare așteptare
Din partea celor ce nu știu să moară.

Lidia GROSU,
cercetător literar. Poetă

CREDINȚA     
Vă rog să nu-mi atingeţi doar credința
E tot ce mi-a rămas și ce mai am,
E ceea ce-a făcut ca-n neputință
Să supraviețuiască al meu neam.

Cu ea mereu am biruit dușmanii
În aprigi lupte secole la rând,
De ea se-nfricoșau chiar și sultanii
Cu-al nostru Ștefan glorii făurind.

Pe ea nu ne-au distrus-o nici Siberii
Zăpada se topea în focul ei
Am rezistat batjocura, tortura
Și foametea adusă de mișei.

Prin ea noi ne simțim unul pe altul
Și facem scutul cel de neînvins,
Ca să renască mica ţărişoară –
Reîntregirea - este-al nostru vis.  

Ce taine păstrezi tu oare
De la lumea asta mare,
Care nu le-o spui oricui,
Nici în ruptul capului?

Pare că nici n-ai dori
Din zăpadă a ieşi,
Căci sub ea te simţi mai bine,
Încât mai să crezi nu-ţi vine.

Oare, poate nu cumva
De la ceruri vii cu ea,

Aducând spiritul sfânt
De la îngeri pe pământ?

Aşa gingaşă, curată,
Cu batic verde legată
De trupul Pământului,
În bătaia vântului.

Tu ne-aduci vestea cea mare,
Că soseşte primăvara!
Şi că Domnul Preacurat,
Ne-a Binecuvântat.

CE ASCUNDE AL TĂU NUME?

VIAŢA NOASTRĂ...
Umbră la geam,
Floare pe ram,
Plop la fereastră,
E viaţa noastră.

Miros de pâine,
Sângele-n tine,
Prunc şi speranță,
E viaţa noastră.
Cânt de cocoş,
Sfat de la moş,
Și-un nuc la poartă,
E viaţa noastră.

Rouă pe vie,
Spic în câmpie,
Floare albastră,
E viaţa noastră.

Ploaie şi Soare,
Vânt şi ninsoare,
Colb şi năpastă,
E viaţa noastră.

Lacrimi de dor,
Şoapte de-amor,
Şi-o ceaţă deasă,
E viaţa noastră.

Zbor şi cădere,
Vis şi durere, –
Cât de frumoasă,
E viaţa noastră!

CINE SUNT?
Sunt iarbă şi mă doare
De mă calci în picioare.

Sunt fluture şi plâng
Dacă aripa mi-ai frânt.

Sunt fulg şi mă topesc
La tine când gândesc.

Sunt un izvor cu rouă
Ce cântă când îl plouă.

Sunt râu şerpuitor
Prin dor rătăcitor.

Sunt  zâmbet dimineaţa
Ce risipeşte ceaţa.

Sunt fulgere, sunt vânt
Ce-l port ca legământ.

Sunt soare, sunt şi lună 
Sunt fiică şi sunt mumă.

Sunt totul în  natură
Şi nu pot fi doar ură.

LACRIME ŞI 
LĂCRIMIOARE

În pădurea-ntunecoasă,
Unde soarelui nu-i pasă,
Că n-ajunge raza lui 
În desişul verdelui,

Acolo timide, blânde,
Gingaşe, duios plăpânde
Sub poala copacului
E floarea pribeagului.

Fără zâmbete şi soare,
Cuminţele lăcrimioare
Cresc la umbra dorului,
Sub şoapta izvorului.

Şi adună, tot adună
Dorul din întreaga lume,
Lacrimi pure şi curate,
De-ale zânelor vărsate.

Încât albul fin al lor
E castul năframelor
La nunta cucoanelor
Şi-altarul icoanelor.

Iar dulcea mireasmă-a lor
Prevesteşte-un lung amor,
De care va şti doar luna
Cu-a ei stele împreună.

Şi-aşa secole la rând,
Tainele lumeşti păstrând
De durere şi amor
Clopoţel de vis şi dor...

Alexandra 
TKACENKO,

 doctor, conferenţiar 
universitar, 

Facultatea Matematică 
şi Informatică.

