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IscusIt organIzator  al ştIInŢeI
Am absolvit facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de 

Stat din Moldova (USM) în 1961, având delegare la aspiran-
tură, cum se numea pe atunci, doctorantura de azi, dar nu am urmat-o, 
deoarece am fost luat la armată. În august 1963 mi-am încheiat serviciul 
militar. Pe 25 august m-am prezentat deja la catedra de matematică a 
USM, condusă de B. Bâcicov, fostul meu profesor. Mi-a explicat că 
nu-mi poate oferi niciun loc de muncă, iar cât priveşte delegarea la doc-
torantură, ea a fost valabilă doar pe durata unui an.

În acest moment disperat, ca într-un film cu happy end, dl Bâcicov a 
fost distras de sunetul telefonului. Brusc, mi-a atras atenţia fraza: „Da, 

am unul, este chiar în faţa mea. Vi-l trimit imediat!” Profesorul şi-a întors privirea spre 
mine şi mi-a spus să mă duc repede la directorul Institutului de Fizică şi Matematică al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Peste o jumătate de oră eram deja acolo. Atunci pentru 
prima oară l-am văzut pe academicianul Vladimir Andrunachievici. M-a informat că are 
un loc vacant de laborant, dar ca să mă încadreze trebuia să dispun de viză de reşedinţă 
în Chişinău.

Aşa s-a întâmplat că la finele lui septembrie ’63, pierzând orice speranţă de a obţine 
viză de reşedinţă la Chişinău, m-am prezentat la acad. Vladimir Andrunachievici. I-am 
povestit necazul meu, informându-l că nu-mi rămâne decât să mă adresez Ministerului 
Învăţământului, ca să mă trimită la vreo şcoală de la ţară. Domnia sa m-a ascultat atent, 
apoi mi-a propus să mergem la secţia de cadre. 

La 1 octombrie devenisem şi eu laborant al Institutului de Fizică şi Matematică al 
AŞM… 

Cumsecădenia acad. Vladimir Andrunachievici o demonstrează şi următoarele. 
Domnia sa, nu-mi mai aduc aminte în ce an, ţinea un curs opţional la Universitatea de 
Stat din Chişinău. Când nu avea posibilitatea să vină la ore, cu o săptămână înainte îmi 
arăta tema, literatura respectivă şi eu prezentam lecţia. La finele acestui curs de matema-
tică, conducătorul meu a împărţit toţi banii primiţi proporţional cu orele făcute de fiecare, 
excluzând iniţial din sumă cotizaţiile de membru de partid şi de sindicat.

Îmi mai amintesc de referatul meu ţinut în noiembrie 1966 în cadrul şedinţei semi-
narului prof. A.G. Curoş de la Universitatea de Stat din Moscova. Cu o zi înainte de 
acest eveniment, remarcabil pentru mine, Vladimir Alexandrovici m-a invitat la el acasă 
(avea şi la Moscova un apartament cu două camere, pe care-l primise activând timp de 
8 ani la Institutul Chimico-Tehnologic „D. Mendeleev”) şi am prezentat referatul în faţa 
dlui. Mi-a făcut anumite observaţii, apoi m-a întrebat: „Ai emoţii, Ivan Matveevici?” 
Am recunoscut sincer că da. Atunci Domnia sa şi-a amintit de un caz similar, prin care 
a trecut în calitate de student la Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi. Profesorul Al. Miller 
l-a întrebat înainte de examen: „Ai emoţii, Vlad?” La răspunsul afirmativ al studentului, 
profesorul a adăugat: „E normal, Vlad, numai proştii nu au emoţii!” A doua zi acad. 
Vladimir Andrunachievici a venit la şedinţa seminarului nominalizat. Prezenţa lui m-a 
încurajat şi m-a ajutat foarte mult să prezint bine referatul.

Aşa mi-a rămas în memorie conducătorul meu ştiinţific: un matematician efervescent 
şi profund, un om bun la suflet, plin de viaţă, onest şi gata să-ţi vină oricând în ajutor.

Ion GOIAN,
profesor universitar

SĂRBĂTORI DE SUFLET

VLADIMIR ANDRUNACHIEVICI -
A absolvit Liceul de băieţi „Alecu Russo” din Chişinău (1936), Facultatea de Ma-

tematică a Universităţii din Iaşi (1940) şi docto ratul la Universitatea de Stat „M. 
V. Lomonosov” din Moscova (1947). Este conferenţiar şi şef al Catedrei de algebră la 
Universita tea de Stat din Chişinău (1947–1953). Din 1953 până în 1961 acti vează la Mos-
cova în calitate de şef al Catedrei de matematică superioară la Institutul Chimico-Tehnolo-
gic „D. I. Mendeleev”. Timp de peste 35 de ani a activat în cadrul Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova, exercitând funcţiile de director al Institutu-
lui de Fizică şi Matema tică (1961–1964), academician coordonator al Secţiei 
de știinţe fizice şi matematice a AŞM. (1964–1985), vicepreşedinte al AŞM 
(1965–1974, 1979–1990), director al Institutului de Matematică cu Centrul de 
Calcul (1964–1991), director de onoare al Institutului de Matematică (1991–
1997). Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1958), profesor universitar 
(1961). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a RSSM (1961).

A activat în calitate de preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat 
pentru conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat de pe lân-
gă Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM la speciali tatea „Logica 
matematică, algebra şi teoria numerelor” (1977–1997). În această şcoală 

ştiinţifică au fost pregătiţi peste 30 de doctori în şti inţe fizico-matematice, dintre care 
6 au devenit doctori habilitaţi. A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice, inclu siv 2 monografii: Numere şi ideale (1979, în colab.); Радикалы алгебр и 
структурная теория (1979, în colab. cu acad. I. Reabuhin). A fost redactor al lucrării 
Исследования по алгебре и математическому анализу (1965). Prin activitatea sa şti-

inţifică şi organizatorică a susţinut şi stimulat apariţia şi formarea direcţiilor 
de cercetare în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM. 

A participat la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale şi unio-
nale ale matematicienilor (Bulgaria, 1967; Franţa, 1970; Polonia, 1983). A 
ţinut prele geri la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi la Universitatea din 
Toronto (Canada). A fost membru al Societăţii de Matematică din Mosco-
va, redactor-şef al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
Matematica, membru al colegiului de redacţie al seriei „Математические 
заметки” (Rusia). 

S-a învrednicit de titlurile de „Om Emerit”, de laureat al Premiului de Stat. 
A fost decorat cu numeroase distincţii de stat, inclusiv cu cea mai înaltă – „Or-
dinul Republicii”.

Zilele aces-
tea (3 

aprilie 2017), s-au 
împlinit 100 de 
ani de la naşterea 
ilustrului mate-
matician, acade-
micianul Vladimir 
Andrunachievici, 
fondatorul şcolii 
de matematică de 
la noi, organizator 
şi conducător al 

Institutului de Matematică şi Informatică al 
AŞM pe parcurs de trei decenii (1961-1991; 
primii trei ani a existat în formula Institutul 
de Fizică şi Matematică). Cu acest prilej, 
comunităţile ştiinţifice ale Facultăţii de Ma-
tematică şi Informatică (USM) şi Institutu-
lui de Matematică şi Informatică (AŞM) vor 
organiza în perioada 28 iunie-1iulie 2017 o 
Conferinţă Internaţională dedicată acestei 
personalităţi marcante a neamului.

Cu mulţi ani în urmă, fiind tânăr speci-
alist la început de carieră, l-am cunoscut pe 
acest om cu nume mare şi răsunător – Vla-
dimir Adrunachievici. La acei ani pe care 
îi aveam şi pe care îi trăiam cu atitudinile 
de sinceritate, în primul rând, dar şi cu ne-
lipsita, pe atunci, naivitate de visător, care 
credea în materializarea imediată a ideilor 
frumoase. Susţinut de profesorii universitari 
Iurie Reabuhin şi Vladimir Arnautov (dis-
cipolii lui V. Andrunachievici), îmi croiam 
calea în domeniul cercetării, utilizând cea 
mai veridică resursă de învăţare – dezvolta-
rea personală –, peste ani constatând că şi pe 
atunci onestitatea şi corectitudinea nu întot-
deauna îţi asigurau roadele respective. 

Am avut mai multe discuţii cu aca-
demicianul V. Adrunachievici: şi plăcute, 
dar şi cu vociferări. În cazul ultimelor, îmi 
amintesc, chiar am depus în câteva rânduri 
cerere de demisie din Institutul de Matema-
tică. Însă, de fiecare dată, inteligenţa lui V. 
Andrunachievici era mai presus decât supă-
rările şi ambiţiile mele de tânăr cercetător. 
Şi tot el, Marele Dascăl V. Andrunachievici, 
le ierta pe toate şi găsea soluţiile, convin-
gându-mă să iau deciziile adecvate şi să-mi 
continui activitatea respectivă. Fire aprinsă, 
perseverentă, dar şi nerăbdătoare în a tălmă-
ci corect acea înţelepciune pe care o emana 
academicianul V. Andrunachievici în cadrul 
fiecărei discuţii, nu puteam pe atunci să mă 
pătrund de vasta lui experienţă de viaţă şi de 
activitate ştiinţifică. 

Mă îndruma de fiecare dată cu exigenţa 
părintelui unei şcoli, dar şi a unei noi pleia-
de de cercetători pe care o conducea şi din 
partea cărora era în aşteptarea unei afirmări 
ce presupunea crearea imaginii nu doar în 
particular, ci şi în general, accentuând în 
permanenţă: ,,să te compari cu şcolile şti-
inţifice din Moscova şi Novosibirsk, să par-
ticipi la foruri ştiinţifice, la dezbaterile din 
cadrul acestora şi să duci faima rezultatelor 

şcolii noastre de algebră, conştientizând că 
numai prin competiţie pot fi identificate 
adevăratele valori ştiinţifice...’’.

Desigur, toate aceste sfaturi, sugestii, în-
demnuri le-am înţeles cu adevărat ceva mai 
târziu, dar lucrul cert de care sunt convins îl 
exprim în următorul gând: ,,numai raporta-
rea la un ideal e singura cale care deosebeş-
te clar fiinţa umană, cu judecată de valoare 
de orice altă formă cunoscută de viaţă; este 
vorba, probabil , de ceea ce numim noi har – 
harul de a mişca lumea – şi redirecţionarea, 
împreună cu toate calităţile profund umane, 
a tuturor activităţilor în intenţia de a promo-
va şi valorifica intens izvorul nesecat al şti-
inţei pe inegalabila cale a umanismului, dar 
– de ce nu? – poate chiar a divinităţii. Nu 
invidia, nu provincialismul şi superficialita-
tea sunt valori general umane cu care nu ai 
niciun drept să te joci! Pentru că nivelul de 
civilizaţie este practic determinat de rapor-
tul dintre atitudini şi valori, care generează, 
mai devreme sau mai târziu, ataşamentul de 
valoare.

