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DRAGI TINERI STUDIOȘI! ONORAȚI COLEGI! 
STIMAȚI PĂRINȚI!

Astăzi, de Ziua Cunoștințelor, subsemnatul, în calitatea 
mea de conducător al uneia dintre cele mai prestigioase 

instituții de învățământ din Republica Moldova, este lucru firesc 
pentru a vă dori tuturora tradiționalul: „Bine ați sosit la Univer-
sitatea de Stat din Moldova!”. Îmi exprim recunoștința pentru 
că ați ales anume instituţia noastră de învăţământ şi vreau să vă 
asigur: ați făcut o alegere corectă! 

Drept confirmare sunt și datele recentului clasament mondial 
al universităţilor – Ranking Web of Universities, Ediția iulie – 
2017 – potrivit căruia Universitatea de Stat din Moldova (USM) 
este prima dintre cele 25 de universități din Republica Moldova, 

şi deţine locul 3148 în lume, instituția noastră fiind urmată de Universitatea Tehnică a Mol-
dovei (cu locul 3760) şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (cu locul 5952). 
Menţionăm că topul include cca 24 000 de instituţii de învăţământ superior din întreaga 
lume şi se publică din anul 2004 la fiecare şase luni. 

Cu o notă de mândrie, constat că astăzi, când a rămas în istorie şi Admiterea-2017, 
putem afirma cu certitudine: viitorul există şi ne este asigurat, pentru că sunteţi dumnea-
voastră, dragi tineri studioşi, acei care mai ieri eraţi liceeni, iar astăzi – studenți, cei care 
şi-au ascultat propriul îndemn, pledând pentru una dintre cele peste o sută de specialităţi şi 
specializări în cadrul studiilor de licenţă şi master. În mod deosebit ţin să accentuez faptul că 
USM a fost şi rămâne o instituţie a autoguvernării studențești, opiniile dumneavoastră 
fiind ascultate şi auzite la nivel de conducere a departamentului, a consiliului facultăţii 
şi, nu în ultimă instanţă, a Senatului USM – forul suprem decizional al universităţii. 

În acest context, amintesc aici şi de actele importante, aprobate de Senatul USM, pri-
vind strategia instituţională de susţinere a candidaţilor la studii cu rezultate performante, 
inclusiv prin burse speciale şi oferirea locurilor de studii susţinute din mijloace proprii ale 
USM – Bugetul USM, contract fără achitarea taxei (fond creat prin decizia Senatului din 25 
iunie 2014, procesul-verbal nr. 10 din 25 iunie 2014). 

Doresc să vă felicit, dragi tineri, pentru performanțele dumneavoastră obținute, răbdarea 
şi insistenţa de a învinge într-o competiție acerbă – admiterea la facultate – care v-a oferit 
şansa de a fi maturi în luarea unei decizii corecte.

Desigur, orice început, cu toate provocările sale, nu este deloc uşor. Vă aşteaptă multe 
alte încercări – afirmarea Dumneavoastră ca studenţi, ca specialişti, ca cetăţeni ai Republicii 
Moldova. Dar, cu fiece treaptă depăşită, veţi simţi cum încrederea în propriul potenţial in-
telectual va spori, fiind ademeniţi de noi şi noi cuceriri. Eu vă doresc din suflet ca prin mari 
eforturi, dar cu mai puţine greutăţi să obţineţi tot ce preconizaţi pentru a trăi o viaţă prosperă 
într-o societate prosperă, îndemnându-vă să păşiţi curajos şi sigur pragul spre cunoştinţele 
largi.

Aşadar, viitorul vă aparţine. V-aţi determinat în alegerea unei profesii – urmează în-
cadrarea în marea noastră familie universitară, cu un cod de legi, pe care urmează să-l 
respectaţi cu stricteţe, conştientizând şi pătrunzându-vă de semnificaţia celor mai frecvente 
cuvinte-cheie rostite la USM, ce includ în sine eforturi considerabile în depăşirea dificul-
tăţilor, precum: „excelenţă”, „performanţe ştiinţifice şi educaţionale”, „responsabilitate”, 
„exigenţă” etc. 

Adresându-mă tuturor colegilor de breaslă, personalului academic al USM, aş vrea să 
menţionez următoarele: stimaţi colegi, eu, în calitatea de rector, apreciez înalt profesiona-
lismul ştiinţifico-didactic, competenţa Dumneavoastră, aportul la menţinerea şi promovarea 
consecventă a imaginii USM pe arena naţională şi internaţională, toate acestea determinân-
du-i pe absolvenţii liceelor să ne acorde votul lor de încredere. Să apreciem acest lucru, să 
ne bucurăm împreună şi să păstrăm cu demnitate imaginea care ne aparţine, mobilizându-
ne în continuare la susţinerea programului de modernizare pentru următorii ani care vor 
influenţa pozitiv schimbarea şi transformarea USM într-o structură performantă, dinamică, 
eficientă, utilă, atractivă, cu vizibilitate europeană.

Vă doresc succese şi noi realizări, o atmosferă creatoare pentru a promova şi în 
continuare cultura calităţii, cultura învăţării, cultura creativităţii etc. întru autodeter-
minare, autoafirmare şi prosperare continuă.

Gheorghe CIOCANU, 
Rectorul Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar

Anul 2017 a fost declarat de către Uniunea 
Internațională a Matematicienilor „Anul savan-
tului-academician Vladimir ANDRUNACHIE-
VICI”, eveniment prilejuit de centenarul nașterii 
ilustrei personalități de talie mondială. Dat fiind fap-
tul că ziua lui de naștere a fost cea de 3 aprilie 1917, 
ziarul „Universitatea” din 25 aprilie 2017 a rezervat 
prima pagină remarcabilului eveniment, care ulteri-
or urma să ia amploare. (Articolele de bază au fost 
semnate de discipolii marelui om de știință – dom-
nul Gheorghe Ciocanu, rectorul USM, și domnul 
Ion Goian, profesor universitar la Facultatea de 
Matematică și Informatică).

Punctul culminant a fost totuși convocarea la 

Reflecţiile sufletiste alăturate – prima, aparţinând unei tinere studioase care deja este absolventa USM, promoţia 2017, iar a doua, semnate de o altă tânără, dar 
care, cu începere de la 1 septembrie curent, ia ştafeta (eufemistic vorbind) de la colega sa din promoţia actuală, ambele având ceva comun între ele.

Din acest considerent le-am şi inserat sub genericul de mai sus, care, într-un fel, varsă lumină asupra mesajului interiorizat, pe care Ana FERAFONDOV şi Miha-
ela GRIGORIŢĂ și-l transmit în mod asumat.

Sunt fericită că în acest an am obținut diploma de master în științe uma-
nistice, Specialitatea Lingvistică și Comunicare. Mă simt mândră că sunt 

absolventă a Facultății de Litere, USM.  Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat 
să ajung până aici. Acum cinci ani, fiind pasionată de limba franceză, mă vedeam 
studentă la Limbi Străine. Păstrez încă acea prescripție de la admitere, în care 
am indicat prima opțiune „Limbi Străine”, apoi „Jurnalism” și, la sfârșit, ca să 
completez lista, am indicat „Litere”. Ani la rând visam la o carieră de succes în 
domeniul traductologiei și iată-mă la Facultatea de Litere, unde urma să  studiez 
şi să însuşesc Limba Română – specialitate pe care, o spun cu toată sinceritatea, o  

neglijam atunci, neînțelegându-i importanța. 
Dar Dumnezeu a decis altfel pentru viaţa mea și acum cred că ceea cu ce m-a ajutat El este 

mult mai bine decât ceea ce aș fi ales eu. Au trecut anii, am reușit să obțin diploma de licență,  
apoi şi cea de master în științe umanistice. Pe parcursul anilor de studenție mă pasiona tot mai 
mult specialitatea mea, Limba Română. Acum conștientizez că anume aceasta a fost Facultatea 
sufletului meu, anume aici trebuia să ajung şi să-mi descopăr  potențialul, îmbrățișând profesia 
care îmi place atât de mult– redactor de Limba Română. E profesia care mi-a deschis drum în 
viață și datorită căreia am reușit să obțin un loc de muncă prestigios.

Am fost onorată să am profesori deosebiți la facultate și vreau să le mulțumesc pentru dăru-
irea cu care m-au ajutat să-mi îndrept paşii pe traseul corect al vieţii:

– Dragi profesori, Vă mulțumesc, mai întâi de toate, pentru că m-ați făcut să îmi iubesc 
limba și neamul, să mă definesc și să mă regăsesc. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru că 
m-ați încurajat să fac lucruri pe care singură nu aș fi îndrăznit să le fac. Vă mulțumesc pen-
tru exigență, corectitudine și, în același timp, pentru răbdare, indulgență. Vă mulțumesc 
pentru experiența frumoasă pe care am trăit-o la facultate și pentru că Dumneavoastră 
m-ați făcut să mă simt aici ca acasă. Vă sunt recunoscătoare pentru partea de suflet pe 
care ați zidit-o în mine și Vă doresc tot binele din lume. Domnul să Vă binecuvânteze!