Poetă

Poezia nu este numai artă; ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii.      Nichita STĂNESCU
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Trăim într-o lume 
în care mereu 

apare ceva nou în sfera 
Tehnologiilor Informaţi-
onale. Se pare că acestea 
au pus stăpânire pe toate 
domeniile vieții noastre: 
- cel cultural, educațional, 
religios, iar societatea 

pare a fi întru totul obsedată de această super 
modernizare furtunoasă. 

Să fie oare acest neogoit şi provocator 
domeniu tehnologic un progres sau un re-
gres? Și toate acestea se întâmplă chiar 
astăzi, când pentru unii tehnologiile sunt 
considerate o sursă de dezvoltare individu-
ală excepțională, de informare nemărginită, 
iar pentru alții, acestea echivalează cu un 
monstru, care ucide nu numai timpul, ci şi 
sufletul. Oamenii moderni aleg să trimită 
un SMS sau să efectueze un apel fie vocal 
sau video, în loc să aibă o întâlnire tete-a-
tete care ar asigura nu numai un schimb 
de informații, dar, ce-i mai important, un 
schimb de emoții, de dragoste și de căldură.

Rezervăm tot timpul nostru liber rețelelor 
de socializare, vieții virtuale, uitând că avem, 
întâi de toate, o viață reală, care e mult mai 
frumoasă și trebuie trăită din plin.

Lucrul care mă uimește cel mai mult este 
faptul că ne autoizolăm conştient de o lume 
atât de mare din preajma noastră. Căutăm 
adesea site-uri pentru a socializa, pentru a 
ne găsi jumătatea noastră, dar uităm să ieșim 
în parc sau într-o cafenea pentru a găsi acolo 
un suflet, la fel de singuratic, ca al nostru. 
Alegem să legăm prietenii virtuale în locul 
celor reale, substituim emoțiile cu smile-uri 

din lista celor existente on-line. Nici nu ne 
gândim ce ar putea să urmeze.

Dar cel mai periculos este faptul că nu 
doar maturii au fost afectați de evoluția teh-
nologiilor, ci, în egală măsură, au de suferit 
și copiii. De câteva ori am fost martora unor 
scene triste cu copii în ale căror mânuțe se 
aflau nu biscuiți, jucării sau frunzele aduna-
te de pe jos, ci tablete și smartphoane, iar 
ochii le sclipeau de satisfacție atunci când 
le deschideau. Mi s-a părut a fi o imagine 
sumbră, mai ales în momentul în care mi-
am amintit cum îmi petreceam eu copilăria. 
Activitățile pe care le realizam atunci m-au 
făcut să prețuiesc timpul și prietenia, să știu 
a iubi necondiționat și să fac, pe viitor, o co-
pilărie asemănătoare cu a mea pentru copiii 
mei.

Hoțul timpului și ucigașul relațiilor inte-
rumane se află printre noi, fură semnificativ 
din viața noastră, iar noi nici măcar nu ne 
împotrivim.

Conchid prin a constata faptul că noi 
uităm să trăim, să comunicăm, să visăm la 
lucruri utile și să ne bucurăm de tot ce există 
frumos în jurul nostru. Vedem că a venit pri-
măvara, pentru că cineva a postat o poză cu 
o floare exotică, aflăm că o prietenă a născut 
un copil, pentru că a făcut o postare on-line 
etc.

Cred că am început a pierde din uma-
nism, dar cel mai dureros e că nici măcar nu 
conștientizăm ce ni se întâmplă. 

De remușcări nici vorbă!
 Cristina SIURISI, 
studentă în anul II,

  Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, Sociologie şi Asistenţă Socială

Actualitatea la zi

Plasăm la începutul celor ce vor urma cunoscutul termen lingvistic ACTUALI-
TATE. Iată doar un mic extras, pe care-l reproducem din Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române: ACTUALITATE este ceea ce înseamnă actual, ceea ce se petrece în 
prezent: eveniment, întâmplare curentă, timpul de faţă.