Ne-a dus faima, ne-a promovat neamul, 
valorile matematice ale neamului nostru, 
şi nu numai. Momentele critice deveneau 
practic lecţii publice ce ţineau de valoarea 
ştiinţifică, de managementul cercetării şi 
inovării, de argumentarea noilor direcţii şti-
inţifice, de susţinerea tinerilor talentaţi. A fi 
onest şi corect cu tine însuţi, a recunoaşte 
că te-ai abătut de la adevăratele valori, că 
te-ai rătăcit, a-l respecta pe acel care alege 
să stea cu fruntea sus în timp ce mulţi din 
jurul lui erau cu capul plecat, a selecta grâ-
ul de neghină – toate acestea, dar şi multe 
altele au fost lecţii de viaţă pe care le-am 
asimilat, le-am învăţat pentru totdeauna de 
la fondatorul şcolii de matematică din Re-
publica Moldova – academicianul Vladimir 
Andrunachievici.

Aminteam, la început, despre acest mare 
eveniment – Conferinţa Internaţională dedi-
cată împlinirii a 100 de ani de la naşterea 
academicianului V. Andrunachievici. Cu-
noaştem deja că vom avea oaspeţi din SUA, 
Brazilia, Australia, Ungaria, China, Federa-
ţia Rusă, Ucraina etc. Ne vom întâlni ca să-l 
comemorăm, să-i aducem un omagiu, ne 
vom aminti de el cu cuvinte de recunoştin-
ţă, vom discuta despre noile rezultate ştiin-
ţifice şi vom schiţa obiective de perspectivă 
în cooperarea internaţională şi consolidarea 
şcolilor ştiinţifice.

E firesc, e creştineşte să asigurăm conti-
nuitatea, deoarece numai ea, continuitatea, 
poate deveni un garant al performanţelor în 
cercetare şi inovare, ele fiind asigurate şi de 
acei care au constituit începutul, unul demn, 
inclusiv cu numele incrustat în el al acade-
micianului Vladimir Andrunachievici.

Gheorghe CIOCANU, 
doctor habilitat în Ştiinţe Matematice, 

profesor universitar,
rectorul  Universităţii de Stat 

din Moldova

În vechime se spunea că toate drumuri-
le duc la Roma, iar un creştin ar spune 

că toate strădaniile pământeşti ar trebui să ne 
facă vrednici de Înviere.

Sărbătoarea Învierii nu poate fi în-
ţeleasă, dar şi mai puţin trăită, dacă nu 
parcurgem acelaşi drum cu Mântuito-
rul. Când anul bisericesc se înscrie în 
preocupările şi trăirile noastre, atunci 
şi praznicul Învierii devine sărbătoarea 
sărbătorilor şi sensul vieţii noastre.

Învierea este înţeleasă şi trăită 
doar prin patimile lui Hristos. Sufe-
rinţa este o componentă a vieţii, prin care des-
coperim nişte realităţi. „Dacă-ţi aduci mereu 
aminte de patimile Domnului, le vei răbda 
pe toate fără geamăt.” – ne spune Sf. Dimi-
trie al Rostovului.

Problema multora din zilele noastre e că 
trăiesc rupţi de realitatea Învierii. „Noi trăim 
ca şi cum Hristos n-ar fi înviat din morţi, 

ca şi cum acest unic eveniment nu 
ar avea nici un sens pentru noi.”, 
mărturisea Părintele Alexander Sch-
memann. Or, ar fi bine să conştien-
tizăm realitatea că: „Toată istoria 
creștinismului nu este altceva de-
cât istoria unei singure și unice mi-
nuni, a minunii Învierii lui Hristos, 
care se continuă neîntrerupt în ini-
mile creștinilor, zi de zi, an de an, 

veac de veac, până la cea de-a Doua Veni-
re.” (Sf. Iustin Popovici).

Să fim vrednici şi cu aleasă bucurie să 
rostim: „HRISTOS A ÎNVIAT!”

Preot Octavian MOŞIN

CENTENARUL ILUSTRULUI SAVANT – ACADEMICIAN

SĂ FIM VREDNICI DE ÎNVIERE!
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Italia joacă un rol important în 
relațiile economice, culturale, milita-

re și diplomatice internaționale, fiind consi-
derată o putere regională majoră. Totodată, 
Peninsula Italică este unul dintre membrii 
fondatori ai Uniunii Europene. 

Relaţiile diplomatice dintre  ţările noas-
tre au fost stabilite pe 21 februarie 1992. 
Până în prezent au fost semnate circa 38 de 
tratate bilaterale, care reglementează dife-
rite domenii de cooperare: politic, comer-
cial-economic, cultural-ştiinţific, cel ce ţine 
de tehnologiile informaţionale, de sănătate, 
drept, transporturi, precum şi de domeniul 
migraţiei.

Volumul comerţului exterior dintre Republica 
Moldova și Italia constituie, la ora actuală, 439,4 
milioane de dolari SUA. Italia este  al doilea partener comercial al R. Moldova cu ţările UE 
după derularea exporturilor şi al treilea partener din ţările UE după derularea importurilor.

Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat, în Republica Moldova funcţionează 
1228 de întreprinderi cu capital italian. Investiţiile în capitalul social au însumat 1724 mln. 
MDL sau 14% din capitalul social total investit din străinătate, Italia clasându-se pe locul 
doi în topul ţărilor care au investit în capitalul social al Republicii Moldova.

Cele mai mari întreprinderi cu participarea 
capitalului italian sunt: Banca comercială „Exim-
bank-Gruppo Veneto Banca”, S.R.L. ÎM „Fashion 
Group”, S.R.L. ÎM „Calmo International”, S.A. ÎM 
„Piele”, S.A. ÎCS „Steaua-Reds”, S.R.L. ÎM „Im-
mobildream”, S.R.L. ÎCS „Marthatex”, S.R.L. ÎCS 
„Thinkita Plast”, S.R.L. ÎM „Molven Grup”, S.R.L. 
ÎCS „GFS Commerce”, S.R.L. ÎM „Sistemi Immo-
biliari Moldo-Italiani”, S.R.L. ÎCS „Locos Interna-
tional”, S.R.L. ÎCS „Studio Line”, S.R.L. ÎM „Il 
Ponte-3T”, S.R.L. ÎCS „CSM Uniform” etc.

Oficial, în Italia muncesc 150 de mii de 
moldoveni. Neoficial însă cifra este cu mult 
mai mare. Și asta pentru că o mare parte a 
conaționalilor noștri sunt înregistrați în Peninsulă 
în baza pașapoartelor străine pe care le dețin.

Despre aniversarea celor 60 de ani de la 
înființarea Uniunii Europene și 25 de ani de 
relații diplomatice moldo - italiene” am discu-

tat la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, în cadrul 
unei conferințe publice, susținute de către Excelența Sa, Ambasadoarea Republicii 
Italiene la Chișinău, Doamna Valeria BIAGIOTTI. 

Alexandru SOLCAN,
decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar

Anul 2016 - 2017 este unul aniversar pentru noi. De 
aceea are o importanţă deosebită pentru Centrul de 

Studii Americane din R. Moldova. Acesta a demarat cu trei 
evenimente memorabile: primul se referă la alegerile pre-
zidenţiale din SUA, care au avut loc în 2016; al doilea este 
legat de aniversarea a 70-a de la fondarea Universităţii de 
Stat din Moldova (USM), iar cel de-al treilea marchează 
aniversarea a 15-a structurii noastre academice.

Faptul acesta a și determinat selectarea activităților Cen-
trului pentru anul aniversar: conferințe şi seminare interna-
ţionale; discuții la Masa Rotundă despre perioada preelec-
torală din SUA (pentru studenţii masteranzi, doctoranzi 
și profesori); Școala de dezvoltare profesională pentru 
profesori universitari (Profesori în dezvoltare – ediţia a 
V-a); prelegeri ale invitaților speciali; seminare despre 
strategiile de predare a limbii engleze etc. Toate aceste 
activităţi au fost sponsorizate de Ambasada SUA, fiind 
găzduite de Centrul de Studii Americane și de Univer-
sitatea de Stat din Moldova.

Întrucât scopul Centrului de Studii Americane 
(președinte Elena Crestianicov, dr. conf., USM, și co-
ordonator - Tatiana Teplic, magistru, USM) este de a 
crea un mediu propice de învățare la nivelul cuvenit al 
limbii engleze pentru studenți, doctoranzi și profesori 
universitari, vom continua misiunea încredinţată. Fie-
care autor are acces la sursele bibliotecii de la Amba-
sada SUA. Lor li se oferă consultaţii cu experți americani și 
moldoveni în probleme economice, culturale, politice etc.

 În acest context se impun activităţile pe care le-am or-
ganizat cu ocazia alegerilor prezidenţiale din SUA: semi-
narul pentru studenți cu genericul: „Mişcarea pentru drep-
turile civile în SUA și alegerile moderne” (lectorul invitat 
a fost Rachel Retaliatta de la Universitatea din Maryland, 
SUA); conferința aniversară internațională pe tema „Alege-
rile în SUA: provocări pentru noul guvern și perspective-
le sale de viitor“ (lector Jonathan E. Wolfington, atașat de 

presă, Ambasada SUA în Moldova). De asemenea, au ţinut 
prelegeri Martha Kuchar, dr., bursier Fulbright, Centrul 
de Studii Americane, USM, profesor la Colegiul Roanoke; 
Valentina Teosa, dr, prof. univ, șef al Departamentului de 
Relații Internaționale, USM; Nicole Marton, lector asistent 
în predarea limbii engleze în cadrul Programului Fulbright, 
Universitatea Lipscomb, Nashville, Tennessee; Cristina 
Morari, magistru, lector, FRISPA, USM. 

Cu siguranță că unul dintre cele importante evenimente 
din acest an universitar a fost tradiționalul Colocviu „Profe-
sori în dezvoltare – ediţia a V-a“, urmat de opt sesiuni gra-

tuite de instruire, acestea fiind găzduite și organizate tot de 
Centrul de Studii Americane, cu sprijinul Ambasadei SUA.

În rolul de instructori i-am avut pe câţiva bursieri Ful-
bright din SUA, lectori asistenți din SUA, precum și ab-
solvenţi ai programelor americane din R.Moldova, doctori 
conferenţiari, experți în domeniul Metodologie, Lingvistică 
și TEFL: Martha Kuchar, dr., bursier Fulbright şi Daniela 
Munca-Aftenev, doctor, ACIE, (dânsele au donat Centrului 
și Universităţii cărți de literatură americană); Elena Şapa, 
doctor conferenţiar, USM; Marcela Calchei, magistru, pro-

decan, FLLS, USM, absolventă a programelor americane; 
Rick A. Breault, doctor, bursier Fullbright; Retaliatta Ra-
chel, studentă a Programului Fulbright; Melissa Herman, 
bursier Fulbright din SUA, de la Universitatea Alecu Rus-
so, Bălți; Nicole Marton, lector asistent al Programului Ful-
bright, din Cahul. 

Programul s-a finalizat cu Conferința Internațională 
„Experiențele afro-americanilor şi reziliența: sărbători-
rea celor care au schimbat comunitatea din jurul nostru“, 
publicul academic fiind onorat de prezența și discursul in-
augural al domnului David Panetti, viceconsul, Ambasada 

SUA în R.Moldova. La conferinţă au participat, de 
asemenea, experți în probleme multiculturale și et-
nice, reprezentanţi ai diferitor culturi. 