Ana FERAFONTOV,
absolventă a Facultății de Litere USM,

Promoţia 2017

Cred că am păşit cu dreptul spre Universitatea de Stat din 
Moldova, chiar din vara anului trecut, fiind elevă în clasa 

XI, când am participat pe parcursul unei săptămâni în cadrul 
Programului Universitatea de Vară – 2016 (prima ediţie). 
Din start am rămas impresionată de cele văzute la Facultatea 
de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Am fost surprinsă de 
activităţile variate la care am participat, lecţii în laboratoare, 

ateliere, întâlniri cu profesorii, excursii etc.
Cu siguranţă ştiu că éra în care trăim este o éră a informaţiei, în care vrei să 

ştii cât mai mult şi, mai ales, să cunoşti câte se petrec în jur. Sursa care furnizează 
aceste informaţii este mass-media, iar persoanele care ierarhizează aceste 
informaţii sunt jurnaliştii. Am ales Jurnalismul pentru că eu cred în schimbare, 
în  forţa generaţiei căreia-i aparţin şi în puterea cuvântului mobilizator şi inspirat. 
De aceea am încredere în cea ce mi-am ales pentru că simt că îmi place.

Dorinţa de a mă cultiva, de a creşte intelectual, spiritual şi de a mă forma ca 
personalitate m-a adus la această facultate. Sper că specialitatea aleasă îmi va aduce 
o schimbare. Profesia aceasta, sunt convinsă,  mă va pune în priză, mă va îndemna 
şi mă va încuraja spre o muncă şi creativitate continuă, pentru că nu voi avea limite 
de timp şi spaţiu, adică mă voi mobiliza spre reuşitele ce mă aşteaptă.

Nu mă văd neapărat pe sticlă, în postura de prezentatoare,  nu mă gândesc 
la prestigiu, dar vreau să mă afirm prin ceea ce sunt eu, prin ceea ce vreau să 
devin, prin ceea ce voi putea face în continuare în domeniul profesional. Iată de 
ce m-am regăsit anume la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, pe 
care au absolvit-o şi ambii mei părinţi.

Mi-am pus scopul să fiu jurnalist, pentru că ştiu că  acest domeniu mă 
reprezintă, pentru că sunt în stare, pentru că ştiu că e pentru mine!

Mihaela GRIGORIŢĂ, 
absolventă a Liceului Teoretic „Minerva”, Promoţia 2017,

Chişinău

Galeria somităților mondiale

Academia de Științe a Moldovei între 
28 iunie – 2 iulie 2017 a Conferinței 
Internaționale de Matematică, la care 
au participat somități în domeniul re-
spectiv din cele mai importante Centre 
ale Școlii Matematice din Europa și 
departe de hotarele bătrânului nostru 
continent.

Iar imaginea alăturată înfățișează 
o bună parte a participanților la acest 
excepţional For al Matematicienilor 
lumii.

Cu câteva amănunte îi vom fami-
liariza pe cititorii noștri în relatarea 
inserată în pagina 2.

Mihai MORĂRAȘ
Foto: Karim Graid, 
fotoreporter, USM

UNIVER  ITATEA
MESAJ DE BUN AUGUR CU PRILEJUL INAUGURĂRII NOULUI AN DE STUDII UNIVERSITAR 

2017-2018

VLADIMIR ANDRUNACHIE-
VICI –  OMUL-SAVANT, OMUL-

PATRIOT, OMUL-MODEL

FLORI DE RECUNOȘTINȚĂ „CRED ÎN FORŢA GENERAŢIEI MELE”

CONTINUITATEA MESAJULUI ASUMAT

VOM PROMOVA CONSECVENT CULTURA CALITĂŢII, CULTURA ÎNVĂŢĂRII, CULTURA CREATIVITĂŢII!

imaginea Usm – tânăra Generaţie
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Aşadar, Conferinţa 
Internaţională de 

Matematică a Societă-
ţii Matematicienilor din 
R. Moldova, desfăşurată 
sub semnul comemorării 
centenarului de la naşte-
rea academicianului Vla-
dimir ANDRUNACHIE-
VICI, a fost organizată 
de Facultatea de Mate-
matică şi Informatică a 
Universităţii de Stat din 
Moldova şi Institutul de Matematică şi Informati-
că al AŞM.

Lucrările acestui grandios 
for internaţional au durat trei 
zile, fiind segmentate pe şase 
secţii specializate şi două 
subsecţii, în cadrul cărora 
şi-au prezentat rapoartele, 
comunicările şi speach-uri-
le celebrităţi şi personalităţi 
bine cunoscute şi apreciate 
în domeniul ştiinţei matema-
tice din Germania, Spania, 
Polonia, România, Mace-
donia, Slovenia, Ungaria, 
Georgia, Ucraina, Federaţia 
Rusă, R. Moldova, SUA, Ca-
nada, Brazilia, Australia.

Din Galeria somităţilor mondiale care ne-au onorat cu 
prezenţa şi participarea activă în dezbateri a făcut parte 
şi apreciatul în toată lumea savant Efim Zelmanov, care 
a străbătut oceanul Atlantic şi a ajuns fără întârziere în 
capitala Republicii Moldova, pentru a-i onora numele şi 
memoria strălucitului său mentor, dascăl şi îndrumător, 
academicianul Vladimir ANDRUNACHIEVICI.

Apropo, oaspetele nostru din Statele Unite ale Ame-
ricii este printre puţinii deţinători ai Premiului Fields (în-
soţit de Medalia Fields), echivalând cu cel mai prestigios 
Premiu Internaţional Nobel, care se acordă Matematici-
enilor sub vârsta de 40 de ani, odată la patru ani la Con-
gresele Uniunii Internaţionale a Matematicienilor.

Profitând de acest fericit prilej, subsemnatul i-a so-
licitat domnului Efim Zelmanov la această istorică în-
trunire un blitz-interviu, pe care-l reproducem în cele ce 
urmează:

- Onorate domnule profesor, bănuim că în aceste 
clipe Dumneavoastră treceţi printr-o profundă stare 
de emoţii, aflându-vă la acest eveniment de excepţie 
aici, la Chişinău, cu prilejul lansării Conferinţei Inter-
naţionale a Matematicienilor, prilejuită de centenarul 
Academicianului moldovean Vladimir ANDRUNA-
CHIEVICI.

- Mai întâi să mă prezint: mă numesc Efim Zelmanov. 
Am învăţat şi am crescut la Şcoala Matematicienilor din 

Novosibirsk. La ora actuală sunt pro-
fesor la Universitatea din California 
şi predau discipolilor mei matemati-
ca.

- Dar ce a însemnat pentru 
Dumneavoastră această celebră 
personalitate, pe care o comemo-
răm în aceste momente la Acade-
mia de Ştiinţe a Moldovei?

- Vă mărturisesc sincer că Vladimir ANDRUNACHIE-
VICI a însemnat şi continuă să însemne pentru mine foar-
te şi foarte mult. Când l-am cunoscut, eram încă destul de 
tânăr. Mi-au rămas în memorie pentru toată viaţa calităţile 
excepţionale ale acestui Om Deosebit cu majusculă. El era 

o personalitate cu totul 
aparte - înţelept, tac-
ticos, inteligent, adică 
vrednic de a fi respectat 
şi admirat.

- Relataţi-ne pe 
scurt în ce împrejurări 
şi când l-aţi cunoscut 
pe îndrăgitul mentor 
şi îndrumător, cel care 
v-a deschis calea spre 
cele mai largi orizon-
turi ale ştiinţei mate-
matice?

- L-am văzut pentru 
prima dată în anul 1980 
la o Conferinţă ştiinţifică 
Internaţională de la Vadul 

lui Vodă în calitatea dânsului de organizator şi moderator. 
Pe atunci eu eram un proaspăt aspirant, participând la câte-
va întruniri de amploare de acest gen, fiind invitat de mare-
le savant-matematician moldovean Vladimir ANDRUNA-
CHIEVICI.

- Aţi plecat peste ocean în virtutea unor împreju-

rări obiective. Dar după ce v-aţi stabilit definitiv în 
Statele Unite ale Americii, mai ţineaţi legătura, fie şi 
sporadică, cu academicianul Vladimir ANDRUNA-
CHIEVICI?

- Astăzi recunosc sincer, cu o profundă recunoştinţă că 
întotdeauna am simţit din partea acestui mentor şi îndru-

mător, precum 
vă exprimaţi 
foarte obiectiv, 
o atitudine bi-
nevoitoare şi 
deschisă faţă de 
mine. Chiar şi 
atunci când îm-
prejurările vieţii 
au făcut să plec 
peste ocean în 
anul 1991, re-
laţiile noastre 
pur omeneşti, 
nemaivorbind 

de cele profesionale, au rămas 
intacte, aş spune chiar frăţeşti.

- Astăzi, de la înălţimea 
unuia dintre cei mai apreciaţi 

şi respectaţi matematicieni de pe glob, care sunteţi cu 
adevărat, domnule Efim Zelmanov, cum apreciaţi rolul 
fostului dumneavoastră Învăţător cu majusculă în con-
textul ştiinţei matematice mondiale?

- Cât mă priveşte, savantul, profesorul, pedagogul, cel 
pe care îl comemorăm astăzi – pe Vladimir ANDRUNA-
CHIEVICI, rămâne pentru mine o figură emblematică, de 
excepţie a Şcolii Mondiale a Matematicienilor, el, însuşi 
fiind unul din întemeietorii Şcolii Algebrice sovietice.