În această ordine de idei, considerăm că aceste crochiuri-meditaţie ale autorilor 
noştri exprimă, într-o anumită măsură, ceea ce observă în jurul lor, ceea ce se în-
tâmplă în cotidianul nostru plin de frământări, fiecare în parte luând atitudine faţă 

de un eveniment sau altul, faţă de raporturile şi relaţiile între semenii noştri, toţi cei 
cinci semnatari fiind convinşi de faptul că lucrurile ar trebui să meargă pe făgaşul 
cuvenit. Aşa cum îşi încheie meditaţiile specialistul de mâine în Psihologie, Educaţie 
şi Sociologie Andrei Neceai: „Totuşi sper că viaţa mea, şi nu numai a mea, îşi va 
urma cursul pe făgaşul spre care aspir să mi-l realizez.”

Aşa să fie!

ÎNCOTRO, TEHNOLOGIILE MODERNE? PÂINE ŞI CIRC
(SAU DESPRE TEATRUL ABSURDULUI DE LA NOI, 

CU EROI REALI, ADEVĂRAŢI, ADICĂ NEINVENTAŢI…)

Pentru cei mai mulți dintre noi, lectura a devenit un adevărat 
hobby. Când vorbim despre cărți, noi ne dorim să aflăm ce se 

ascunde dincolo de coperțile închise, fără a ne gândi însă la valoarea și 
la aplicarea lecturilor.

  Cărțile au un rol foarte important în viaţa unui tânăr. Doar cu cât 
crește numărul cărților pe care le citim, cu atât mai multe și mai variate 
vor fi și cunoștinţele dobândite.  Cartea contribuie la o exprimare 
corectă, coerentă și fluentă, ea conține un număr suficient de cuvinte 
noi, care ne îmbogățesc vocabularul, favorizează o gândire analitică 
dezvoltată. Acest imbold mi l-a dat chiar cartea pe care am lecturat-o 

recent „Fericirea începe azi”, autoare Jamie McGuire.
Or, cărțile îmbogățesc memoria și imaginația noastră, ele sunt şi o nesecată sursă de in-

formare. Contează cum alegi cartea potrivită. Numai atunci simțim nevoia acută de liniște 
și relaxare. În acest caz, lectura este remediul perfect. Am simțit o doză de liniște și de curaj 
atunci când am citit şi un alt volum „Eu sunt femeie”, al scriitoarei Mariana Cristiana 
Tudose.

 Cu alte cuvinte, pentru mine cartea a fost şi continuă să rămână o terapie pentru suflet 
și minte. 

Fiindcă lectura este singura activitate care îți lărgește perspectiva asupra lumii, sprijină 
dezvoltarea personală, dezvoltă imaginația și alimentează spiritul avid de cunoaștere. Nu te 
întreba de ce este necesar să citești. Citește și te vei redescoperi pe tine însuţi. 

Şi închei cu următoarea constatare: lectura este o formă a fericirii. De aici rezultă 
că nici sub o formă nu poţi şi nu trebuie să renunți la ea.

Alexandrina GRIMAILO,
studentă în anul II,

Facultatea de Psihologie, Ştiințe ale Educației,
Sociologie și Asistenţă Socială 

Fiecare om are în viaţa sa ceva ce contează cel mai mult. Eu, 
la fel ca majoritatea semenilor mei, mai mult ca orice, îmi 

preţuiesc părinţii şi familia. 
 Părinţii sunt comoara vieţii noastre. Din pruncie şi până mai de-

parte ei ne susţin în orice situaţie şi împrejurare a vieţii, sunt pentru 
noi cei mai buni sfătuitori. Şi mama, şi tata ne sunt ca nişte îngeri, 
care ne veghează şi când suntem mici, dar şi când ajungem la matu-
ritate. Îi simţim mereu alături, ei încurajându-ne şi motivându-ne. 

Mie părinţii mi-au dat totul: m-au ajutat să fac primii paşi pe 
pământ, apoi spre viaţa adultă. Au făcut tot posibilul să savurez plă-
cerea de a merge la şcoală. Cele mai bune sfaturi le-am primit de la 

mama. Sfaturi bune şi deosebit de preţioase. Ambii mei părinţii m-au învăţat să iubesc 
în primul rând natura, cu toate câte ni le oferă, să mă simt împlinită atunci când îi fac 
cuiva un bine. 