Participanților la ceremonia de închidere a edi-
ţiei „Profesori în dezvoltare - V“ 2016 - 2017 li 
s-au înmânat certificate de încheiere a cursului, 
acestea fiind semnate de decanul Facultăţii de 
Limbi și Literaturi Străine, profesor universitar 
Ludmila Zbanţ. 

Şi ultimul amănunt: la 25 martie 2017, Centrul 
de Studii Americane a organizat pentru masteran-
zii, doctoranzii și absolvenții Universităților din 
Moldova Seminarul Internațional și Masa Rotundă 
de discuții „Femeile în promovarea valorilor de-
mocratice: educatori și activiști sociali“.Printre 

prezentatori au fost persoane din viața publică, voluntari ai 
Corpului Păcii, bursieri care au activat în diferite sfere ale 
economiei, ştiinţei şi culturii. 

CSA îşi exprimă gratitudinea faţă de Ambasada SUA 
pentru sprijinul financiar acordat şi consilierea tuturor 
activităților desfăşurate pe parcursul întregului an aniver-
sar. 

Elena CRESTIANICOV,
 dr., conf. universitar, director al CSA din R. Moldova,

Tatiana TEPLIC, magistru, USM, coordonator 

În perioada 20-24 martie, Departamentul de Lingvistică Romanică şi Comunicare In-
terculturală a onorat o frumoasă tradiție de a-şi reuni studenții, profesorii şi invitații 

francofoni să se recreeze productiv, participând la diver-
se activităţi, inclusiv: atelierul de lectură; Masa Rotundă 
cu invitați din Franța; concursuri cu premii şi, în final, 
- un concert francofon.

Atelierul de lecturi „Victor Banaru” a marcat Zi-
lele Francofoniei şi în acest an, având genericul 
„Particularitățile stilului banarian”. 

Acesta s-a desfășurat sub egida profesorului Anatol 
Lenţa, doctor în filologie, reunindu-i pe studenții din 
anii III şi IV pentru a surprinde noi sensuri ale texte-
lor ilustrului nostru profesor, pedagog şi scriitor Victor 
Banaru.

O serie de concursuri au pus la loc de cinste com-
petenţele studenţilor în domeniul foneticii, gramaticii, 
lexicului limbii franceze, dar şi al traducerii. 

În acest an tradiționala Masă Rotundă s-a desfășurat sub genericul „Limba franceză 
acasă şi în străinătate”, evenimentul fiind moderat de doamna Lucile Bardin, managerul 

proiectului „Cooperare lingvistică şi promova-
rea limbii franceze”, și de doamna Milijana Ra-
dic, lector şi stagiară la Biroul Agenției Universi-
tare Francofone din Chişinău.

Activităţile dedicate zilelor francofoniei au 
culminat cu cel mai aşteptat eveniment de către 
profesori şi studenţi – Serata francofonă cu invitaţi 
de cinste şi studenţi francofoni talentaţi, oferindu-
le şansa de a se afirma şi în acest domeniu, astfel 
manifestându-şi dragostea şi deschiderea spre ne-
secatele izvoare ale latinităţii. 

       Ana PERCIC,
 lector universitar, 

Departamentul de Lingvistica Romanică şi 
Comunicare Interculturală

SPRE NESECATELE IZVOARE ALE LATINITĂŢII
(Zilele Francofoniei la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine)

AN RODNIC DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ:
(CENTRUL DE STUDII AMERICANE (CSA) – LA CEA DE – A 15-A ANIVERSARE)

TRASEUL USM PE DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ

O  ŢARĂ ÎNRUDITĂ
(CONFERINȚELE FRIȘPA)

ŞASE DECENII DE LA ÎNFIINŢAREA UNIUNII EUROPENE; 25 DE ANI DE RELAŢII DIPLOMATICE MOLDO-ITALIENE

Meridianul ce ne apropie
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În peisajul 
cultural basa-

rabean scriitoarea 
Galina Martea, au-
toarea multor lucrări 
literare şi ştiinţifice 
(poezie, proză, pu-
blicistică, sociologie, 
filosofie), ocupă un 
loc onorabil. Aces-
tea sunt recunoscute 

la nivel internaţional. Cu un stil original 
de abordare a problemelor social-umane, 
Galina Martea vine de această dată în faţa 
publicului cititor cu o lucrare de o valoare 
aparte, care ne reprezintă identitatea naţi-
unii, conştiinţa naţională şi, nu în ultimul 
rând, identitatea societăţii 
basarabene, în cel mai real 
mod. Este vorba de volu-
mul literar-istoric Basara-
bia – destin şi provocare 
(cu subtitlul Dezvăluiri du-
reroase despre viaţa popo-
rului român din Basarabia. 
Republica Moldova în anii 
de independenţă – 1991 – 
prezent. Vol. I. Proză), care 
a apărut în 2016 la Editura 
Pontos. Prin intermediul 
celor scrise, cercetătoarea 
pune în faţa cetăţeanului 
basarabean o obligaţie mo-
rală – cea de a conştientiza corect întrea-
ga diversitate a proceselor care au loc în 
societate şi, nemijlocit, în viaţa de toate 
zilele a fiecăruia dintre noi. Prin descrie-
rea detaliată şi exactă a fenomenelor so-
ciale, derulate la noi din anii 1990 până 
în prezent, suntem puşi în modul cel mai 
direct în faţa evenimentelor ce s-au petre-
cut (atât cu caracter pozitiv, cât şi nega-
tiv), pentru a ne face să înţelegem corect 
starea lucrurilor, să ne explicăm dezastrul 
economic şi social care s-a abătut asupra 
Republicii Moldova. 

Ne confruntăm cu o adevărată „para-
bolă a identităţii basarabene” (aşa cum 
se exprimă în Prefaţă istoricul literar Iurie 
Colesnic). 

Concomitent sunt scoase în evidenţă 
cele mai dureroase momente din viaţa po-
porului basarabean în anii de independen-
ţă şi, simultan, este abordată tema dezas-
trului economic şi social care s-a abătut 

peste R. Moldova în această perioadă. 
În viziunea autoarei, cele mai critice 
aspecte cu urmări extrem de grele în 
existenţa societăţii noastre s-au centrat 
pe: neglijarea de către clasa dominantă 
a valorilor identitare naţionale, social-
umane şi spirituale; inexistenţa obliga-
ţiilor morale şi funcţionale din partea 
clasei guvernante faţă de necesităţile 
vitale ale poporului; promovarea fără-
delegilor la nivel de stat, acestea creând 
premise reale pentru instaurarea unei 
anarhii absolute şi, respectiv, a unor 
condiţii de trai inumane (în mod apar-
te, pentru cetăţenii din mediul rural), 
care au dus la degradarea umană şi 
socială. 

De o actualitate aparte 
sunt eseurile care descriu 
realitatea curentă în care 
fenomenele negative sunt 
extrem de prezente în viaţa 
noastră cotidiană. Prin ana-
lize argumentate, doamna 
Galina Martea abordează 
problemele ce ţin de sără-
cia gravă, de inexistenţa 
protecţiei sociale şi sani-
tare, de migraţia în masă a 
populaţiei, de violenţa asu-
pra copiilor şi femeilor. 

Valoarea autentică a 
acestei cărţi trebuie apre-

ciată şi memorată în special de tineretul 
studios, şi nu numai. Reluăm spre exem-
plificare doar câteva pasaje: „O societate 
va fi perfectă numai atunci când factorul 
uman va fi perfect în acţiuni, comporta-
ment şi gândire... (p. 155); Cu unitatea 
propriei culturi omul este acel care for-
mează cultura întregii societăţi şi, ne-
mijlocit, imaginea reală a conştiinţei de 
sine în corelaţie cu conştiinţa naţională. 
Numai prin unitatea curată de conştiin-
ţă naţională un popor îşi poate menţine 
echilibrul autentic în existenţa spirituală, 
intelectuală, materială, fiind astfel capa-
bil să construiască o societate fundamen-
tată pe valori naţionale şi beneficii comu-
ne… (p. 215).

 Valentin TOMULEŢ, 
doctor habilitat, 

 profesor universitar, Departamentul 
Istoria Românilor, 

Universală şi Arheologie 

ADEVĂRURI FĂRĂ OCOLIŞURI
Oamenii amorfi nu fac istoria. Ei sunt subiecte de istorie. Oamenii vii ai Istoriei sunt novatorii. Petre Pandrea

Cercetarea trecutului totalitar are 
implicații fundamentale pentru 

societățile aflate în proces de democratizare. 
În cazul Republicii Mol dova, memoria și tra-
uma produsă de perioada sovietică nu a fost 
conștientizată și asumată pe deplin. În acest 
context, cercetările me moriei colective sunt 
imperios necesare pentru cunoașterea com-
plexă a fenome nului într-o societate în care 
statul cândva își arogase monopolul asupra 
adevăru lui, iar  istoriografia din perioada so-
vietică era dominată și instrumentalizată de 
mitologiile politice. 

Programul de Stat „Recuperarea și va-
lorificarea istorică a memoriei victime lor 
regimului totalitar-comunist din RSS Mol-
dovenească în perioada anilor 1940-1941, 
1944-1953” (2015-2018), coordo-
nat de dr. hab. prof. univ. Anatol 
Petrencu, în premieră în Republi-
ca Moldova, realizează un com-
plex de cercetări interdisciplinare 
ale memoriei supraviețuitorilor 
regimului totalitar-comunist. Ca 
urmare a primilor doi ani de im-
plementare a cercetărilor, la fine-
le anului 2016 au văzut lumina 
tiparului trei volume ale colecţiei 
Arhivele Memoriei, publicate sub 
egida Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei, a Universităţii de Stat din 
Moldova, a Muzeului Național de 
Istorie a Moldovei și a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. Primele trei tomuri 
sunt prefaţate de editorii dr. Ludmila D. Co-
jocaru (vol. I, tom 1), dr. Elena Postică (vol. 
II, tom. 1) şi dr. Lidia Pădureac / dr. Virgi-
liu Bîrlădeanu (vol. III, tom. 1) și însumează 
studii de caz privind istoria represiunilor co-
muniste în RSS Moldovenească, redată prin 
mărturiile supraviețuitorilor regimului totali-
tar-comunist. 

Mărturiile publicate în Colecția Arhivele 
Memoriei reflectă istoria dramatică a seco-
lului trecut, reactualizând fapte, evenimente 
și, mai ales, personalități care s-au obstinat 
să reziste represiunii regimurilor totalitare, 
atât Holocaustului, cât și Gulagului. Amin-
tirile împărtășite de cei care au fost martori, 
victime sau, în unele studii de caz, execu-
tori în procesele de sovietizare a Basarabiei 
conțin informații prețioase și relevante în 
egală măsură, complinind substan țial docu-
mentele de arhivă. 