El avea o vocaţie, o dăruire unică pentru Algebră, îi 
preţuia pe oameni pentru realizările lor în domeniul ştiin-
ţei Matematice.

Nu ştiu dacă Vladimir ANDRUNACHIEVICI mă aude 
în aceste clipe, dar vreau să-i exprim din toată inima pro-
fundul şi omenescul meu Mulţumesc şi nesecata dragoste 
ce i-o port. 

Vă mulţumim pentru deschiderea şi bunăvoinţa - 
cu care aţi acceptat acest dialog instantaneu.

Cu plăcere!- 
A intervievat 

Mihai MORĂRAŞ,
  Chişinău, AŞM, 29 iunie, 2017

Imaginile foto au fost realizate de Karim Graid,
fotoreporter USM

GALA SOMITĂȚILOR MONDIALE

ştiinţa puţină îi face pe oameni orgolioşi,
 în timp ce ştiinţa multă îi face modeşti, 

aşa după cum spicele  goale îşi înalţă spre cer capetele lor trufaşe,
 în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ sub greutatea lor.

Leonardo da Vinci

Evenimentul care s-a produs cu ceva timp în urmă este legat de bilanţul de activitate 
a Salonului Internaţional de Cercetare, Inovaţie şi Transfer Tehnologic „Inventica 

2017”, ediţia XXI. Într-un spaţiu unic s-au întrunit inventatori, cercetători, personalităţi din 
peste 50 de instituţii de profil din diferite ţări ale lumii, dedate cu desăvârşire muncii zilnice 
de cercetare şi inovare. 

Ne face o deosebită plăcere să constatăm faptul că la 
această Întrunire grandioasă, cu un statut special al perfor-
manţelor de cel mai înalt grad şi nivel de aprecieri obiec-
tive, s-a prezentat şi o numeroasă echipă de entuziaşti şi 
performeri ai Universităţii de Stat din Moldova care şi-au 
prezentat elaborările şi invenţiile din ultima vreme în urmă-
toarele domenii:

Chimie; Fizică; Biotehnologie; Algologie; Ecologie ; 
Management Inovaţional.

***
Dat fiind spaţiul limitat de ziar, prezentăm în cele ce 

urmează doar numele şi distincţiile care le-au fost acordate 
acestor personalităţi, pe care le cunoaşte bine şi le poartă 
respectul cuvenit întreaga noastră comunitate universitară:

 FACULTATEA DE FIZICĂ ŞI INGINERIE
Grupul de autori: Vasile BOTNARIUC, Vadim FURTUNA, Dumitru DUCA, Tamara 

POTLOG, Petru GAȘIN (post-mortem), Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boris CI-
NIC, Simion RAIEVSCHI. (medalia de aur cu mențiune specială)

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ
Grupul de autori: Aurelian GULEA, Vasile GUȚANU, Dorin ISTRATI, Irina USATA-

IA, Vasile GRAUR, Victor ȚAPKOV, Elena ZARICIUC, Valeriu RUDIC, Iulian OLTU, 
Tatiana GUȚU, Victor COVALIOV, Оlga COVALIOVA, Sanda VELEA, Ana Maria GA-

LAN. (medalia de aur)
 FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI PEDOLOGIE

Grupul de autori : Valentina BULIMAGA, Valeriu RU-
DIC, Maria PISOVA, Liliana ZOSIM, Svetlana DJUR, Tatia-
na CHIRIAC, Ion TODERAŞ, Ion BUZU, Valentina CEBO-
TARI, Valeriu BOGDAN, Alina TROFIM, Victor ŞALARU, 
Liliana ZOSIM, Vasile ŞALARU (post-mortem) (medalia de 
aur și Premiul special pentru excelență)

Grupul de autori:  Marian JALENCU, Angela 
NICULIȚĂ, Florentin PALADI, Tatiana BULIMAGA, Mi-
haela BALMUȘ-ANDONI (medalia de aur)

Rectoratul Universităţii de Stat din Moldova şi Institutul 
de Cercetare şi Inovare al USM aduc sincere şi cordiale fe-
licitări şi urări de prosperitate, inspiraţie nesecată şi dorinţă 
de a schimba lucrurile spre bine tuturor acestor Universitari 
cu majusculă care, prin talentul, osârdia, dăruirea deplină 

cauzei pentru care și-au consacrat întreaga viaţă, consolidează Imaginea și Bunul Nume al 
Primei Universități din Moldova.

Reporter „UNIVERSITATEA”

O PERFORMANȚĂ FĂRĂ PRECEDENT LA IAȘI

sala azurie a aşm unde şi-a întrunit 
şedinţa Plenară Conferinţa  internaţională a 

matematicienilor „Centenarul academicianului  
Vladimir andrunachievici”.

Imaginea USM

la tribuna Forului internaţional 
de mare rezonanţă mondială îşi 
rosteşte discursul savantul din 

sUa efim Zelmanov.

VLADIMIR ANDRUNACHIEVICI -
OMUL-SAVANT, OMUL-PATRIOT, OMUL-MODEL

moderatoarea, doamna svetlana Cojocaru, directorul 
institutului de matematică, aȘm, dă curs lucrărilor 

Conferinței Științifice internaționale.
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ADMITEREA – 2017

Dialog cu doamna Viorica Gladchi, secretar responsa-
bil al Comisiei de Admitere - 2017, doctor, conferen-

ţiar universitar, decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie 
Chimică.

- Onorată doamnă profesor Viorica Gladchi! Astăzi 
discutăm cu Domnia Voastră în calitatea de Secretar Res-
ponsabil al Comisiei de Admitere – 2017 ce vi s-a încre-
dinţat. A fost un eveniment extrem de responsabil, în pri-
mul rând, pentru echipa cu care aţi muncit fără istov, cot 
la cot, pe parcursul unei veri fierbinţi chiar incandescente 
la propriu şi nu la figurat.

Anticipând modul în care s-a finalizat „Admiterea 
2017” la Universitatea de Stat din Moldova, la care ne 
vom referi pe parcursul succintului nostru interviu, s-ar 
cuveni să facem următoarea constatare: și de data aceasta 
instituţia noastră a demonstrat în faţa întregii societăţi şi, 
în primul rând, în faţa opiniei publice academice a celor 
peste 30 de universităţi de stat şi private că noi am fost şi 
rămânem în continuare Prima Universitate, acest Brend 
îndreptăţindu-ne să afirmăm că suntem primii la toate 
capitolele şi la toţi parametrii ce ţin de funcţionalitatea şi 
realizările obţinute pe făgaşul instruirii, cercetării, ştiin-
ţei, educaţiei, aliniindu-ne, fără nicio abatere, consecvent, 
cu întreg arsenalul uman pe care-l avem, Spaţiului Euro-
pean al Cunoaşterii.

- Sunt pe deplin de acord cu aceste constatări, care, de 
fapt, reprezintă apanajul unor stări de lucruri care nu cer o 
dovadă aparte. Au demonstrat-o pe parcursul anilor cele mai 
prestigioase rating-uri internaţionale, care plasează USM pe 
primele poziţii nu numai în cadrul R. Moldova, dar şi printre 
cele mai avansate şi prospere ţări de pe bătrânul nostru con-
tinent.

Această realitate a de-
monstrat-o şi fluxul impre-
sionant de candidaţi care 
au manifestat dorinţa de a 
depune actele la Prima Uni-
versitate din ţara noastră. 
Accentuăm aici detaliul că 
majoritatea lor au depus do-
cumentele necesare în ori-
ginal, fapt ce le-a asigurat 
statutul de student deja 
înmatriculat.

- Prin urmare, se poate 
constata fără nicio rezer-
vă că Admiterea – 2017 la 
Universitatea de Stat din 
Moldova s-a produs în 
mod satisfăcător. Vă ru-
găm în continuare să faceţi 
o scurtă trecere în revistă, 
mai bine spus, un bilanţ-
rezumat privind modul în 
care s-a desfăşurat Admiterea – 2017, cu unele amănunte, 
precizări şi detalieri.

- De menţionat faptul că, ţinând cont de specificul şi îm-
prejurările în care se află în prezent societatea în ansamblu şi 
învăţământul academic-universitar în particular, Admiterea – 
2017 la USM a fost organizată în trei tururi.

Astfel, în Turul I la dispoziţia candidaţilor au fost puse 
locurile bugetare şi locurile prin contract (aceştia având posi-
bilitatea să aleagă una sau două specialităţi din cele peste 80 
de specialităţi pe care le au cele 13 facultăţi.

Iar specificul acestui an de promovare a noului contingent 
de studenţi în anul I a fost acela că Universitatea de Stat din 
Moldova a întreprins o serie de măsuri, adică de activităţi de 
încurajare, de promovare şi, deci, de atragere şi familiarizare 
a liceenilor din toată republica cu ceea ce prezintă cu adevărat 
imaginea instituţiei noastre prin fapte şi realizări concrete.

- Dumneavoastră, doamnă secretar responsabil al Co-
misiei la Admiterea – 2017, aţi anticipat puţin răspunsul 
la întrebarea noastră ce va urma, dar vă rog să revenim 
la subiectul şi la esenţa problemei ce ţine, în particular, de 
cele trei tururi despre care am adus vorba.