Mama întotdeauna îmi spune că fiecare om, care ne iese în cale, îşi are soarta lui, 
bucuriile şi durerile sale. Şi atunci când cineva are nevoie să-i întindem o mână de 
ajutor ar trebui să procedăm creştineşte şi să-l susţinem cu ceea ce putem.

 Rezultă că, tot aşa cum au părinţii noştri grijă de noi, la fel va trebui să avem grijă 
de ei la timpul potrivit. Doar ajutorul reciproc în familie este lucrul cel mai important, 
fiindcă numai în asemenea condiţii se naşte o familie unită şi prietenoasă. Chiar în cea 
mai grea zi din viaţa noastră suntem datori să găsim timp pentru cei care ne-au dat 
viaţă. 

Să-i stimăm, să-i preţuim, să-i iubim pe scumpii noştri părinţi. Fiindcă orice zi pe 
care le-o dăruim le ajută să treacă peste orice greutăţi, să înfrunte orice val al vieţii 
care le stă în cale. Numai cu noi, împreună, părinţii se simt cu adevărat fericiţi şi îm-
pliniţi.

Valeria GOTÎNJAN, 
anul I, grupa rusă,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Prietenia este, în primul rând, înţe-
legere reciprocă şi sinceritate. Le-

găturile de prietenie adesea unesc oamenii 
care au multe în comun: interese, gusturi, 
criterii morale. Desigur, există excepţii, 
dar cei care se află la acelaşi nivel social e 
mult mai probabil să devină prieteni.

Însă, după cum se cunoaşte, la acest 
nivel superior nu există prieteni, ci doar 
concurenţă. O parte din societatea noastră 

nu recunoaşte persoanele puternice şi autosuficiente, care 
au principii şi voinţă. Dar cei mediocri şi fără voinţă me-

reu sunt în majoritate. Prezenţa unui individ remarcabil, 
inteligent provoacă agresiune, fie şi inconştientă, din partea 
majorităţii, deoarece el dezvăluie imperfecţiunile celorlalţi. 
Este mult mai simplu să fii amicul unei persoane slabe, fi-
indcă alături de ea apare simţul de superioritate şi este uşor 
să ascunzi dispreţul sub masca binefăcătorului.

Recunoaşterea propriei imperfecţiuni este mult mai difi-
cilă şi mai dureroasă. De aici rezultă că foarte puţini lucrează 
asupra dezvoltării propriei personalităţi. Pentru a prieteni cu 
un om împlinit este nevoie să tinzi şi tu spre perfecţiune, difi-
cilă ba chiar şi nedorită pentru marea majoritate. Din aceas-
tă cauză oamenii realizaţi se ciocnesc de multă nedreptate. 

Se cere multă tărie de caracter pentru a depăşi această stare 
de lucruri. Iar îmbunătăţirea mediului în care trăim începe 
cu disciplinarea gândurilor, a sentimentelor şi a spiritului. 
 Cineva dintre înţelepţi afirma că în fericire nu exista priete-
nie, concurență. Aş fi de acord cu această supoziţie. Totuşi 
sper că viaţa mea, dar nu numai a mea, îşi va urma cursul pe 
făgaşul spre care aspir să mi-l realizez. 

Andrei NECEAI, 
student in anul II, grupa rusă, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
 Sociologie şi Asistenţă Socială, 

Specialitatea Psihologie

UN GÂND DESPRE PRIETENIE

Responsabilă de pagina doamna Eugenia DODON, doctor, conferenţiar universitar. 

CARTEA - O TERAPIE PENTRU SUFLET 
ȘI MINTE

PĂRINŢII – COMOARA VIEŢII NOASTRE

Mihai MORĂRAŞ 

Mihai MORĂRAŞ 

COTIDIANUL STUDENŢESC

Expresia „pâine şi 
circ” a fost folosită de 
poetul latin Juvenal în 
mod ironic, ca simbol 
al interesului exagerat, 
acordat de politicieni şi 
de popor lucrurilor fără 
importanţă.