Multitudinea informațiilor și varietatea 
temelor cuprinse în amintirile supravieţu-
itorilor publicate în colecția de volume Ar-

hivele Memoriei con-
turează noi direcții de 
cerce tare în funcție 
de instrumentariul 
și metodele aplicate 
de specialiştii preo-
cupaţi de studierea 
totalitarismului (ca, 
de exemplu, viața 
cotidiană, relațiile 
intre grupurile etnice 
de deportați, modele de comportament şi 
strategii de supraviețuire. 

Odată cu recuperarea și valorificarea 
memoriilor părinților și buneilor noștri, 
colecția de volume Arhivele Memoriei în-
deamnă spre studierea trecutului, asumân-

du-ni-l cu responsabilitate la scara întregii 
societăți. Misiunea noastră, ca istorici, 
este să reamintim permanent societății 
despre ororile acestui proiect utopic care 
a fost Uniunea Sovietică și care a adus în 
Basarabia un regim totalitar de ocupație. 
Totodată, este important să înțelegem 
că acest trecut este încă viu și încă doa-
re! Experiența statelor europene care s-au 
confruntat cu problema memoriilor trauma-
tizante arată că reconcilierea este un pro-
ces nici pe departe rectiliniu. În Republica 
Moldova, abia în ultimii ani, problemele și 
politicile ce țin de memoria post-totalitară 
s-au articulat ca teme importante și de ac-
tualitate pentru întreaga societate. Iar fără o 
legătură durabilă între generații și valorifi-
carea acestor memorii în cărți, studii, filme, 
implementarea politicilor europene ale me-
moriei nu are sorți de izbândă.

Ludmila D. COJOCARU,
 doctor, conferenţiar universitar,

Centrul de Excelență, Institutul de Istorie 
Socială „ProMemoria”,

Facultatea de Istorie și Filozofie, USM

Primăvara la Universitatea de Stat din Moldova începe cu „Caravana USM - vine 
în liceul tău”. Pentru al treilea an consecutiv, consilierii în carieră și studenții vi-

zitează liceele din teritoriul Republicii Moldova pentru a fi mai aproape de elevi, adică de 
a-i informa despre decizia corectă în 
construirea traseului profesional şi a 
le aduce claritatea de care au nevoie 
în alegerea instituţiei de învăţământ 
superior.

Experiențele anterioare au 
evidențiat și în acest an necesitatea 
de a comunica elevilor importanța 
alegerii corecte a domeniului în 
care doresc să se formeze. Astfel, 
în decursul unei ore, reprezentanții 
universității au încercat să aducă la 
cunoștință liceenilor ofertele de stu-
dii ale Universității de Stat din Mol-
dova, dar şi relațiile de colaborare ale 
instituției noastre cu țările europene. Studenții le-au vorbit și despre oportunitățile Progra-
mului de Mobilitate ERASMUS, care oferă tineretului studios posibilitatea de a se dezvolta 
individual, de a cunoaște noi culturi și de a se dezvolta profesional prin intermediul schim-
bului de experiență cu alte universități europene. 

Câtva timp (aproape o lună) Caravana USM - vine în liceul tău a colindat nordul, 
sudul și centrul R. Moldova în scopul informării liceenilor cu noua etapă de integrare 
educațională, cu perspectiva integrării profesionale. Din cauza schimbărilor socioecono-
mice care se produc pe piața muncii, deseori absolvenții de liceu se blochează în alegerea 
corectă a viitoarei profesii și stopează decizia pentru viitoarea carieră. Iată de ce USM, pen-

tru al doilea an consecutiv, a inițiat Programul „Student pentru o zi”. Acest program oferă 
elevului posibilităţi de a fi în pielea unui student al Universității de Stat din Moldova pentru 
o zi, adică de a cunoaște cum funcționează din interior facultatea aleasă și dacă anume 

ea este specialitatea pe care și-o 
dorește. 

Un alt program, Universita-
tea de vară, a atras atenția lice-
enilor din clasa XI-a. Aceștia pot 
beneficia de o vacanță de 5 zile, 
fiind cazați în căminele USM. În 
cadrul taberei de vară ei parti-
cipă la simulări de lecții, care se 
organizează per școală, conform 
profilului ales. 

Concomitent cu acest program 
la USM se desfășoară și Ziua 

ușilor deschise pentru liceenii noş-
tri. În acest an formatul programului a fost puțin diferit de anii precedenți: am deschis ușile 
personalizat pentru fiecare liceu. Iată de ce toţi cei care au răspuns afirmativ invitației 
noastre au avut parte de excursii prin facultățile instituției, precum și la Muzeul USM, în 
aşa mod beneficiind și de consiliere în carieră.

Programele Caravana USM - vine în liceul tău și Ziua ușilor deschise pentru liceul 
tău au consiliat aproape o mie de liceeni, inspirându-i şi orientându-i spre noi posibile 
orizonturi de reușită, încurajându-i spre susținerea bună a examenelor de Bacalaureat.

Aida COTRUȚA,
manager de programe,

 Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii, USM

La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
din Sângerei

Echipa noastră la liceenii din Drochia

CARAVANA USM 2017 VINE ÎN LICEUL TĂU 

realItĂŢI BasaraBene VĂzute 
De galIna Martea

UN TRECUT  ÎNCĂ DUREROS
(Colecția de volume Arhivele Memoriei)
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Anul acesta am ajuns la cea de a 53-a ediţie a Olim-
piadei Republicane de Fizică. Acest eveni-

ment, unul remarcabil pentru comunitatea de cadre di-
dactice şi pentru studenţii facultăţii noastre a fost lansat 
pe 31 martie şi s-a încheiat pe 3 aprilie 2017. Dacă ar 
fi să vorbim despre scopul pe care l-au urmărit toate 
ediţiile anterioare şi, bineînţeles, cea din anul de faţă, 
acesta este unul inalienabil: implicarea, mai bine spus, 
atragerea unui număr cât mai mare de viitori absolvenţi 
ai instituţiilor preuniversitare din localităţile rurale şi 
urbane spre ştiinţele exacte, în cazul nostru – din do-
meniul Fizicii şi Ingineriei.

Un alt scop al Olimpiadelor noastre precedente a 
fost şi rămâne a fi promovarea realizărilor impresi-
onante pe care ştiinţa fizicii moderne le realizează şi 
le implementează consecvent în activităţile practice. 
Acest fapt îi atrage pe tinerii noştri, sarcina cadrelor uni-
versitare fiind de a le stimula interesul pentru această şti-
inţă fundamentală care 
studiază ciclul fenome-
nelor naturii, proprietă-
ţile şi structura materi-
ei, transformările reci-
proce ale acestor forme 
în mişcare. În ceea ce 
priveşte ediţia curentă a 
Olimpiadei de Fizică, la 
ea au fost trimişi circa 
150 de elevi din clasele 
a IX-a, a X-a, a XI-a şi 
a XII-a din Chişinău şi 
din majoritatea locali-
tăţilor rurale şi oraşele 
republicii, dar şi din 
stânga Nistrului (Tiras-
pol, Bender, localitatea Corjova, Dubăsari); Găgăuzia (Av-
darma, Ceadâr-Lunga şi oraşul Comrat).

La fel ca în anii trecuţi concurenţii au avut a se con-
frunta la două probe – teoretică şi cea experimentală. În 
prima zi proba teoretică a inclus trei seturi de probleme 
ce urmau a fi rezolvate, iar în cea de a doua zi - proba 
experimentală, adică practică, la care, spre deosebire de 
anii precedenţi, au participat toţi elevii din clasele men-

ţionate mai sus. Acest fapt, considerăm noi, este un lucru 

foarte bun, întrucât toţi elevii au avut posibilitatea să ia 
cunoştinţă de funcţionarea laboratoarelor noastre şi a cen-
trelor de cercetare, de modul cum sunt puse în aplicare cele 
mai moderne şi sofisticate aparataje, acestea oferindu-le 
copiilor posibilitatea ca pentru prima dată să pipăie aceste 
utilaje digitale şi multimetrice, adică să se implice în unele 
experimente practice. 

În final, au fost stabilite câte vreo zece premii pentru 

ocuparea celor trei locuri, dar şi menţiuni pentru fiecare 
clasă. În total numărul premiilor băneşti au depăşit cifra 
de 40: premiul I a valorat 1000 de lei; premiul II – 
800 de lei; premiul III – 600 de lei. Aceste sume de 
bani au fost alocate din fondul de rezervă al Ministerului 
Educaţiei. În această ordine de idei, precizăm că actuala 
ediţie a Olimpiadei de Fizică a fost organizată şi apreci-
ată de Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare 
(director – domnul Anatol Topală, fost cadru didactic 
al Universităţii de Stat din Moldova).

Această structură ministerială a conlucrat foarte pro-
ductiv cu AŞM, cu Universitatea de Stat din Moldova şi 
cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Precizăm că rolul 
de preşedinte al juriului olimpiadei actuale de fizică i-a 
fost încredinţat domnului Florentin Paladi, prorector 
pentru Activitatea Ştiinţifică, profesor universitar, 

doctor în ştiinţe fizico-matematice. La rândul lor, cei 
patru şefi de departamente au fost responsabili, fiecare în 

parte, de câte o cla-
să: (clasa a IX-a – 
doamna Valentina 
Nicorici, decanul fa-
cultăţii, doctor, con-
ferenţiar universitar; 
clasa a X-a – dom-
nul Spiridon Rusu,  
………………….. 
clasa a XI-a – dom-
nul Denis Nica, pro-
fesor universitar; cla-
sa a XII-a – domnul 
Sergiu Vatavu, doc-
tor, conferenţiar).

În cea de a doua 
zi, care a finalizat lu-

crările olimpiadei, a avut loc concursul de baraj, cu parti-
ciparea elevilor care s-au clasat pe locurile I, II şi III. Din 
rândul lor Juriul a selectat echipa ce urmează să participe la 
Olimpiada Internaţională de Fizică.

Viorel DUŞCIAC,
doctor, conferenţiar universitar, 

Departamentul de Fizică Teoretică, 
responsabil de proba experimentală în clasa a XI-a

La facultatea noastră a devenit deja o tradiţie frumoasă desfăşurarea neîntreruptă a 
Olimpiadei Republicane de Chimie concurs de specialităţi, pe care îl organizează 

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică în fiecare an pentru elevii din toată republica. 
Vom preciza că, de data aceasta, pentru prima oară, Olimpiada a fost organizată de Agenţia 
Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, în colaborare cu colectivul facultăţii. Evenimen-
tul s-a produs în perioada 16-19 martie, 2017, în incinta Universităţii de Stat din Moldova, 
adică în laboratoarele şi 
sălile de curs ale facul-
tăţii, la care au participat 
170 de elevi din 36 de 
raioane şi municipii ale 
Republicii Moldova (in-
clusiv elevi de la Liceul 
Teoretic din Tiraspol şi 
cel din Bender, concu-
renţi de la Liceul Acade-
mic al AŞM, dar şi cei de 
la câteva colegii.

Deschiderea solem-
nă a Olimpiadei a avut 
loc în Casa de Cultură a 
USM, unde au fost pre-
zenţi: domnul Anatol 
Topală, directorul Agenţi-
ei Naţionale pentru Curricula şi Evaluare, domnul Tudor Lupaşcu, director al Institutului 
de Chimie AŞM, membru corespondent AŞM, precum şi membrii Consiliului Olimpic şi, 
bineînţeles, studenţi de la facultate. 