- Aşadar, primul tur de admitere s-a desfăşurat între 24-31 
iulie, după care au fost afişate listele preliminare ale candida-
ţilor, chiar în ziua următoare, adică pe 1 august. A urmat de-
punerea actelor în original pe 2 - 4 august, iar în baza acestor 
acte pe 5 august a fost emis ordinul de admitere.

Peste o săptămână, adică între 7-11 august i-a revenit rân-
dul Turului II de admitere pentru locurile neacoperite de la 
bugetul de stat. Tot în ziua de 11 august au fost afişate listele 
preliminare ale candidaţilor care urmează a fi înmatriculaţi. 

Cea de-a a treia etapă (este vorba de Turul III) ţine de 
ziua de 16 august, când a fost emis ordinul de admitere a 
turului II.

Deci, conform planului Ministerului Educaţiei (acesta 
ne-a fost pus la dispoziţie tocmai pe 31 iulie, adică în ulti-
ma zi de admitere) USM i-au fost rezervate 750 de locuri 
bugetare şi 1018 locuri cu finanţare în baza de contract. În 
această ordine de idei, precizăm că la finalizarea primului tur 
au mai rămas vacante 258 de locuri bugetare şi aproape 400 
de locuri cu finanţare la contract, aceste locuri fiind puse la 
dispoziţia candidaţilor în turul II.

- Vă rugăm să precizaţi în ce măsură planul de înma-
triculare la Admiterea –  2017 USM a fost îndeplinit.

- Cu părere de rău, acest plan n-a fost realizat în para-
metrii pe care ni i-am dorit. Adică, din cele 750 de locuri 
bugetare, rezervate de minister, au fost acoperite circa 500 
de locuri în primul tur, iar restul vreo 250 de locuri au trecut 
la turul II.

Cât priveşte locurile finanţate în bază de contract cifra 
exprimă indicatorul de circa 60 de procente. Pentru turul II au 
trecut 40 de procente din numărul candidaţilor care vor plăti 
studiile, corespunzător, în bază de contract.

- Şi totuşi, chiar dacă aceşti indicatori pe care nu i-aţi 
demonstrat sunt mai mici în raport cu anii precedenţi, 

n-ar trebui să pierdem optimismul sau să ne lăsăm pradă 
unor emoţii de moment. Dimpotrivă. Sunteţi de acord cu 
această aserțiune?

- Aici aş interveni cu unele precizări, care sunt la altitudi-
nea fiecărui om, care gândeşte normal în ţărişoara aceasta. Ţi-
nând cont de situaţia demografică cu adevărat îngrijorătoare 
din R. Moldova, atunci când numărul copiilor născuţi scade 
dramatic din an în an, atunci când aceştia pleacă împreună cu 
părinţii lor peste hotare şi nu se mai întorc acasă, atunci când 
în fiecare an pleacă la studii în România alte sute, ba chiar şi 
mii de tineri şi tinere de la noi, ca o consecință a acestor feno-
mene (unele deloc dorite) apare şi dureroasa întrebare: oare 
este vina noastră, a profesorilor, a cadrelor didactice, că pe an 
ce trece numărul studenţilor scade dramatic de alarmant?

Şi încă o observaţie, tristă şi cu adevărat îngrijorătoare: 
dat fiind faptul că în această ţărişoară atât de mică şi săracă 
(se spune că la acest capitol noi ocupăm ultimul loc, adică 
cel de la coadă în topul celorlalte state europene) e de la sine 
înţeles că, „fălindu-ne” (în ghilimele) cu cele vreo 30 de uni-
versităţi de stat şi private, concurenţa între ele este o adevăra-
tă nebunie, una aş zice sălbatică. Şi cine are de suferit în urma 
acestei dezastruoase stări de lucruri? Fireşte că părinţii şi co-
piii lor, care, în majoritatea cazurilor, sunt derutaţi, induşi în 

eroare de torentul necontrolat de publicitate gratuită şi ruină-
toare, publicitate falsă care aduce societăţii, învăţământului 
universitar academic veritabil prejudicii enorme.

Cu toate acestea, Universitatea de Stat din Moldova a ţi-
nut piept şi în acest an acestor intemperii de tot felul, com-
pletându-şi rândurile familiei noastre studenţeşti cu tineri 
capabili, talentaţi şi motivaţi perfect în a-şi construi viitorul 
anume la noi, la Prima Universitate din Moldova.

- În această ordine de idei, Dumneavoastră, probabil, 
aveţi în vedere şi acea apăsătoare, acerbă concurenţă prin 
care a fost nevoită să treacă, mai ales în acest an, instituţia 
noastră. S-a văzut cu ochiul neînarmat că USM şi-a pro-
movat imaginea nu prin implicări de publicitate forţată, ci 
printr-o muncă bine sistematizată, concret argumentată. 
Este cazul să remarcăm aici deplasarea neîntreruptă, în 
majoritatea liceelor şi gimnaziilor din toată republica, a 
echipei de entuziaste de la Centrul de Ghidare în Carieră 
şi Relaţii cu Piaţa Muncii, care, însoţite fiind de studenţi şi 
cadrele didactice de la toate cele 13 facultăţi, au întreţinut 
un dialog sincer, accesibil şi deschis cu viitorii absolvenţi 
din promoţia 2017, ajutându-i, informându-i şi orientân-
du-i în viitoarea lor carieră. Şi dacă Admiterea 2017, după 
cum arată rezultatele obţinute, s-a încheiat relativ satisfă-
cător pentru USM, faptul, în bună parte, se datorează şi 
acestor activităţi, dar şi eforturilor întreprinse de condu-
cerea USM în a-i stimula, a-i motiva şi a-i susţine pe toate 
căile pe cei mai buni liceeni – absolvenţi, dar şi pe studenţii 
care excelează şi la învăţătură, şi în domeniul ştiinţei, şi în 
activităţile obşteşti, adică în cele extraauditoriale.

E regretabil totuşi faptul că în evidenţa de netăgă-
duit a acestor lucruri asupra Universităţii de Stat a fost 
aruncată o umbră dureroasă, nemeritată, neîntemeiată 

de bănuieli şi suspiciuni… 
Este dreptul nostru de a ne 
apăra imaginea, de a ţine la 
bunul nume şi autoritatea 
insurmontabilă a acesteia. 
Sunteţi de acord cu acest 
punct de vedere?

- Sunt pe deplin de acord 
şi aş vrea să mai fac câteva 
precizări, şi anume: Admite-
rea 2017 nu şi-a luat startul 
în ziua de 24 iulie. Ea pentru 
noi a luat startul cu mult mai 
înainte şi anume atunci când 
împreună cu colegii din Cen-
trul de Ghidare în Carieră şi 
Relaţii cu Piaţa Muncii, pre-
cum s-a remarcat ceva mai 
sus, sub conducerea adminis-

traţiei USM au fost organizate 
acele memorabile şi foarte efi-
ciente, hai să spunem depla-

sări, începând cu Nordul, continuând cu Centrul şi finalizând 
cu Sudul Republicii, unde a fost promovată cu tenacitate şi 
argumente forte imaginea reală, adevărată a instituţiei noas-
tre, avantajele şi particularităţile indiscutabile care ne fac cin-
ste şi onoare, ne menţin permanent în topul celor mai bune 
instituţii de profil din ţară şi departe de hotarele ei.

Plus la aceasta, administraţia USM a promovat fără nici 
o abatere o serie întreagă de măsuri de motivare, de atracţie 
a candidaţilor care doresc să-şi facă studiile la noi: admiterea 
online; oferirea burselor de excelenţă pentru cei cu perfor-
manţe impresionante între 1500 şi 3000 de lei lunar. Şi încă 
două detalii edificatoare la acest capitol. Primul: 2017 este 
al treilea an când USM promovează admiterea studenţilor la 
contract fără achitarea taxei (aşa-numitul buget USM). Al 
doilea: pe parcursul primului an de studii cei mai buni proas-
păt înmatriculaţi sunt scutiţi de achitarea taxei la învăţătură. 
Prin această modalitate şi atitudine grijulie faţă de tinerii cu 
adevărat dotaţi şi talentaţi se acoperă locurile la multe specia-
lităţi, inclusiv la aşa-numitele specialităţi necomerciale.

Toate aceste lucruri fac parte dintr-un tot întreg, fiind o 
obligaţiune onestă a tuturor cadrelor didactico-ştiinţifice 
USM în promovarea corectitudinii, a cunoştinţelor de îmbi-
nare reuşită a studiilor calitative cu cercetarea ştiinţifică, par-
ticiparea la mobilităţile internaţionale în cadrul programelor 
şi proiectelor lansate.

Şi în concluzie: Admiterea - 2017 a fost realizată cu efor-
tul, cu ajutorul şi cu implicarea cadrelor didactico - ştiinţifice 
responsabile pentru fiecare facultate, acestea fiind bine ori-
entate şi dirijate de către administraţia USM, cu antrenarea 
echipelor întregi a studenţilor voluntari, de acelaşi Centru de 
Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii şi practic de 
toate structurile universitare, majoritatea lor asigurând şi ca-
litatea studiilor, adică viitorul ţării noastre.

- Cu alte cuvinte, rămânem optimişti şi vă mulţumim 
pentru interviul pe care l-aţi acordat ziarului „Universi-
tatea”.