De unde vine şi cui anume îi este 
adresată această sintagmă? E o in-

venţie a Romei Antice, care, pentru a distra-
ge atenţia poporului de la starea catastrofală 
în care se afla şi, mai ales, de la iminenta şi 
zgomotoasa prăbuşire, şi-a „invitat” poporul 
la show-uri gratuite, în care oamenii, aflaţi 
în situaţie disperată, luptau (până la sacrifi-
ciu) pentru cea mai nobilă cauză: camuflarea 
dezastrului rezultat din eşecul politicienilor. 
Şi pentru ca momeala să fie completă, fieca-
re spectator era răsplătit cu pâine, că doar nu 
era să stea pe nemâncate la spectacolul ce 
putea dura ore în şir…

Expresia a picat cu tronc şi la inima po-
liticienilor noştri, care au recunoscut că din 
toate personalităţile istorice se identifică cel 
mai bine cu personajele corupte ale Romei 
Antice şi care au înţeles că multitudinea de 
calităţi cu care sunt dotaţi (ipocrizia, laşita-
tea, lipsa de integritate, iresponsabilitatea 
etc.) le e transmisă prin ADN încă de la ro-
mani. Astfel, ei au decis să ne ofere şi nouă 
„pâine şi circ”:

Se fură un miliard – imediat va izbucni 
un scandal între două personaje politice, se 
va micşora cu câţiva bănuţi un tarif – toată 
atenţia masei va fi concentrată asupra aces-
tor evenimente majore, că doar prăbuşirea 
financiară a ţării e un subiect aşa de plictisi-

tor, care, cu siguranţă, nu poate interesa pe 
nimeni. Las’să-l discute Vestul…

Raportul Kroll… Ce-i asta? Prea mult de 
citit… mai ales când explodează preţurile la 
electricitate şi căldură şi ne acoperă valul 
scumpirilor. N-avem când citi prostii. Tre-
buie să căutăm şi să găsim pe unde stă dosită 
candela bunicii – o sursă sigură de lumină şi 
căldură, încă accesibilă (cât timp mai avem 
ulei în beciuri). Alegeri peste alegeri, mo-
dificări în Constituţie, probleme bugetare, 
avertismente ale autorităţilor europene?! 
Prea plictisitor!!! Iată dresul unui ministru şi 
ciorapii neasortaţi ţinutei – acestea sunt su-
biecte mult mai interesante şi mai importan-
te, care merită atenţia jurnaliştilor şi despre 
care ţara trebuie neapărat să afle…

Trebuie condamnaţi la ani de închisoare 
cei ce fură doi pepeni verzi şi trebuie iertaţi 
cei ce fură miliarde. Ce este un miliard? Niş-
te hârtii până la urmă, care aparţin unei ţări 
întregi, pe când pepenii…

Între timp vom lăsa lupul paznic la oi, ca 
după ce se satură de furat pentru sine, să mai 
lase ceva şi pentru ţară…poate…

Avem destul circ: în şedinţele Parlamen-
tului (pe care deputaţii nu le prea frecven-
tează); la TV; la Radio; în ziare; pe stradă; 
în Procuratura Generală; în ministere şi şco-
li… Şi, întrucât moldovenii au fost înzes-
traţi cu prea multă modestie, au hotărât să 
renunțe de pâine, că doar nu-s ei o naţiune 
atât de mare şi nobilă precum romanii şi nu 
pot avea aşa pretenţii mari.

Iar cui nu-i place circul, e liber să plece 
din ţară!

Daniela VIOARĂ,
studentă în anul I,

Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine 
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Concursul şi spectacolul sportiv. Sportul oglindeşte  într-o oarecare măsură multe  din-
tre caracteristicile vieţii sociale, printre care şi pe cea de rivalitate  şi întrecere  între 

indivizi  şi grupuri. Concursul este în acelaşi timp şi o situaţie de maximizare a capacităţii de 
performanţă a individului sau grupului.

Întreaga  activitate pedagogică şi organizatorică din sport  este  pusă în slujba scopului 
major de „realizare a eficienţei” în competiţie.