Pentru cele mai originale și argumentate răspunsuri a fost instituit un premiul special de 
încurajare în sumă de 500 de lei, oferit din partea Institutului de Chimie al AŞM de către 
domnul academician Tudor Lupaşcu.

 Lucrările Olimpiadei au fost structurate în două tururi – cel teoretic şi cel practic, am-
bele fiind realizate în laboratoarele facultăţii. La turul practic au fost admişi primii 10 elevi 
din clasele a IX - XII-a, în ordinea descreşterii punctajului. 

La elaborarea subiectelor pentru turul teoretic şi cel practic au contribuit cadrele ştiin-
ţifico-didactice experimentate de la facultate. Ele au asigurat conţinutul academic şi olim-
pic al ambelor discipline. Pentru desfăşurarea organizată a concursurilor, responsabilii de 
clase doamna Aliona Cotovaia, doctor, conferenţiar (clasa a 9-a); domnul Victor Ţapcov, 

doctor, conferenţiar (clasa a 10-a); doamna Galina Dragalina, doctor, conferenţiar (clasa 
a 11-a); domnul Ion Bulimestru, doctor, conferenţiar (clasa a 12-a), au lucrat conştiincios 
cu echipele de profesori de la facultate, asigurând condiţiile optime ale celor două tururi, 
precum şi controlul obiectiv al răspunsurilor concurenţilor. 

Drept rezultat al evaluării nivelului de cunoştinţe al participanţilor la Olimpiada Repu-
blicană de Chimie, ediţia a 54-a, elevilor învingători le-au fost înmânate Diplome şi premii 

din partea Ministerului 
Educaţiei, iar cei mai 
buni din cei buni au 
fost incluşi la proba de 
baraj, ce reprezintă o 
preselecţie pentru par-
ticipare la Olimpiadele 
Internaţionale din anul 
2017. 

Aici se cuvine să 
menţionăm şi urmă-
torul detaliu: la buna 
desfăşurare a olimpia-
dei au contribuit câteva 
structuri ale Universi-
tăţii de Stat din Moldo-
va, care au demonstrat 

un interes deosebit faţă 
de acest eveniment educaţional de nivel republican. 

Profitând de ocazie, Comitetul olimpic aduce sincere mulţumiri tuturor celor implicaţi 
în organizarea importantului eveniment din viaţa facultăţii – conducerii USM pentru susţi-
nerea şi asigurarea necesară cu spaţii, personalului şi serviciilor tehnice, cadrelor didactice, 
care au elaborat subiectele şi au asigurat evaluarea corectă a elevilor.

În încheiere, adresăm următorul mesaj către elevii participanţi la actuala ediţie a Olim-
piadei: Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică îi invită la studiile universitare pe 
toţi cei care sunt pasionaţi de marile taine ale acestei ştiinţe fermecătoare şi atât de 
necesare pentru economia ţării noastre.

Viorica GLADCHI, 
 preşedinta Comitetului Olimpic,

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

CEA MAI ATRACTIVĂ ŞI EFICIENTĂ FORMĂ DE A VERIFICA CAPACITĂŢILE UNUI POTENŢIAL 
STUDENT – OLIMPIADA PE FACULTĂŢI

Preşedintele juriului, domnul Florentin Paladi adresează 
un mesaj de bun augur tuturor participanţilor la Olimpiada 

de Fizică.

Iniţierea olimpicilor în condiţiile problemelor practice Decernarea Diplomelor învingătorilor Olimpiadei

Potenţialii studenţi exercită în Sala cu aparataj modern 
proba experimentală.

Momentul cel mai solemn şi emoţional: menţionarea învingătorilor 
la proba teoretică şi practică.

FACULTATEA DE FIZICĂ ŞI INGINERIE

INTERESUL PENTRU O ŞTIINŢĂ FUNDAMENTALĂ

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ
… NECESARĂ ŞI PLINĂ DE FARMEC 

(OLIMPIADA REPUBLICANĂ DE CHIMIE, 2017, EDIŢIA A 54-A)
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Proiectul „Modernizarea 
serviciilor biblioteci-

lor universitare din Republica 
Moldova” este finanţat de Pro-
gramul Norvegian de Coopera-
re în domeniul învăţământului 
superior cu Eurasia, dezvoltat 
în parteneriat între Academia de 
Studii Economice din Moldova, 
Universitatea din Bergen, Nor-
vegia, Universitatea Transilva-
nia din Braşov, România şi 18 

biblioteci universitare din R. Moldova. Partener în 
acest Proiect este și Biblioteca Centrală USM. Peri-
oada derulării proiectului – 2016-2019.

Scopul proiectului este modernizarea învăţă-
mântului universitar din Republica Moldova prin 
modernizarea bibliotecilor universitare.

Obiectivele preconizate:
1. Consolidarea capacităţilor bibliotecarilor din 

bibliotecile universitare şi, prin ei – a cadrelor di-
dactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ 
superior.

2. Crearea şi susţinerea unei reţele a bibliotecilor 
universitare din Republi-
ca Moldova, conectată cu 
bibliotecile universitare 
din întreaga lume.

3. Advocacy privind 
importanţa rolului bibli-
otecarului / bibliotecii în 
societate.

Activitatea prin-
cipală preconizată în 
cadrul acestui proiect 
ține de consolidarea 
cunoștințelor și capa-
cităţii bibliotecarilor 
şi, prin ei, a cadrelor 
didactice şi a studen-
ţilor din instituţiile de 
învăţământ superior. În acest scop vor fi organi-
zate o serie de ateliere profesionale, training-uri, 
trei şcoli de vară, vizita de studiu în bibliotecile 
universitare din Norvegia cu participarea experților 
internaționali din țările partenere ale proiectului, 
precum și specialiști din alte țări. 

Vom menționa faptul că până în prezent bibli-
otecarii universitari au participat la lucrările a opt 
workshop-uri profesionale și la o școală de vară 
în cadrul cărora au fost abordate subiecte precum: 
tendințe internaționale în managementul bibliote-
cilor, Advocacy. Marketing: promovarea imaginii 
bibliotecilor universitare, Acces Deschis și Repozi-
torii Instituționale, Cultura Informației. 

În cadrul Proiectului a fost organizată Școala de 
vară „Acces Deschis  și Surse deschise pentru bi-
bliotecari”, ea fiind găzduită de Universitatea Tran-
silvania din Brașov, în perioada 3-10 iulie 2016. 

Cursanții au avut parte de un șir de subiecte precum: 
Implementarea Accesului Deschis: experiențe și 
proiecte (SIPTEH, Open AIRE); Statistici și politici 
privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis; 
Standarde pentru bibliotecile digitale; Depozite di-
gitale și vocabulare controlate; Modul de aplicație 
şi de includere a unei reviste în DOAJ ș.a.

În mod special vom menționa atelierele de Pla-
nificare strategică (5 ateliere planificate din care 
4 au fost realizate). Atelierele au fost facilitate de 
Centrul Pro Comunitate din R. Moldova. 

Atelierele de planificare strategică au drept scop 
instruirea a 25 de bibliotecari universitari din bibli-
otecile partenere ale Proiectului privind abilități și 
cunoștințe în planificare strategică, monitorizare  
și evaluare. Produsul final preconizat ține de elabo-
rarea a 18 strategii de dezvoltare a bibliotecilor uni-
versitare, 18 planuri de acțiuni, 18 planuri de moni-
torizare și evaluare a strategiilor. Strategiile vor fi 
expertizate de către specialiștii din cadrul Centrului 
Pro Comunitate. În acest context, vom menționa 
că în cadrul Bibliotecii Centrale USM este elabo-
rat un proiect al Strategiei de dezvoltare, corelat 
cu Planul Strategic al USM 2016-2020, precum și 

cu Strategia de Cercetare și Inovare la USM pen-
tru perioada 2015-2020. Strategia trasează direc-
ţiile prioritare de dezvoltare a Bibliotecii Centrale 
USM pentru următorii 4 ani şi va asigura evoluția 
Bibliotecii în contextul tehnologiilor informaționale 
și comunicaționale moderne. Documentul în cauză 
urmează a fi discutat în cadrul comunității universi-
tare și propus spre aprobare Senatului. 

Implementarea Proiectului „Modernizarea ser-
viciilor bibliotecilor universitare din Moldova” va 
avea un impact pozitiv asupra angajaţilor din bibli-
otecile universitare din Moldova, ei vor fi mai bine 
pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne 
de bibliotecă. Acest lucru va influenţa benefic cali-
tatea învăţământului superior şi a cercetării. 

Ecaterina ZASMENCO,
director, Biblioteca Centrală USM

Luna aprilie poartă o încărcătură deosebită 
pentru toţi creştinii, fiindcă sărbătoresc 

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Fascinaţia 
Sfintelor Sărbători de Paşti le simt cu adevărat 
când revin acasă, la ţară, ca să fiu cu cei dragi 
în preajmă. E un sentiment luminos, înălţător şi 
purificator. Îi simt splendoarea, împăcarea sufle-
tească, regăsindu-mă în spaţiul hărăzit de Dum-
nezeu, care îmi este Leagăn şi Casă.

În aceste zile Pascale binecuvântate, ţinutul 
natal devine de o frumuseţe nepământească, un loc plin de har şi ar-
monie, o gură de rai. În preajma Sărbătorilor Pascale conaţionalii noş-

tri şi, desigur, consătenii mei se îngrijesc de casele şi de sufletele lor. 
De fiecare dată, când revin acasă de Paști, la întrebarea pe care 

mi-o pune mama: „Ce vrei să-ţi gătesc?”, răspunsul meu e totdeauna 
acelaşi, de ani de zile: cozonac. Pot renunţa la orice, dar nu la co-
zonac, adică la mireasma lui îmbietoare, cu care mă trezesc în Zorii 
Zilei de Ajun. E ca o întoarcere magică în timp, la copilăria mea ino-
centă, e un fel de hrană… pentru dor.

Sărbătoarea Învierii este cea a bucuriei, pe care o resimţim cu to-
ţii: adulţi, bătrâni şi copii. Ea ne oferă cea mai fericită ocazie de a trăi 
Clipele Învierii, bucuria de a ne afla alături de cei dragi şi apropiaţi.

Amintirile copilăriei despre obiceiurile şi tradiţiile noastre pascale 
îmi rămân a fi cea mai preţioasă agoniseală a sufletului. Resimt şi în 
prezent farmecul lor; ele îmi oferă momente înaripate de linişte şi 
împăcare. Această fascinaţie deosebită este marcată de semnificaţia 
religioasă, de profundele noastre Simboluri Pascale: oul vopsit roşu, 
masa cu bucate naţionale – cozonacul, pasca, mielul, toate aceste 
daruri de la Tatăl Ceresc fiind sfinţite în momentele sacre ale Învierii 
la hotarul dintre Sâmbătă şi Duminică, atunci când creştinii primesc 
Lumina Sfântă. 