- Să ne fie tuturora într-un Ceas Bun la acest început de an 
de studii universitare 2017-2018.

Mihai MORĂRAŞ
Autoarea imaginilor alăturate – Marina Cebotari,

fotoreporter USM

PE TRASEUL NEABĂTUT AL PERFORMANȚELOR:
EXCELENȚA ÎN INSTRUIRE, ÎN EDUCAȚIE, ÎN CERCETARE

Usm rămâne a fi consecventă în promovarea obiectivului neabătut – excelenţa în instruire şi educaţie, în cercetarea, inovarea şi aplicarea 
demersului ştiinţific pe toate dimensiunile.

anul acesta o bună parte din spațiul scuarului renovat al 
Blocului iV de studii putea fi asemuită unui furnicar agitat, 
fiindcă anume în holul spaţios şi luminos a activat comisia 

de admitere -2017.

administraţia Usm, reprezentată de doamna prorector pentru activitatea didactică otilia dandara 
(imaginea din stânga) şi doamna angela niCUliţă, prorector pentru relaţii internaţionale (imaginea din dreapta) 

oferă candidaţilor cea mai necesară şi operativă informaţie privind admiterea – 2017.

Bineînţeles că cea mai grea povară în această perioadă i-a 
revenit doamnei Viorica GladCHi, secretarul responsabil 

al Comisiei de admitere – 2017.
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Captivi ai contemporane-
ităţii dominate de men-

talitatea deformată. Progresul 
e semnul contemporanetăţii, iar 
iuţeala manifestării îi constituie 
specificul. În cadrul progresului 
civilizaţiei un permanent „acum” 
a devenit absolut faţă de trecut. 
Tot ce vine din trecut este consi-
derat învechit, depăşit, iar superi-
oritatea noilor apariţii se impune 
doar prin caracteristica temporală. 
Această dominaţie pe linia timpu-
lui, în care tot ce e nou, sau pare 

să fie nou, este superior prin simplul fapt că este nou, a pă-
truns iremediabil îndeosebi în mentalitatea celor cu experi-
enţa săracă a vieţii. Pentru aceştia „noul” a devenit simbolul 
viitorului. Suntem martorii unei naivităţi logice: dacă astăzi 
e vechi ceea ce a fost nou ieri, apoi nu e nevoie de o logică 
„tare”, de „fier” ca să ne dăm seama că şi ceea ce conside-
răm astăzi nou, progresiv, mâine va deveni vechi. Interpre-
tarea corectă a acestei mentalităţi ne-o indică înţelepciunea 
vieţii: „Eşti contemporan dacă ai cultura de azi nu prin ceea 
ce e azi, ci cu toată desfăşurarea în care „azi” e o întâmplare 
ce ne priveşte”. 

Dezvoltarea ştiinţei - sursa progresului civilizaţiei 
europene. Într-o societate a cunoaşterii anume cercetarea 
ştiinţifică – o treaptă superioară a cunoaşterii, se evidenţiază 
drept cel mai preţios capital al realizărilor tehnice şi teh-
nologice. Însă – atenţie: „Totul în viaţă are un preţ” – spune 
o vorbă înţeleaptă. Progresul ştiinţifico-tehnic enorm, inter-
pretat unilateral, impune achitarea preţului pe măsură – de-
gradarea culturii europene, semnalată acum o sută de ani de 
filosoful german Oswald Spengler (1880-1936) în lucrarea 
Declinul Occidentului (1918). În acest aspect criza culturii 
de la noi din republică, deşi se înscrie în tendinţa generală, 
e şi mai gravă, având ca sursă educaţia. Eşecul educaţiei 
produce inevitabil corupţia din societate.  

Pentru înţelegerea deplină a semnificaţiei termenului 
„corupţie” citez din Dicţionarul Explicativ Ilustrat al limbii 
Române cele trei înţelesuri înrudite: „1. Stare de abatere de la 
moralitate, de la cinste, de la datorie; încălcare a normelor sau 
atribuţiilor legale, a responsabilităţii sociale şi morale prin 
folosirea unor mijloace reprobabile. 2. (Juridic). Delict comis 
de un funcţionar sau de o persoană cu autoritate, care constă 
în traficarea de avantaje, de influenţă; 3. Desfrâu, deprava-
re”. Pe toate elementele corupţiei le avem cu prisosinţă şi în 
continuă creştere. Nu vom greşi dacă vom generaliza: mama 
corupţiei e proasta educaţie, care-i mereu „gravidă”, şi nu 
doar din 4 în 4 ani, când se implică, pe „nou” factorul politic, 
se implică, de regulă, incompetent si, cu certitudine, în inte-
res de partid, ci şi din cauza „modei”- inamic subversiv al 
educaţiei ce omoară originalitatea şi vocaţia creaţiei indivi-
dului prin repetarea formală a unor modele, inclusiv a celora 
din ele care nu demonstrează o eficienţă consistentă.

Interpretarea inadecvată, reductivistă a dezvoltării 
ştiinţei în epoca modernă, adică în perioada ce se înscrie 
între sec. XII şi sfârşitul sec. XIX în Europa. Spre deose-
bire de Epoca Renaşterii, care-şi orientase gândirea filosofică 
spre dubla implicare a omului: a) preluarea valorilor spiritu-
ale şi a modelului de viaţă de înaltă moralitate a antichităţii 
greco-romane şi b) devotamentul total cercetării ştiinţifice, 
– epoca modernă accentuează, preponderent, interesul pen-
tru dezvoltarea ştiinţelor naturii şi a celor matematice, dar în 
mare parte neglijează ştiinţele umane (umanistice) şi abando-
nează practicarea moştenirii spirituale lăsate de predecesori. 

Unul din fondatorii filosofiei moderne, Francis Bacon 
(1561-1626), a comis gafa de a se pronunţa categoric împo-
triva anticilor, chipurile, pentru interesul pronunţat faţă de 
morală şi politică. Gafa s-a răzbunat chiar asupra sa, când, 
fiind prim-ministru al Angliei, a săvârşit un grav act amoral 
- trădându-şi prietenul devotat, o persoană publică impor-
tantă. În consecinţă, inventându-i-se un dosar, a fost speri-
at de Camera Lorzilor cu închisoare pe viaţă, apoi iertat.  
Pentru posteritate el şi-a câştigat faima „de cel mai sclipitor 
cercetător şi cel mai ticălos om”. Ca epistemolog el, desigur, 
avea dreptate, când miza pe experiment în cercetările din şti-
inţele naturii. Practica, însă, a demonstrat că anume datorită 
specializării, experimentului şi matematizării cercetările din 
ştiinţele naturii capătă avântul fără precedent. Ulterior au ie-
şit la iveală şi efectele colaterale negative ale matematizării 
şi „tehnicizării” ştiinţelor naturi – îndepărtarea de idealurile 

umaniste ale culturii din care fac parte. Despre acest fapt 
scria cu îngrijorare filosoful german Edmund Husserl (1859-
1938) în lucrarea Criza ştiinţelor europene şi fenomenologia 
transcendentală. 

În acelaşi timp, Ed. Husserl, de rând cu alţi gânditori ai 
sec. XX, constata că doar ştiinţele naturii, începând cu 

sec. XVII şi până astăzi, se bucurau de roade incontestabile, 
în timp ce interesul faţă de domeniul spiritual al vieţii noas-
tre scădea, cu rare excepţii. În ipostaza în care s-a pomenit 
gândirea ştiinţifică, ruptă de cea promovată de ştiinţele uma-
nitare, era firesc să fie slab interesată de cercetarea proble-
melor referitoare la sensul existenţei. Prin aceasta raţiunea a 
derapat pe calea dezumanizării, iar ceea ce a supravieţuit din 
cultura europeană clasică n-a fost în stare să împiedice de-
clanşarea în sec. XX a barbariei fasciste şi comuniste, care, 
căpătând forme cronice se manifestă camuflat şi astăzi. Prin 
filosofia sa fenomenologică şi fenomenologia transcenden-
tală Ed. Husserl propune un remediu spiritual patologiei cul-
turii europene în totalitatea ei, ca şi a fiecărei părţi în parte. 

De boală suferă întreaga cultură europeană de astăzi. 
Lecuirea, pentru a se produce, are nevoie de diagnoză. Isto-
ria manifestării slăbiciunilor culturii începe cu destrămarea, 
separarea şi izolarea acesteia în ramuri aparte. Simptomul 
nevralgic al acutizării îl simţim în pandemia înţelegerii, 
producătoare de eşecuri: ştiinţele naturii, de rând cu speciali-
zarea excesivă, dar necesară dezvoltării, se consideră pe sine 
drept singurele ştiinţe veritabile şi cred că actul cunoaşterii 
înseamnă totul pentru cultură; filosofia, la rândul ei, n-a înţe-
les că într-o lume în care totul e în schimbare, aceasta (schim-
barea) o priveşte şi pe ea, ca nucleu al culturii spirituale şi că 
e obligată, în noile condiţii, să-si asume noi funcţii în locul 
celor devenite inutile, cum ar fi, de exemplu, separarea în 
sisteme materialiste şi idealiste; religia cu preocuparea sa de 
valorile veşnice în teorie le dogmatizează, izolându-se şi mai 
mult de domeniul ştiinţelor şi a religiilor surori, iar în viaţă le 
relativizează, pactizând cu ateiştii deghizaţi în „apărători” ai 
credinţei creştine, cum e cazul inactivităţii faţă de „isprăvile” 
caricaturiştilor francezi ce au generat terorismul în Europa; 
arta „păcătuieşte” şi ea când identifică noul cu originalul, iar 
pe acesta cu valorile. Boala culturii se aprofundează şi din 
cauza că tradiţiile sunt înţelese unilateral, fiind reduse pre-
ponderent la obiecte materiale: vestimentaţie, produse de uz 
casnic ş.a. şi sunt neglijate, prin abandonare, tradiţiile spi-
rituale. Ni se cere în vorbe să respectăm tradiţiile, de parcă 
acestea au nevoie de faimă şi de admiraţia noastră, şi nu noi 
– pentru a ne realiza potenţialul vocaţiilor noastre.