Prin rezultatele  obţinute  în competiţie  sportivul  aspiră  spre o nouă 
treaptă a promovării sale, spre dobândirea unei situaţii sociale mai bune 
sau a superiorităţii. Fiindcă orice întrecere  are  în vedere  obţinerea unei 
performanţe, valoarea  acesteia  este confirmată, validată şi apreciată 
social de arbitri, oficialităţi, public şi mijloacele de informare  în masă.

Oricât de înalte ar fi performanţele obţinute de un sportiv la antrena-
mente, ele nu au valoare decât atunci când sunt realizate în concursuri 
oficiale. Nici recordurile nu sunt omologate, dacă întrecerile n-au fost 
organizate după regulile oficiale şi conduse/asistate de arbitri cu califi-
care corespunzătoare nivelului competiţiei.

Este necesar de accentuat  următorul fapt: concursul are o mare în-
cărcătură emoţională: pe de o parte,  îl stimulează pe sportiv, iar pe de 
altă parte, acţionează ca un factor stresant, perturbator, putându-i  dimi-
nua capacitatea de performanţă.

Concursul sau întrecerea sportivă nu este numai lupta dintre competitori pentru dovedirea 
superiorităţii, ci este şi un spectacol pentru publicul tot mai numeros şi mai exigent. Pe parcur-
sul anilor, spectacolul sportiv a luat forme şi conţinuturi dintre cele mai diverse.

Nevoia de spectacol a marelui public a stimulat şi creşterea „spectaculozităţii” întrecerilor, 
în ultimele decenii introducându-se noi prevederi regulamentare de natură tehnico-tactică, de 
organizare şi de conducere. Participarea  publicului la întreceri a fost resimţită dintotdeauna  în 
mod specific de către sportivi.

Cunoscând nevoia publicului de “spectacol” şi efectele prezenţei  acestuia asupra spor-
tivului şi performanţelor sale, forurile internaţionale şi federaţiile de specialitate  acordă 
tot mai mare atenţie organizării cât mai atractive a întrecerilor. Milioanelor de spectatori  
din tribune sau din faţa televizoarelor li se oferă spectacole sportive – artistice - culturale 
grandioase cu ocazia marilor competiţii internaţionale. Festivităţile de deschidere şi în-
chidere a Jocurilor Olimpice sunt o mărturie a modului cum se îmbină în aceşti ani 

interesele pur sportive cu „interesele”  financiare. Chiar dacă 
câştigul nu este o îmbinare a acestor două genuri de interese, 
influenţele spectatorilor şi ale festivităţilor  asupra  sportivilor 
merită a fi luate în seamă. 

Întrecerile sportive se organizează şi se supun unor reguli, ca-
noane care urmăresc, în primul rând, asigurarea desfăşurării lor 
uniforme  şi, în al doilea rând, garantarea şanselor egale pentru 
toţi concurenţii. În sensul acesta, s-au făcut şi se fac în continuare 
eforturi, întrucât un anumit avantaj, sau dezavantaj, poate proveni  
din incidenţa unor factori care nu pot fi  programaţi sau evitaţi, 
cum este, de pildă, vântul mai puternic pentru unele culuoare la 
probele de canotaj sau faptul că sorţii au hotărât cine trebuie să 
încapă primul etc.

De aceea sportul, devenit fenomen social de largă exten-
sie, este tot mai mult reglementat de organisme cu diferite niveluri de autoritate şi 
prestigiu, întrucât reglementările reprezintă normele pe care societatea le impune 
membrilor săi pentru armonizarea conduitelor.

(Va urma)
Boris BOGUŞ,

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

La mijlocul lunii trecute s-a dat startul Galei Festive a celei de a 3-a Ediții a 
Festivalului Municipal de Teatru „Ostende”, organizat de Consiliul Municipal de 
Tineret din Chișinău. 