Este adevărat şi firesc faptul ca în preajma Sfintelor Sărbători 
Pascale să-mi aduc aminte de părinţi, de bunici, de rude, de toţi cei 
plecaţi la Domnul, care-mi rămân şi îmi vor rămâne de-a pururi drept 
exemplu, drept model de a-mi trăi viaţa cu cinste şi cu demnitate, aşa 
cum şi-au trăit-o ei. 

Hristos a Înviat!
Nata GRIGORIŢĂ,

şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor,
Biblioteca Centrală, USM

Multitudinea de probleme sociale cu care se con-
fruntă societatea modernă nu poate fi cunoscută 

doar prin intermediul lecţiilor academice. Or, realitatea so-
cială poate fi cunoscută prin 
„confruntări” directe cu ea. 
Această oportunitate ne este 
oferită nouă, studenţilor Facul-
tăţii de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, graţie parteneriatelor 
cu diverse instituţii şi organi-
zaţii. 

 În această ordine de idei, o 
experienţă deosebit de impresio-
nată am avut-o împreună cu co-
legii mei la Centrul de zi pentru 
persoanele vârstnice „Răsărit” 
din oraşul Străşeni. Acolo am 
luat cunoştinţă de unul dintre primele proiecte ale Asociaţi-
ei „Neoumanistˮ şi am avut posibilitatea să discutăm atât cu 
specialiştii, cât şi cu beneficiarii vârstnici despre importanţa 
voluntariatului şi despre necesitatea implicării tinerilor în 
viaţa socială. Participanţii la discuţii au confirmat fap-
tul că implicarea în activităţile practice şi de voluntariat 
dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, pre-
cum solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi 

responsabilitatea socială – valori indispensabile fiecărei 
persoane şi, în special, viitorilor asistenţi sociali. La fa-
cultate studenţii sunt informaţi despre oportunităţile acti-

vităţilor de voluntariat, iar beneficiile morale şi sufleteşti 
reprezintă o răsplată plăcută a muncii desfăşurate. 

Aflându-ne pe teren, nici nu am observat cum se scurge 
timpul alături de beneficiarii Centrului. Pe parcursul câtorva 
zile am participat la numeroase activităţi împreună cu aceş-
tia: discuţii pe diverse subiecte, ateliere handmade, jocuri 
de masă şi activităţi culturale (recitaluri de poezii, cânte-
ce ş.a.). De asemenea, împreună cu echipa mobilă am 

vizitat beneficiarii vârstnici din satele Drăguşeni, Gre-
bleşti, Negreşti, Recea şi Zamciogi din raionul Străşeni, 
unde am avut ocazia să cunoaştem realitatea cu care se 

confruntă aceştia. În afară de 
faptul că am cunoscut proble-
mele vârstnicilor, am încercat 
să contribuim la identificarea 
modalităţilor de depăşire a si-
tuaţiilor de dificultate, punând 
în aplicare cunoştinţele obţi-
nute la facultate. 

În concluzie, vom menţiona 
că formarea identităţii profesi-
onale autentice а unui asistent 
social presupune dezvoltarea 
obligatorie а cunoştinţelor, a 
abilităţilor a valorilor şi com-

petenţelor. La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
aceasta se realizează prin conjugarea eforturilor mediului 
academic şi а prestatorilor de servicii de asistenţă socială.

Olesea PRIDA, 
anul II; 

Doina SÂRGHI, 
anul I,

Specialitatea Asistenţă Socială 

CUNOŞTINŢELE NOASTRE – APLICATE PE TEREN
(PARTENERIATELE FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ – ÎN BENEFICIUL STUDENŢILOR)

DE ZIUA BIBLIOTECARULUI

BIBLIOTECILE UNIVERSITARE – IMPACTUL 
MODERNIZĂRII 

PAŞTELE – SĂRBĂTOAREA 
REVENIRII ACASĂ
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Autostrada de 
Drept este un 

Program bilateral de mo-
bilitate între studenții de 
la Facultatea de Drept, 
Universitatea de Stat 
Moldova, și Facultățile de 
Drept ale celor mai pre-
stigioase Universități din 

România. Acest Proiect este organizat 
de Asociația Studenților în Drept (Consi-
liul Studențesc al Facultății de Drept), cu 
susținerea Administrației. Scopul urmărit 

este de a facilita schimbul de informații 
dintre studenții Facultăților de Drept de 
pe cele două maluri ale Prutului. 

Acest Program se desfășoară în două 
ediții pe parcursul unui an academic. Dori-
torii de a participa în cadrul acestui Proiect 
depun dosarul, iar în următoarea etapă trec 
interviul. 

În această ordine de idei, studenții pro-
movaţi beneficiază de oportunitatea de a 
învăța și coabita cu colegii celorlalte facultăți 
timp de o săptămână, în care se organizează 
o serie de activități pentru a-i familiariza cu 
sistemul de Drept din Republica Moldova 
şi, respectiv, din România. Până la ora actu-
ală, Asociația Gazdă a Facultăţilor din Ro-
mânia are încheiate acorduri cu Bucureștiul, 
Craiova, Timișoara, Clujul și Iașil. 

Participarea la acest Proiect de schimb 
educaţional presupune combinarea activită-
ţilor academice prin participarea la cursuri 
şi seminare, dar şi la cele extracurriculare.

În această ordine de idei, studenții au 
avut ocazia de a interacționa cu personalități 
marcante din domeniul juridic: Roger 
Gladei, avocat BAA „Gladei and Part-
ners”; Igor Dolea, judecător la Curtea 
Constituțională RM; Sergiu Băieșu, deca-
nul Facultății de Drept, USM; Igor Popa 
– avocat BAA „Popa și Asociații”; Dorin 

Cimil – avocat BAA „Parteneriat Academic 
pentru Justiție”; Oleg Efrim – avocat „Casa 
de avocatură Efrim Roșca și Asociații”.

În palmaresul celor mai importante ac-
tivităţi ale Autostradei de Drept se cer a fi 
menţionate: vizitele instituționale la Con-
siliul Superior al Magistraturii; la Curtea 
de Apel Chișinău; la Ministerul Justiției; la 
Centrul Național Anticorupție; la Institutul 
Național de Justiție etc.

Participare la lecții publice și conferințe 
cu tematica: lecția publică: Bugetul local 
al municipiului Chișinău; lecția publică cu 

avocatul Dorin Cimil; lecția publică cu avo-
catul Igor Popa; lecția publică cu avocatul 
Oleg Efrim; lecția publică cu judecătorul 
Curții Constituționale Igor Dolea; lecția pu-
blică cu Agenția pentru Protecția Consuma-
torului, etc.

În aceeaşi ordine de idei, se înscriu vi-
zite de studiu la Muzeul de Istorie și Etno-
grafie Chișinău; la Turnul de Apă Chișinău; 
la Complexul turistic Orheiul Vechi; la 
Complexul turistic Cricova; la Mănăstirea 
Curchi etc.

Cu alte cuvinte, studenţii din R. Moldo-
va au posibilitatea de a participa şi la toate 
evenimentele de peste Prut, organizate de 
Asociația Gazdă.

Acest Program de mobilitate este sa-
lutat de studenții de pe ambele maluri ale 
Prutului, dat fiind faptul că această mobili-
tate academică le ajută să se integreze într-o 
cultură nouă, să experimenteze diferenţele 
de format în învăţământ şi, concomitent, 
acumulează cunoştinţe şi senzaţii noi, de 
neuitat. 

Nicolina ŢURCAN,
studentă în anul III, 

Facultatea de Drept, USM,
președinta Consiliului Studențesc al 

Facultății

Istoria e mai mult decât simpla 
înșiruire a datelor, numelor 

și evenimentelor, Istoria e tezaur, e 
tradiție. Noi ținem cont de tradiții, dar 
singura Istorie care merită atenție este 
cea pe care o construim noi astăzi.

Cuprinși de investigații și explo-

rări, studenții Centrului de Excelență 
Didactico-Academic Studențesc con-
tribuie în continuare la făurirea unei is-
torii proprii, învățând și din experiență. 
Astfel, în luna martie, tuturor tinerilor 
studioşi ai Facultății le-a fost propusă 
participarea la concursul organizat și 
desfășurat de echipa C.E.D.A.S.: „His-
tory crossword”.

Este un concurs ce are drept scop 
dezvoltarea multilaterală a viitori-
lor specialişti și constă în elaborarea 
de către aceștia a unor crossword-uri 
bazate pe epoci istorice, introducând 
noțiuni, evenimente, denumiri geografi-
ce, personalități ș.a. întru formarea unei 
hărți conceptuale a epocii sau perioadei 
respective.

Studenților le-a fost acordat un ter-
men de trei săptămâni pentru cercetări 
și crearea crossword-urilor în conformi-
tate cu criteriile de apreciere anunțate: 
originalitate, complexitate, încadrarea 
în epoca istorică, aranjarea neordinară a 
cuvintelor în crossword.

Expoziția lucrărilor realizate a fost 
amenajată pe holul Facultății, astfel în-

cât toți studenții să aibă posibilitatea de 
a participa la rezolvarea crossword-uri-
lor şi a expoziției intitulate: „Gândește 
sau Ghicește !”. În pauzele dintre ore, 
16 lucrări au dat bătăi de cap multora, 
dar au contribuit și la lărgirea orizontu-
lui de cunoaștere a acestora. 

„A fost o provocare nouă pentru 
noi, pentru unele cuvinte, pe care nu 
le știam, am fost puși chiar în situația 
de a consulta cărțile epocii, aflând 
atâtea lucruri noi!”, afirmă studenta 
anului I, Dorina Moraru. Acest concurs 
a fost o experiență foarte bună pentru cei 
ce au creat lucrările și pentru cei ce au 
formulat răspunsurile lor.

Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne 
facem mai sociabili, mai altruiști, mai iu-
bitori de om şi de viață. Istoria are logi-
ca ei, ce trebuie înțeleasă și împărtășită, 
pentru că în ea se poate citi nu doar tre-
cutul, dar și viitorul unei națiuni, unei 
comunități, al unei persoane. Iar Cen-
trul de Excelență Didactico-Academic 
Studențesc al Facultății de Istorie și Fi-
lozofie orientează viitorul studenților și 
îl ghidează spre noi orizonturi, pentru că 
Istoria este marea noastră dragoste! 

Cătălina PLINSCHI,
preşedinta Centrului de Excelenţă 

Didactico-Academic Studenţesc, 
anul I,

Facultatea de Istorie şi Filozofie

Pe 12 aprilie a avut loc finala concursului Miss&Mister USM 
2017. În urma celor cinci probe, Miss USM a fost desemnată 

Corina Braga (Facultatea de Științe Economice), iar titlul de Mister 
USM i-a revenit lui Adrian Sîrbu, student la Facultatea de Jurnalism 
și Științe ale Comunicării.

- Sunt foarte bucuroasă pentru că într-adevăr am muncit la 
acest proiect zile și nopți, am jertfit orele de la universitate, dar 
sunt mândră că port acest titlu de Miss USM 2017. Din ziua în 
care am aflat că merg în etapa următoare, îndată mi-au venit ide-
ile, îndată m-am pus pe pași. Dat fiind faptul că ziua din ajunul 
concursului nostru a fost cea omagială, evenimentul în cauză a 
fost un cadou de excepţie la cei 20 de ani împliniţi, mi s-a confe-
sat fericită Corina Braga.