 Înţelegerea ne poate juca festa, când nu ţinem cont 
de tradiţii, adică de experienţa acumulată în cultură. În-
ţelegerea e greu s-o înţelegi din diferite motive: ea e un fel 
de cunoaştere, dar nu se transmite asemenea cunoştinţelor; 
ea este subiectivă, dar are întotdeauna semnificaţie obiec-
tivă. Înţelegerea în forma ei matură ne-o oferă „cuplul” fi-
losofico-metodologic al Fenomenologiei şi Hermeneuticii. 
Pornind de la valoarea acestora, filosoful şi teologul german 
Meister Eckhart(1260-1328) susţinea: „Faptul însuşi de a 
înţelege este temeiul fiinţării ca atare”. Activitatea investi-
gaţională a savanţilor lasă impresia că în cercetare s-a ma-
nifestat un fel de instinct al înţelegerii pe parcursul dezvol-
tării istorice a ştiinţelor naturii. De exemplu, specializarea 
s-a conformat principiului metodologic al simplităţii, care a 
permis cunoaşterea esenţei. Pe baza specializări au devenit 
posibile cercetările interdisciplinare, care au generat apariţia 
noilor discipline. Principiul incomensurabilităţii teoriilor 
le-a protejat pe acestea de abordări reducţioniste. La rândul 
său, principiul complementarităţii metodologice a deschis 
calea cercetărilor transdisciplinare, care uneşte într-un întreg 
toate „tronsoanele” cercetării. Principiul corespunderii, ali-
mentat de înţelegerea corectă a întregului spaţiu al culturii, 
pe baza metodelor fenomenologice şi hermeneutice, speci-
fice ştiinţelor umanitare, fac posibilă şi înţelegerea noilor 
fenomene din fizicile postclasice.

Transdisciplinaritatea, ca orientare epistemologică, 
vine cu noi abordări ale înţelegerii lumii, folosind principii 
ce înglobează integral experienţa culturii, restabilind punţi 
de comunicare în locul rupturilor anterioare. Promotorul 
ei, filosoful şi fizicianul francez de origine română Basa-
rab Nicolescu (n.1942), în lucrarea premiată de Academia 
Franceză Noi, particula şi lumea, scrie: „Principiul boot-
srap-ului postulează că la o anumită scară pur şi simplu 
nu mai există obiecte fundamentale. Rolul jucat de obiec-
tele fundamentale în teoriile atomiste este înlocuit de un 
principiu al organizării informaţionale care are însuşirea 

de a fi totodată un principiu structurant al diferitor scări 
ale realităţii. Accentul se deplasează de la obiect spre eve-
niment, de la substanţă spre energie, de la structură spre 
organizare” [p. 40]. Prin această deplasare spre eveniment 
transdisciplinaritatea readuce cercetarea spre semnificaţia 
ei umană. În optica acesteia înţelegerea evenimentului este 
localizată în spaţiu şi timp, se produce prin enunţuri singu-
lare, într-un câmp semantic viu.

 Educaţia în pragul completării abordării interdisci-
plinare cu cea transdisciplinară. Exemplu e lucrarea lui 
B.S.Bloom (1913-1999) Taxonomia obiectivelor educaţi-
onale: clasificarea obiectivelor educaţionale (1956). Deşi 
introduce principii didactice, psihologie, logice în stabili-
rea obiectivelor didactice, taxonomia pedagogică „oferă un 
criteriu de referinţă util, dar nu exhaustiv, pentru a defini 
şi articula gradual secvenţele deprinderilor şi obiectivelor 
programate”. Meritul modelării oferite de taxonomia lui 
B.S. Bloom „constă în definirea dimensiunilor intrinseci ale 
educaţiei, propunând o organizare raţională a componente-
lor sale”. Acest model, aplicat cu succes în USM, contribuie 
din plin la formarea şi implicarea gândirii studentului în de-
scrierea, analiza şi sinteza rezultatelor cunoaşterii în scopuri 
practice. În aşa mod se depăşeşte reproducerea mecanică a 
informaţiei receptate de student. Cu toate acestea, taxonomia 
lui Bloom nu atinge obiectivul major al educaţiei – formarea 
personalităţii creative a specialistului. Lui Bloom îi lipseşte 
preocuparea de dezvoltarea şi implicarea inteligenţei în cer-
cetare. Raţiunea, logica sunt necesare în cercetare. Fără ele 
este imposibilă depistarea problemelor de către cercetător 
atât în ştiinţă, cât şi în activitatea practică. Da, sunt nece-
sare, dar nu şi suficiente pentru rezolvarea problemelor. Se 
mai cere completarea gândirii discursive, raţionale cu cea 
intuitivă, iraţională. Fizicianul german, cu importante studii 
în domeniul filosofiei ştiinţei, Max Planc (1858-1947) sus-
ţinea în cunoştinţă de cauză: „Fizica, asemenea oricărei alte 
ştiinţe, conţine un anumit nucleu de iraţionalitate, imposibil 
de redus pe de-a-ntregul. Şi totuşi, a considera iraţionalul 
ca situându-se în afara ştiinţei, prin definiţie, ar însemna a o 
lipsi pe cea din urmă de tot dinamismul ei intern”. B. Nico-
lescu, în lucrarea citată, menţionează: „Iraţionalul nu apare 
ca atribut al unei entităţi exterioare sferei cognoscibilului, ci 
ca pol al unui dinamism care înglobează şi în centrul căruia 
se găseşte omul. Acest dinamism este originea libertăţii, a 
spontaneităţii, a creativităţii…”.

Modul de completare a elementelor raţionale, pre-
zente în cercetare şi educaţie, menţionate de taxo-

nomia lui Bloom, cu cele iraţionale, intuitive e redat de re-
prezentantul psihologiei sociale Graham Wallas(1858-1932), 
în lucrarea Arta gândirii(1926). Modelul procesului creaţiei 
în rezolvarea problemelor, după cum cunoaştem din Filoso-
fia creaţiei, include parcurgerea etapelor: a) prepararea, b) 
incubarea, c) aluzia, d) luminarea( evrica), e) verificarea. 
Filosofia de astăzi, ca si celelalte elemente ale culturii, se 
îmbogăţeşte cu noi semnificaţii, fără a le abandona pe cele 
ce-i determină esenţa, cum ar fi reflexivitatea şi practicarea 
în viaţă a principiilor lansate în teorie. Acestea două în trans-
disciplinaritate i-au impregnat filosofiei, după cum am men-
ţionat, nuanţe metodologice de factură fenomenologic-her-
meneutică. Neînţelegerea lor pot crea confuzii în defavoarea 
filosofiei de azi. Doar două exemple. Primul se referă la mai 
tânăra fostă colegă de departament, cu doctorat în filosofie.  
Aceasta, participând într-o discuţie televizată – circulaţia 
minciunii în societatea noastră – am crezut că chiar ea a 
„minciunit” când s-a autodeclarat specialist în psihologie.  
Ulterior am înţeles că comentariile erau făcute pe poziţiile 
filosofiei, care „din oficiu” are vocaţia transdisciplinarităţii. 
Acestea depăşeau cu mult, în calitate, pe cele făcute de un 
psiholog, bogate în detalii. Bogăţia venea din vocaţia trans-
disciplinară a reflexiei filosofice asupra contextului ce gene-
rează minciuna, întreprinsă ad hoc de cercetătoare în faţa te-
lespectatorilor. Aşa că, trebuie să recunosc, am înţeles-o gre-
şit. Ea s-a distanţat de titlul ce o certifică drept filosof, termen 
ce-i amuză pe unii şi-i ţine sub „tensiune” pe alţii, puţini dar 
cu vocaţie. Dat fiind faptul că pe parcursul anilor de studiu 
obiectivul de bază al Departamentului Filosofie e de a-i face 
pe absolvenţi stăpâni deplini ai metodologiei cercetării, înde-
osebi în condiţiile instaurării transdisciplinarităţii, consider 
că denumirea corectă ar fi cea de Departament de Filosofia 
Cercetării Ştiinţifice. 