Doamna noastră profesoară Lucia Pogor, actriţă dramatică de notorietate, profesor la 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ne-a orientat și 

ne-a îndemnat din timp să participăm la acest eveniment cultural de re-
zonanţă. A fost prima noastră experiență de joc teatral pe o scenă mare, 
profesionistă, cu tradiţii. O scenă pe care au jucat nume mari, persona-
lităţi care au scris istoria teatrului basarabean, precum: Dumitru Cara-
ciobanu, Ion Ungureanu, E. Malcoci, Ion Sandri Şcurea, Valentina 
Izbesciuc, Dumitru Fusu, Ilie Todorov şi alţii. Am evoluat emoţionaţi 
cu reflectoarele în față și cu sala plină de spectatori, cu ochii puși pe noi. 
Am filmat un video scurt (o condiție de participare), pentru a prezenta, 
succint, cum am conceput personajele create de noi. Actoria, pe bună 
dreptate, e un travaliu anevoios. Poate să ne-o confirme şi doamna pro-
fesoară, că știe mai bine. 

După aceea, trebuia să ne gândim la numele trupei. Din mai multe 
variante mai istețe, am ales-o pe cea de „Sala 33”. Sala 33 
din Casa de Cultură a USM, Facultatea de Arte Frumoa-
se, pentru că acolo e locul în care ne-adunăm și ne-mpărțim, 
ne jucăm renghiul unul altuia, ne decepționăm, pentru că 
uneori „nu a ieșit bine”, ne trimitem bezele șchiopătate și ne 
stricăm unul altuia tabietul doar pentru că așa ne este cheful. 
Desigur, să nu eludăm aspectele mai serioase ale procesului 
actoricesc în care ne-am trezit pe neașteptate: atenția distri-
butivă, memoria, imaginația, fantezia, acţiunea scenică, co-
municarea calitativă cu partenerul, evenimentele din piesă, 
conflictul, acţiunea verbală, sarcinile propuse, elementele de 
bază ale jocului scenic, pe care le-am învățat de la doamna 
profesoară; să fim conștienți că trăim aici și acum o situație 
în care ne implicăm cu toate „tendoanele”, o trăire intensă a 
unui moment străin, pe care-l acaparezi și-l strecori prin tine, 
asumându-ţi-l, şi pe care ulterior îl transmiţi spectatorului.

Așadar, am jucat un fragment de 20 de minute (altă condiție a proiectului) din spectaco-
lul „Tango, monsieur?” al dramaturgului italian, Aldo Castro. O comedie mustoasă de 
bulevard, care sfidează moravurile și logica, dezleagă misterul unui soț aparent fidel, Marco 
Anselmi, alias Constantin Chira (Facultatea de Drept), care duce o viață cvadruplă. Are loc, 
mai cu seamă, o convocare-surpriză a viciilor și pasiunilor omenești: Majordomul Carletto 
(Vitalie Scurtu, doctorand la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației), Clelia de Bene-

detto (Cristina Ursu, Facultatea de Litere, anul III), Amanda (Viorica 
Onofrei, Facultatea de Litere, anul III), Stefania (Loreana Sacara, 
Facultatea de Științe Economice, anul I), Marisa (Valentina Șelaru, 
Facultatea de Relații Internaționale, anul III) și Olimpia Zmeu, răs-
punzătoare de sunet (Facultatea de Matematică și Informatică, anul 
I) – toți studenți ai Facultății de Arte Frumoase, Specialitatea: Teatrul 
Dramatic. În acele 20 de minute am reușit (sperăm) să dăm viață acelei 
situații percutante, am avut tic cu soneria și dragostea, cu telegramele 
surde, claxoanele zăpăcite, dar am trezit în rândul spectatorilor râsete 
și aplauze, ceea ce s-a dovedit a fi cel mai important. 

Acordarea premiilor a fost pe potriva reacției sălii. Juriul compe-
tent ne-a acordat locul II, însoţit de premiul „Pentru cea mai bună 

actriță”, acordat subsemnatei şi două mențiuni pentru 
performanțele altor doi actori ai trupei: Vitalie Scurtu și 
Loreana Sacara. 

Cu acest prilej, îi mulțumim doamnei profesoare 
Lucia Pogor pentru dedicarea, devotamentul și lecțiile 
pe care ni le-a oferit pe tot parcursul colaborării noas-
tre, oferindu-ne, pe bună dreptate, un exemplu nu doar 
de profesionalism, dar și de implicare interioară în 
ceea ce-am hotărât să facem. De asemenea, mulțumim 
organizatorilor din CMTC, participanților și tuturor 
spectatorilor.