 La rândul său, Adrian Sîrbu recunoaşte: 
- Am foarte mari emoții, nu m-am așteptat că voi câștiga 

acest premiu și chiar sunt bucuros. Bucuria îmi este dublă, fi-
indcă am reușit să obțin titlul de Mister USM, reprezentând  
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, cu atât mai 
mult cu cât anul trecut, la fel, a fost câștigat de un coleg de-al 
meu. Pregătirile mi-au luat un pic de timp, dar, să fiu sincer, voi 
recunoaşte faptul că textul la proba de prezentare l-am învăţat 

într-o singură noapte. În aceste clipe trăiesc un sentiment de adâncă satis-
facţie că mi-a reuşit! 

Bineînţeles că şi ceilalţi 12 participanți s-au pregătit conştiincios pentru 
cele 5 probe de concurs: Prezentarea; Defilarea în costume naționale; Pro-

ba inteligenței; Proba Artistică; Defilarea în Rochii de Mireasă 
(domnişoare) și Costume clasice (băieţi). 

Şi totuşi cea mai dificilă misiune le-a revenit membrilor 
juriului, care au avut sarcina să aleagă pe cei mai buni din-
tre buni: „A fost foarte complicat să jurizăm, în primul rând, 
pentru că toți participanții au fost la un nivel maxim și, atunci 
când sunt mai mulți lideri, este complicat să alegi unul. Am 
selectat după toate criteriile posibile: creativitate, ingeniozita-
te, originalitate, frumusețe, inteligență”, ne-a relatat cu emoţii 
necamuflate președinta juriului, Ludmila Ignat.

Şi o precizare: Miss și Mister USM se organizează pentru 
al doilea an consecutiv. În acest an la casting au participat circa 
30 de fete și băieți, dar în final au ajuns 12 participanți.

Daniela DANILOV,
studentă în anul I, Facultatea de Jurnalism 

şi Ştiinţe ale Comunicării

FACEŢI CUNOŞTINŢĂ: MISS ŞI MISTER USM, 2017

Corina Braga – Miss 
USM, 2017  

Adrian Sîrbu – Mister 
USM, 2017

Generația sec. XXI

În numărul trecut din 28 martie curent al ziarului nos-
tru universitar a fost publicată corespondenţa „Facilităţi 
în cariera profesională” (despre lansarea Primului Centru 
de Excelenţă Didactico-Academic Studenţesc (C.E.D.A.S.) 
la Facultatea de Istorie şi Filozofie. În cele ce urmează, pre-
zentăm cititorilor prima acţiune care s-a desfăşurat cu suc-
ces în cadrul acestei structuri studenţeşti.

 Redacţia „UNIVERSITATEA”

Studenții din Craiova și București la lecția de Drept Civil, cu doamna Tatiana 
Tabuncic, lector universitar, Chișinău.

Spirit creativ

O DRAGOSTE MARE – ISTORIA
Mobilitatea Academică

PUNTEA ÎNFRĂŢITĂ – ÎN DOUĂ SENSURI
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Lumina din Lumină

În seara zilei de 3 aprilie 2017, un grup de 50 
de tineri, îndemnaţi de dragostea de Hris-

tos şi de Dorul Credintei adevarate, împreună cu 
prot. Octavian Moșin s-au deplasat la Mănăstirea 
Curchi, unde nevoitorii mănăstirii le-au oferit o 
găzduire plină de dragoste și căldură creștinească. 
Evenimentul s-a înscris într-o serie de activități 
desfășurate în Săptămâna Tineretului Ortodox, 
fiind organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și 
Stareț al Sfintei Mănăstiri Curchi.

Pelerinajul este răspunsul nostru la che-
marea tainică a lui Dumnezeu. A te așterne 
la drum implică un legământ. Este răspunsul 
către Dumnezeu al sufletelor noastre, bucuria 
de a merge la locurile alese și binecuvântate de 
Dumnezeu. Fie că simţim dorinţa de a aduce 
mulțumire pentru toate darurile şi beneficiile 
primite, fie că ne dorim să înălţăm o rugăciune 
cu mai multă osârdie, acest drum înseamnă că ne 
dorim o schimbare în viața noastră. Reprezintă 
o părăsire a sinelui, pentru a ne putea reîntoarce la 
Dumnezeu.

Ajunşi la Mănăstire, pelerinii s-au rugat la Slujba de 
Priveghere oficiată de arhimandritul Iov (Cristea), după care 
părintele le-a prezentat tinerilor istoricul Mănăstirii şi le-a 
vorbit despre viaţa monahală.

„Ne bucrăm să vă vedem la Mănăstirea 
Curchi. Însăşi dorinţa de a participa la acest 
pelerinaj este aducătoare de roade duhovniceşti. 
Avem nevoie de creştini buni, iar voi sunteţi 
chemaţi să fiţi nişte creştini mărturisitori, pen-
tru a deveni pildă şi altor tineri, prin credinţa 
voastră, prin viața plină, frumoasă, adevărată, 
pentru ca şi alţii să se aprindă din preocupările 
voastre duhovniceşti, ca să aducem în lume mai 
multă Lumina din Lumină“, a spus pr. Iov.

A urmat o gustare la trapeza Mănăstirii, după 
care Arhimandrit Augustin (Zaboroşciuc) a purtat 
o discuţie de suflet cu cei adunaţi despre credinţă, 
curaj, iubire, ispite şi încercări, încheind cu îndem-
nul: „Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!”, pe care 
Mântuitorul ne-o adresează fiecăruia dintre noi.

La final toţi pelerinii au primit în dar cărţi de 
zidire sufletească, oferite din partea PS Siluan.

Sentimentele trăite în aceste puţine ore au fost 
de o înaltă intensitate. Participanţii la pelerinaj și-
au luat rămas bun în speranța unor noi reveniri, 

poate, în altă componență, dar de fiecare dată cu același scop: 
De a-L căuta pe Dumnezeu şi de a fi alături de El.

NELINIŞTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ CE SE VA ODIHNI ÎNTRU TINE, DOAMNE! 
(Pelerinaj pentru tineri la Mănăstirea Curchi)

A devenit deja o 
bună tradiţie ca, 

în preajma Învierii Dom-
nului, Facultatea de Litere 
a Universităţii de Stat din 
Moldova să găzduiască 
Simpozionul „Mergând 
spre Înviere”, care adună 
profesori, studenţi, mas-
teranzi şi oameni de bună 
credinţă, dornici de a sorbi 
mai mult din cele sfinte.

Iniţiativa acestei activităţi aparţine dnei Irina Condrea, prof. univ. dr. hab, care este susţi-
nută de către decanat şi studenţi. În acest an evenimentul s-a desfasurat în cadrul Săptămânii 
Tineretului Ortodox.

Simpozionul a demarat cu un mesaj al dnei Adriana Cazacu, decanul Facultății de Litere, 
care s-a referit la semnificaţia evenimentului şi a făcut retrospectiva acestuia.

Preot Octavian Moşin a vorbit despre importanța sfintelor icoane în cultul creștin, referin-
du-se la faptul că icoanele ne oferă posibilitatea de a vedea/ înţelege o perspectivă văzută a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Venerarea icoanei nu se referă la materia din care este făcută, ci la 
chipul celui care este pictat pe ea. Privind o icoană, putem simţi prezenţa celui reprezentat pe 

CINSTIREA SFINTELOR ICOANE ÎN CULTUL CREŞTIN 
(Simpozion la facultatea de litere)

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filo-
sofie, USM, au organizat cea de-a cincea seară duhovnicească din Postul Mare. Cei 

care au participat miercuri seara, 5 aprilie 2017, la această întâlnire de suflet, au putut ascul-
ta cuvântul duhovnicesc 
al Arhimandrit Nicodim 
Petre, intitulat „Frica – 
îngrădire a libertăţii”.

Cuvintele părintelui, 
înțelepte dar și pline de 
haz, i-au făcut pe cei pre-
zenţi să reflecteze la li-
bertatea care de multe ori 
ne este îngrădită de frică 
sau, mai degrabă, de frici. 
Oamenii îşi pierd liber-
tatea din cauza fricilor: 
frica de a vorbi în public, 
frica de a nu reuşi, frica 
de moarte, frica de viață, 
frica de a rămâne singur, 
frica de a pierde respectul celuilalt, de a nu fi acceptat într-un grup etc. Suntem învăluiţi de 
frici. Frica ne desfigurează. Noi suntem chemați să devenim asemenea lui Dumnezeu, să ne 
transfigurăm, să ne luminăm, iar fricile ne desfigurează, ne îndepărtează de Dumnezeu.

Frica ne îngrădește libertatea. Libertatea este și rod al iubirii curate și al iubirii lui Dum-
nezeu. Potrivit părintelui Nicodim, nouă nu trebuie să ne fie frică decât de a nu-L mâhni pe 
Dumnezeu. În limba greacă sunt doi termeni pentru frică: fobia şi timia. Timotei înseamnă 

temătorul de Dumne-
zeu. Dar nu se teme de 
Dumnezeu pentru că 
îl ceartă, ci din teama 
de a nu-L supăra pe 
Dumnezeu cu urâciu-
nea noastră, cu păcatul 
nostru. Fobia este frica 
aceea traumatizantă, 
care paralizează. 

În viaţă trebuie să 
învăţăm să iubim fru-
mosul, să iubim oa-
menii, să-L iubim pe 
Dumnezeu, să facem 
binele, să fim oameni 
de jertfă, să avem cura-

jul de a căuta și cunoaște adevărul, să fim cu adevărat liberi, să ne trăim viața ca pe un dar și 
ca pe o sărbătoare.

Natalia Lozan

(Seară duhovnicească cu Arhimandritul Nicodim Petre)

Responsabil de pagină Protoiereu Octavian MOŞIN

ea. După cum ne spu-
nea Sf. Ioan Damas-
chin: „Prin icoanele 
vizibile suntem con-
duşi la contemplarea 
a ceea ce este divin şi 
spiritual“.

De asemenea, au 
fost prezentate urmă-
toarele comunicări:

Tradiția spirituală 
a artei creștine, dr.hab.prof.univ. Irina Condrea, Facultatea de Litere, USM.

Pictura ecleziastică. Program iconografic. dr.con.univ. Emil Dragnev, Facultatea de Is-
torie, USM.

Icoana între artă și obiect de cult. Masterandă Doina Scrinciuc, Facultatea de Litere, 
USM.

Icoane în stil bizantin. Arhimandrit Iov (Cristea), Mănăstirea Curchi
Despre meșteșugul iconarilor. Monah Afanasii (Bârnaz), Mănăstirea Nicoreni.
Tehnici iconografice în suvenirele cu tematică creștină. Protoiereu Anatolie Gârbu, 

paroh al Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci, Revaca.