Vasile ŢAPOC, 
profesor universitar, doctor habilitat,

Departamentul Filozofie şi Antropologie

Cultura, se ştie, este forma de viaţă prin care se manifestă forţa 
creatoare – prin ştiinţă, artă, filozofie şi religie – şi identitatea unui 
popor. Astăzi, datorită ştiinţei, cultura se caracterizează, concomitent, 

printr-o abundenţă de cunoştinţe şi deficit de înţelegere. Acest deficit 
poate fi lichidat doar prin cercetări integrale, reflexive – autoreflexive, 
adică filozofice transdisciplinare. 

actualitatea cercetării filozofice

EVOLUŢIA GÂNDIRII FILOSOFICE ÎN ORIZONTUL 
DEZVOLTĂRII ŞTIINŢEI

(ACTUALITATEA METODOLOGIEI CERCETĂRII TRANSDISCIPLINARE)
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… Acum ceva timp (mai exact în ziua de 8 apri-
lie 2004), Săptămânalul „Literatura şi Arta”, la care 
colaborez sistematic încă de pe timpurile când re-
dactor şef era inimosul şi înţeleptul Om de cultură, 
cu majusculă!, inconfundabilul poet, publicist, ese-
ist şi filozof Victor Teleucă, apoi când la cârma com-
bativei publicaţii de o constantă şi profundă expre-
sie naţională a venit înflăcăratul patriot şi Oștean al 
Cetăţii Nicolae Dabija, zic, la acel început de Prier, 
apărea pe paginile Hebdomadarului Interviul sub-
semnatului „Atâta cât a rămas, şi numai atât!”. 
Titlul era luat între ghilimele, fiindcă aparţinea unei 
expresii plastice a Marelui scriitor, clasicul nostru 
basarabean în viaţă, Ion Druţă, de la care am şi avut 
norocul să obţin acel interviu, el fiind inclus ulterior 
în volumul de publicistică (articole de analiză scrise 
la ordinea zilei, eseuri, cronici literare şi interviuri), 
intitulat „Răzbunătorul eu pe mine însumi”.

Acel dialog al nostru a durat mai mult de o 
oră. Nu este cazul să revin cu detalii la subiectul 
discuției noastre fiindcă nici spaţiul îngust de ziar 
nu ne-ar permite, dar esenţialul a constat în faptul 
că subsemnatul, cred eu a, reuşit să-i atingă ilustru-
lui prozator şi dramaturg de calibru european, şi nu 
numai, o coardă cumva ascunsă a sufletului său, pe 
care cititorii au putut-o intui, ţinând cont de faptul 
că sunt român din Bucovina, pe care maestrul o ad-
mira şi o admiră în continuare.

Ei bine, de atunci, de la acea întrevedere sufle-
tistă, au trecut aproape două decenii. Deşi autorul 
capodoperelor „Povara bunătăţii noastre”; „Bi-
serica Albă”; „Ultima lună de toamnă”; „Clo-
potniţa”; „Toiagul Păstoriei”, revenea cu anumite 
ocazii în apartamentul său din Chişinău, aşa şi nu 
ne-am mai revăzut de atunci până nu demult.

Ce-i drept, din când în când mai conversam prin 
telefon. Într-un rând, chiar am fost flatat şi profund 
emoţionat să ascult de la 
celălalt capăt de telefon 
o apreciere druţiană de 
o complezenţă copleşi-
toare: „Măi Mihai, am 
plăcerea să te aud la te-
lefon, fiindcă eşti un om 
foarte pozitiv”. (Îi rog pe 
dragii mei cititori să nu-
mi ia în zeflemea sau în 
nume de rău nemodestia, 
dar expresia îi aparţine 
totuşi celebrului nostru 
horodiştean, cu vatra lui 
de dor în inima Câmpiei 
Sorocii)…

***

Şi iată, în seara zi-
lei de 5 iunie, mă 

sună acasă însuşi Ion 
Druţă şi mă roagă să-l ajut în a-şi rezolva urgent 
o problemă de ordin personal. Mi-a reuşit să-i în-
deplinesc rugămintea fără nicio ezitare. A doua zi 
(era deja 6 iunie), cam pe la amiază, mă aflam în 
compania celebrului scriitor şi a nepoatei sale Ani-
şoara. Am vorbit, am discutat despre multe, încât 
nu mi-ar ajunge nici cele 8 pagini ale acestei ediţii 
a ziarului „Universitatea” ca să le reproduc măcar 
fragmentar.

Oricum, la un moment potrivit, l-am ispitit, des-
chizând reportofonul (deşi înterlocutorul se cam 
împotrivea). Şi totuşi, câte ceva mi-a reuşit: 

- Dragă Maestre! Ştiu şi înţeleg că nu vă pla-
ce atunci când cineva încearcă să vă răscolească 
sufletul; nu vă plac laudele şi linguşirile gratuite. 
Dar, cum n-ai da, vă stă în faţă un român din Bu-
covina, pe care niţel îl cunoaşteţi. Vreau să spun 

că în cele mai reprezentative pânze epice, dar şi în 
dramaturgia druţiană dumneavoastră reveniţi, 
prin mijlocirea monumentalelor galerii de eroi 
pe plaiurile eminesciene, adică în Ţara Fagilor, 

sau cum i se mai spunea pe timpuri Ţării de Sus 
a Moldovei. Vă rog mult să-mi deschideţi supapa 
sufletului şi să-mi răspundeţi, dacă se poate, de 
unde vine această nestăvilită inspiraţie, această 
patimă fierbinte şi clocotitoare, acest ataşament 
dezinvolt şi dragoste, aş spune, pentru Bucovina 
mea, astăzi ruptă dintr-un tot întreg.

Iată care a fost răspunsul druţian:
- Măi Mihai, ascultă bine! Cândva, când răpo-

satul poet Evgheni Evtuşenko, revenind dintr-o că-
lătorie din Occident şi fiind întâmpinat cu flori de 
multă lume care-i aprecia creaţia (mulţi ruşi chiar se 
întrebau: „măi, se va întoarce el de acolo sau n-are 
să se întoarcă?”, dar, uite că s-a întors!), cei care-l 
aşteptau la scara avionului – scriitori, artişti l-au în-
tâmpinat, exclamau: 

- Dragă Evghenii Alexandrovici, cât de fericiţi 

ne simţim cu toţii pentru că totuşi te-ai întors aca-
să”, la care poetul a replicat: „Я не принимаю 
поздравления за то что я порядочный 
человек”.

Îţi lămuresc şi eu: în cazul de faţă nu pot răspun-
de la o întrebare de felul: „de ce omul trebuie să fie 
un om de treabă?”. Un singur lucru aş putea să-ţi 
mai spun la întrebarea ce mi-ai pus-o. Cândva, de-
mult, satul meu natal Horodişte se numea Horodiş-
tea de Jos şi intra în Ţinutul Cernăuţilor. Peste deal 
mai este o Horodişte (mai bine spus, acolo sânt vreo 
5 mii de Horodişti), dar în punctul cel mai de sus 
al României, adică cel mai nordic, este un sat care 
tot se numeşte Horodişte (la margine cu Ucraina), 
adică din punct de vedere geografic este cea mai în-
depărtată selişte umană. Ea se numeşte Horodiştea 
de Sus, iar satul meu se numea Horodiştea de Jos!

Atât! Şi-ţi mulţumesc.

***

Am închis reportofonul, ne-am îmbrăţişat, 
i-am mulţumit pentru ospitalitate şi m-am 

pornit spre uşă. Dar peste o fractură de secundă 
inimoasa gazdă mă prinde de umăr şi rosteşte cu o 
voce liniştită şi împăciuitoare:

- Mai vreau să-ţi arăt ceva, Mihai (şi mă apropie 
de un dulap ce acoperea un perete întreg, apoi adau-
gă): iată, aici, de sus până jos, a încăput Dicţionarul 
Limbii Române în cele 18 volume, pe care mi l-a 
trimis cu vreo două luni în urmă Academia Româ-
nă. Fiecare volum are peste o mie de pagini. Este o 
lucrare monumentală, cum nu a existat în cultura 
română. Eu sunt primul, căruia directorul de editură 
Dumitru Radu Popescu, prin mijlocirea Academiei 
Române, mi-a trimis această comoară. 

Apoi, stăpânul casei mă duce spre un alt raft, 
scoate de acolo un volum masiv de câteva kilogra-
me şi mi-l oferă cu următorul autograf: 

Această lucrare fundamentală Singurătatea Du-
hului face parte dintr-un Proiect editorial finanţat 
de Fundaţia Alexandrion, ea însumând, în cele 
1140 de pagini, romanele „Biserica Albă”; „Povara 
bunătăţii noastre”; nuvelele „Ultima lună de toam-
nă”; „Clopotniţa”; „Toiagul păstoriei” ş.a.

În Postfaţa „Ion Druţă, cel mai de seamă pro-
zator basarabean de azi”, celebrul critic literar ro-
mân Ion Rotaru consemnează: 

„ … Creatorul romanelor „Povara bunătăţii 
noastre” şi „Biserica Albă” este un mare talent 
înnăscut, un „povestitor” şi un mare „savant”, 
cunoscător al Limbii Române, chiar de la izvoa-
rele ei, dacă să ţinem seama şi de genul epic de 
mică dimensiune, inspirat, nici vorbă, din „pă-
tărăniile” ce şi le spun sătenii, sara, pe şanţ, un 
scriitor povestitor popular, în cea mai largă înţe-
legere a cuvântului”.

Asta-i!
Mihai MORĂRAŞ

această imagine a fost realizată de anişoara, adică la 
insistenţa nepoatei marelui scriitor.