Cristina URSU, 
studentă în anul III,

Facultatea de Litere și Facultatea de Arte Frumoase, 
Secția Regie și Măiestrie Actoricească, Clasa 

profesoarei Lucia Ciobanu

Ziua Pământului, marcată în fiecare an pe 22 aprilie, a fost fon-
dată de senatorul american Gaylord Nelson, fiind organizată 

prima dată în 1970 cu scopul de a promova ecologia și respectul pen-
tru viața de pe planeta noastră, dar și pentru a sensibiliza societatea 
asupra problemelor tot mai grave, legate de poluarea mediului ambi-
ant al Pământului - aerul, apa și solul.

Sloganul Zilei Pământului 2018 este: Puneți capăt poluării cu 
plastic!

Creșterea exponențială a materialelor plastice, produ-
se pe cale industrială și utilizate de oameni, amenință acum supraviețuirea planetei 
noastre. Poluarea cu plastic înseamnă otrăvirea oceanelor și a continentelor, a 
bazinelor acvatice și a terenurilor agricole, ceea ce pune în pericol viața și sănă-
tatea atât a oamenilor, cât și a regnului animal. 

Poluarea cu materiale plastice a atins cote îngrijorătoare și în Republica Moldova. 
Oricine se poate convinge ușor de acest fapt regretabil. Este suficient doar să privim 
cu ochii larg deschiși și spirit critic în jurul nostru, oriunde ne-am afla – în localități, 
în câmp, în pădure, pe malul unui lac, la Nistru: peste tot vom vedea împrăștiate pun-
gi de polietilenă, butelii de plastic, ambalaje, obiecte de veselă din plastic etc. 

Ziua Pământului 2018 este dedicată schimbării fundamentale a atitudinii 
și comportamentului uman față de materialele plastice și se concentrează pe 
reducerea semnificativă a poluării cu aceste produse, care au devenit deja foarte 
nocive. În acest scop, Rețeaua Zilei Pământului a elaborat o Strategie de stopare a 
poluării cu materiale plastice care urmărește mai multe acțiuni:

Adoptarea unui cadru global pentru reglementarea poluării cu materiale plastice;	
Mobilizarea cetățenilor din întreaga lume pentru a solicita acțiuni din partea gu-	

vernelor și corporațiilor pentru a controla și diminua poluarea cu plastic;
Informarea și sensibilizarea cetățenilor de a-și asuma răspunderea personală pen-	

tru poluarea cu plastic pe care fiecare dintre noi o generează;
Reducerea, reutilizarea și reciclarea materialelor plastice;	
Implicarea universităților, a profesorilor și a studenților în acțiuni și activități care 	

să contribuie la conștientizarea de către cetățeni a necestății stringente de combatere a polu-
ării cu materiale plastice. 

Scopul acestor acțiuni este de a face consumatorii de toate vârstele să 
conștientizeze consecințele nefaste ale utilizării materialelor plastice asupra 
sănătății oamenilor. 

Cu ocazia Zilei Pământului 2018, pe toate continentele, se organizează eveni-
mente pentru a îndemna cetățenii să se alăture campaniilor de stopare a poluării 
cu materiale plastice. Ziua Pământului 2018 este un bun prilej și pentru a pune 
problema combaterii poluării cu materiale plastice în agenda tuturor structurilor 
de decizie pentru a întreprinde acțiuni eficiente de soluționare a acestei proble-
me.

Cel mai important lucru este ca fiecare dintre noi să contribuie la stoparea po-
luării cu materiale plastice: aflăm câte articole din material plastic consumăm în 
fiecare an și ne luăm un angajament de a reduce substanțial cantitatea acestora.

Stefan D. TIRON,
colaborator ştiinţific, AŞM

Natura - mamă e în pericol

Miracolul rampei

(ÎN POSTURA LUI INCONFUNDABILĂ – TEATRUL DRAMATIC STUDENŢESC DE PE LÂNGĂ FACULTATEA DE ARTE FRUMOASE, USM)

Meridianul cunoaşterii
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