SĂ FIM CU ADEVĂRAT LIBERI, SĂ NE TRĂIM VIAŢA CA PE UN DAR, CA PE O SĂRBĂTOARE
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Asistăm în ultimul timp la o circulaţie intensă a unei expresii cu 
sens temporal – „la moment”, pe care mass-media o utilizează 

din plin, dovadă fiind numeroasele exemple din Internet. Iată doar câteva: 
„Peste 17 mii de familii cu copii beneficiază la moment de ajutor social”; 
„9 puncte vamale – închise: Care este situaţia la moment; „În care valută 
aveți cea mai mare încredere la moment?”; „Situaţia din trafic, la mo-
ment”; „Dacă o să fie construit, o să fie bine, dar la moment e dezastru” 
şi multe altele.

În toate aceste cazuri „la moment” are sensul de în prezent, în mo-
mentul de faţă, în această clipă, iar preferinţa pentru „la moment” ar 

putea fi explicată prin intenţia autorilor de a se exprima cât mai scurt, cât mai concis.
Datorită frecvenţei sale, expresia a devenit un adevărat clişeu şi este specifică scrisului 

jurnalistic basarabean (multe exemple din Internet au codul md, nu am găsit niciun exemplu 
care să aibă codul ro). S-ar putea ca această formă să fie susţinută cumva şi de expresia ru-
sească „в данный момент / на данный момент”, destul de scurtă şi la fel de intens utiliza-
tă, pentru care „Dicţionarul rus-român” consemnează traducerea: в данный момент – în 
prezent, în clipa de faţă; în momentul de faţă.

Substantivul moment intră în componenţa mai multor locuţiuni adverbiale, prezentate în 

DEX, şi anume: Pentru moment = provizoriu, deocamdată, pentru scurt timp. Pe moment = în 
prima clipă, în acea clipă. În tot momentul = în permanență, tot timpul. La moment = imediat, 
pe loc; p. ext. la timp. Din moment în moment sau dintr-un moment într-altul = imediat, chiar 
acum; curând, îndată. (Nici)un moment = deloc, niciodată. Comparând sensul din dicţionar al 
locuţiunii „la moment” cu cel aflat în prezent (adică „la moment”!) în circulaţie, constatăm 
că acestea diferă esenţial şi în niciunul din contextele citate mai sus nu s-ar potrivi locuţiunea 
„la moment”. Or, acesta este uzul basarabean, iar ca alternativă pentru omniprezentul „la 
moment” pot fi folosite şi locuţiunile deja amintite în prezent, în clipa de faţă; în momentul 
de faţă.

Specialiştii consemnează încă un lexem de largă circulaţie, cam cu acelaşi sens ca şi al 
locuţiunii „la moment” – este vorba de utilizarea adverbială a adjectivului „momentan”, 
atestat în contexte de tipul: „momentan mă aflu în Spania”, „Taxa pe internet, stopată mo-
mentan în Ungaria”; „a urcat momentan pe locul secund în clasament” etc.

Ar mai fi de spus că atât „la moment”, cât şi „momentan”, prin utilizarea lor excesivă, 
dau textelor în care apar o nuanţă de clişeu gazetăresc şi blochează celelalte expresii cu sem-
nificaţia respectivă, care în numeroase cazuri ar fi cu mult mai indicate.

Irina CONDREA, 
doctor habilitat, profesor universitar 

Exprimarea corectă

LA MOMENT

Filozofia şi psihologia corpului uman. Corpul este una dintre 
realităţile constitutive şi evidente ale realităţii umane: în el şi cu 

el fiecare dintre noi se naşte, trăieşte şi moare; în corp şi prin corp ne 
înscriem în lume unde  comunicăm cu ceilalţi (M. Marzano, 2009).

Tema centrală a  Filozofiei este Ontologia (filo-
zofia despre trăsăturile generale ale existenţei), des-
pre natura realităţii, a lumii şi a vieţii, despre esenţa 
şi principiile tuturor lucrurilor existente. Problema 
raportului suflet-corp este centrală pentru Ontologie, 
istoria filozofiei prezentând diversitatea punctelor 

de vedere, cu accent pe dualismul cartezian (doctrina filozofului francez 
Descartes şi a adepţilor lui, caracterizată prin metodă, ordine şi rigoare), 
dezbătut și de gânditorii contemporani.

Filozofia corpului, ca disciplină, a apărut la mijlocul secolului al XX-
lea, când C. Bruaire  a introdus conceptul în Franţa prin lucrarea „Philo-
sophie du corps” (1968).

Fiecare om există ca un corp animat (însufleţit), dar acest corp nu este 
de loc un corp-obiect, adică un corp organic studiat de ştiinţe, dar de ase-
menea un corp-subiect, adică un corp fizic şi propriu fiecărei persoane.

M. Marzano prezintă câteva teme de actualitate ale filosofiei fenome-
nologice a corpului: a fi şi a avea, înnăscut şi dobândit, cultura care îi 
permite omului să se ridice deasupra firii lui naturale, corpul ca ficţiune 
(plăsmuire a imaginaţiei), diferenţele sexelor, reducerea omului la corpul 
său etc.   

Filosofia corpului s-a născut din reunirea a trei discipline:  Fenome-
nologia (studiul fenomenelor), Neuroştiinţele şi Psihologia. Aceste trei  
discipline au contribuit la emergenţa filosofiei corpului, dezvoltând câte-
va concepte particulare: trăirea corporală, carnea, intenţionalitatea (fenomenologia), creier-

corp-spirit, inconştient cerebral (neuroştiinţe), schema corporală – imaginea corpului, sinele 
corporal, conştiinţa corporală (psihologia).

Sportul implică, înainte de toate, o activitate corporală manifestă, desfăşurată în exterior, 
unde accentul este pus în principal pe puterea, vitalitatea,  eficacitatea corpului uman. Oricare 

ar fi interpretarea pe care am da acestei participări corporale în sport, ori-
care ar fi teoria metafizică pe care o avem privind esenţa corpului, sportul, 
ca prezenţă şi actualitate a corpului, este un fapt atât de evident, încât nu 
poate să se abată de la căutarea semnificaţiei.

Sportul deschide corpului uman o cale spre sine, în care îşi dovedeşte 
valorile proprii, libertate de  a opera sau lucrarea specifică muncii, nefiind 
un mediator al expresiei, cum este în dans.

Trebuie să recunoaştem că sportul nu înseamnă să  apreciem corpul ca 
un simplu suport al acţiunii. El este chiar inima acţiunii, substanţa sa, nu 
numai suport.

Sportul semnifică o eminentă actualizare a fiinţei noastre fizice şi a 
sufletului nostru în fiinţa noastră fizică şi aceasta cu  atât mai mult cu cât 
omul pătrunde această fiinţă cu proiectele lui conştiente, cu tehnicile inte-
ligente, cu voinţa sa nobilă, se identifică cu sine, făcând astfel manifestă şi 
activă unitatea  substanţială a fiinţei umane.

Interacţiunea constantă a spiritului cu corpul constituie un ansamblu cu 
două faţete ale aceleiaşi realităţi într-o concepţie unitară a fiinţei umane. 
Corpul este un fapt social total şi studiul lui presupune cercetare interdis-
ciplinară.

(Va urma)
   Boris BOGUŞ,

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

al Republicii  Moldova 

Se spune că Blajinii ar fi repre-
zentări ale oamenilor primordiali 

sau ale strămoşilor, că ei ar fi luat parte 
la facerea lumii şi că, de atunci, susţin 
stâlpii de sprijin ai Pământului.

Creştinismul i-a adoptat, transfor-
mându-i într-o categorie aparte. Au 
calităţi morale deosebite, precum bu-
nătatea, blândeţea şi simplitatea, care-i 
fac adevărate modele pentru oameni. Ei 
sunt foarte buni la suflet, credincioşi, 
blânzi şi înţelepţi. Se crede că Blajinii 
se bucură foarte mult de această sărbă-
toare şi de legătura dintre ei şi oameni, 
care se menţine prin intermediul acestui 
praznic. 

În Chile, America de Sud, de o parte și 
alta a Tropicului Capricornului (23,5o 

latitudine sudică) se întinde pe o distanță 
de peste 800 km Deșertul Atacama, situat 
la 3200 m. altitudine medie și mărginit spre 
est de munții Anzilor Cordilieri, iar spre vest 
separat de Oceanul Pacific printr-o creastă 
muntoasă joasă a Cordilierilor de Coastă. 

Aici temperaturile depășesc +30oC ziua, co-
borând noaptea până la -15oC, iar aerul este 
atât de uscat, încât obiectele metalice nu 
ruginesc niciodată. Datorită secetei extre-
me (averse intense de ploaie se înregistrea-
ză doar la intervale de 6 - 10 ani), Deșertul 
Atacama, cu coline pietroase, mase stâncoa-
se de origine vulcanică și dune de nisip este 
considerat de cercetători ca fiind cel mai 
potrivit loc de pe Pământ pentru a aproxima 
condițiile existente pe Planeta Marte. 

Acest loc de pe Terra a și fost ales de 
către Agenția Spațială NASA (SUA) pentru 
desfășurarea Proiectului ARADS (Atacama 
Rover Astrobiology Drilling Studies – Stu-
dii de Astrobiologie în Atacama prin Foraj cu un Vehicul de te-
ren). 

Echipa de cercetători din cadrul proiectului ARADS a încheiat 
de curând al doilea sezon de testări în această zonă aridă. Proiec-
tul urmărește să arate că mișcarea unui vehicul robotizat, forajele 
și detectarea urmelor de viață se pot produce concomitent, de-

monstrându-se astfel fezabilitatea tehnică și valoarea științifică a 
unei misiuni de căutare a probelor de existență a vieții pe Marte. 

Probele geologice arată că condițiile extreme în Ataca-
ma persistă de 10-15 milioane de ani. Dacă avem în vedere și 
acțiunea nocivă a radiației ultraviolete a Soarelui, se poate de-
duce că orice urme de viață în acest deșert nu pot exista decât 
sub formă de microbi în subteran sau în interiorul rocilor. 

La fel, dacă există sau a existat cândva viață pe Marte, urmele 
acesteia ar trebui căutate sub suprafața pla-
netei, având în vedere seceta și radiațiile 
solare ultraviolete de la suprafață. Din acest 
motiv locurile precum Atacama sunt potri-
vite pentru a experimenta căutarea semne-
lor de viață pe Marte. 

Inginerii și cercetătorii ARADS, în de-
cursul lunii februarie a acestui an, au reușit 
să foreze în Atacama cu robotul la adâncimi 
de până la doi metri, obținând eșantioane în 
care cele trei instrumente ARADS au căutat 
semne de viață curentă sau trecută. 

Experimentele sunt programate a 
se desfășura anual până la începutul 
anului 2019. Astfel, NASA și partenerii 

săi încearcă să răspundă la unele întrebări fundamentale ale 
umanității privind existența vieții în afara Pământului, cum ar 
fi: a găzduit Marte viață microbială în trecut ? Și dacă da – mai 
există aceasta și astăzi? 

Stefan D. TIRON, 
cercetător științific, AȘM

UN VEHICUL MARŢIAN ÎN DEŞERTUL ATACAMA

Meridianul cunoaşterii

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XIX)

(Urmare din ziarul „Universitatea”, 28.03.2017)
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