O REVEDERE CU MAESTRUL ION DRUȚĂ
ViBraţii sUFletiste
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În perioada 25-30 iunie 2017, în orașul Tulcea din România, a avut loc Școala 
de vară „Cultura informației”, organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea 

serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian 
de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior. Proiectul este realizat 
în parteneriat cu 18 biblioteci universitare 
din Republica Moldova, Universitatea din 
Bergen, Norvegia, şi Universitatea Transil-
vania din Brașov, România. La Școala de 
vară „Cultura Informației” au participat 31 
de bibliotecari și 10 formatori din Norve-
gia, Turcia, SUA, România și Republica 
Moldova. 

 Programul Școlii de vară a inclus 
subiecte ce țin de formarea Culturii 
informației utilizatorilor, precum: edu-
carea utilizatorilor pentru căutarea și 
organizarea eficientă a informației, ne-
voia de abilități în Cultura Informației, 
Cultura informației și comunicarea 
științifică, învățarea prin jocuri și Cul-
tura Informației, metode pedagogice în 
predarea Culturii Informației. În cadrul 
Școlii de vară cursanții au luat cunoștință 
de experiența și practicile moderne în acest 
domeniu utilizate de bibliotecile academi-
ce din alte țări. Participanții au apreciat 
prezentările și aplicațiile practice de care 
au beneficiat pe parcursul realizării progra-
mului Școlii de vară, demonstrând implicare activă prin discuții, întrebări, sugestii. Este 
de menționat utilizarea în realizarea aplicațiilor practice a instrumentelor Kahoot (plat-

formă gratuită de învățare, bazată pe jocuri pentru profesori). 
Un interes aparte pentru formabili a prezentat subiectul ce tine de centrele de scri-

ere academică, create în cadrul universităților, acestea constituind o nouă oportunitate 
în activitatea bibliotecilor academice. Astfel echipele create au realizat analize com-

parative a centrelor de scriere academică, 
care funcționează în cadrul mai multor 
universități din diverse țări. Următoarea 
aplicație practică a fost elaborarea și pre-
zentarea de către cursanți a proiectului 
strategiei de creare a unui Centru de scri-
ere academică în cadrul instituției pe care 
o reprezintă.

Școala de vară a fost un prilej frumos 
de comunicare profesională pentru biblio-
tecarii din Republica Moldova, o oportuni-
tate de a cunoaște experiența valoroasă, de 
a învăța lucruri noi, care vor servi la inova-
rea serviciilor oferite utilizatorilor de către 
bibliotecile universitare. 

Mulțumim coordonatorilor de Proiect 
pentru organizarea acestui eveniment ne-
uitat în orașul Tulcea (România), care le-a 
oferit participanților, pe lângă toate bene-
ficiile Școlii de vară, și posibilitatea de a 
trăi emoții deosebite, admirând peisajele 
superbe ale Rezervației Biosferei Delta 
Dunării.

Ecaterina ZASMENCO,
Directorul

Bibliotecii Centrale USM

Încă de la vârsta de 10 ani, citind Legendele şi mituri-
le Greciei Antice, am rămas impresionată de ţara pe 

care am avut fericita ocazie s-o vizitez vara aceasta şi să-
mi petrec vacanţa în splendida Riviera Olimpică, rămânând 
încântată de ţara cu crini, iasomie, oleandri, trandafiri, vii, 
livezi de cireşe, piersici, măsline, prune, kiwi, cu oameni 
amabili, buni, ospitalieri, tineret frumos şi plin de viaţă. 
Grecii îşi respectă tradiţiile, peste tot răsunau melodiile 
folclorului grecesc. Mi-a plăcut bucătăria tradiţională gre-
cească, care foloseşte ingrediente proaspete, usturoi, ceapă, 
frunză de dafin, iar uleiul de măsline se adaugă la aproape 
orice fel de bucate. Salata grecească din legume, plăcintele, 
măslinele, brânza de capră şi de oi, toate sunt pe gusturile 
oricui, în special, gustul portocalelor greceşti.

Grecia, ţară cunoscută încă din antichitate sub denu-
mirea de Elada, şi Grecia, în prezent, oficial – Republica 
Elenă, se află în Europa de Sud şi este amplasată strategic 
la intersecţia între Europa, Asia de Vest şi Africa, înveci-
nându-se cu Albania, Republica Macedonia, Bulgaria şi 
Turcia. Este formată din 9 regiuni istorico-geografice: Ma-
cedonia, Grecia Centrală, Pelopones, Tesalia, Epir, Insulele 
din Marea Egee, Tracia de Vest, Creta şi Insulele din Marea 
Ionică. Marea Egee se află la est, Marea Ionică – a vest, 
Marea Mediterană – la sud. Optzeci la sută din teritoriul 
grec este format din munţi, dintre care cel mai înalt este 
Muntele Olimp.

 Întreg teritoriul Greciei este divizat în 13 regiuni, îm-
părţite, la rândul lor, în 325 de comune. Există şi o regiune 
autonomă, Muntele Athos – „Muntele Sfânt”. Statul grec 
modern a fost înfiinţat în 1830, după Războiul Grec de inde-
pendenţă faţă de Imperiul Otoman. Grecia modernă, care-şi 
trage rădăcinile din civilizaţia Greciei Antice, este conside-
rată leagănul culturii occidentale şi locul de naştere al de-
mocraţiei ca formă de guvernare. Din Grecia Antică au luat 
naştere: filosofia occidentală, Jocurile Olimpice, literatura, 
istoriografia, ştiinţele politice, marile principii ştiinţifice şi 
matematice, dramaturgia occidentală ş.a. Cele mai mari şi 
influente centre metropolitane sunt: capitala Atena şi Thes-
saloniki (Salonic). Aproape două treimi din populaţia ţării 
de 11 mln. trăiesc în zone urbane. Astăzi Grecia este relativ 
omogenă din punct de vedere lingvistic, majoritatea popu-
laţiei folosind greaca drept limbă maternă. Aromânii şi me-
gleniţii, grupuri minoritare etnice, denumite colectiv vlahi, 
a căror limbă este apropiată de limba română, locuiesc în 
zonele montane ale Greciei Centrale. În prezent membrii 
acestor grupuri se identifică din punct de vedere etnic ca 
greci şi vorbesc limba greacă. Un procentaj important din 
venitul naţional grecesc provine din turism şi, în ciuda cri-
zei economice, Grecia rămâne una dintre cele mai populare 
destinaţii turistice din lume. 

 Prima noastră excursie a fost organizată la Muntele 
Olimp, de unde provine numele regiunii – Riviera Olimpi-
că. În mitologia greacă, Olimpul, sanctuarul vechii Elade, 
unde, conform legendei, trăiau principalii doisprezece zei, 
cel mai important dintre aceştia fiind Zeus, regele zeilor, 

care îşi avea tronul pe vârful Myticas de 2917 m. Prin ca-
nionul Enipeas am admirat cascada Vitos, natura virgină şi 
curată. La poalele Olimpului am vizitat or.Litochoro, Mă-
năstirea Sf. Efrem şi Mănăstirea Sf.Dionisie al Olimpului, 
una dintre cele mai frumoase mănăstiri din zonă, în al cărei 
muzeu sunt expuse icoane şi obiecte religioase de valoare.

 Mănăstirile Meteora sunt considerate, după Sf. Munte 
Athos, al doilea important complex monahal creştin-orto-
dox din Grecia, făcând parte din lista Patrimoniului UNES-
CO. Grandoarea frumuseţii fascinantelor mănăstiri uimesc 
pe oricine şi ca fenomen fizic, şi ca unicat în toată lumea. 
Din cele 24 de mănăstiri, construite între secolele XIV-XVI, 
unele dintre ele se găsesc într-o stare de ruină, în timp ce 

altele 6 – funcţionează. La Meteora am vizitat Mănăstirea 
Sf.Varlaam (1350) şi Mănăstirea Sf.Ştefan, muzeele şi un 
atelier de icoane bizantine, unde am admirat tehnica pictării 
icoanelor bizantine cu foiţă de aur.

 În această călătorie nu am reuşit să ajung la Atena, dar 
am vizitat faimoasa capitală a regiunii greceşti Macedonia-
Thessaloniki sau Salonic, un oraş de un farmec aparte - 
al doilea ca mărime şi importanţă după Atena. Poziţia sa 
geografică de port la Marea Egee i-a asigurat prosperitate 
economică de-a lungul secolelor. Oraşul a fost fondat în 
Antichitate, în 315 î.Hr. de către Cassandru al Macedoniei, 
în onoarea soţiei sale Thessalonike, sora vitregă a lui Ale-
xandru cel Mare. 

Ceea ce am simţit personal este faptul că acest oraş mă-
reţ îl mai are ca ocrotitor pe Alexandru cel Mare, a cărui sta-
tuie se înalţă pe malul mării, înconjurată de suliţe şi scuturi. 
Alexandru Macedon, cel mai mare cuceritor al lumii, a con-
tribuit la răspândirea multor aspecte ale civilizaţiei elenisti-
ce în Orient. Acest rege al Macedoniei, comandant tânăr al 
antichităţii, unul dintre primii mari strategi şi conducători 
militari din istorie, la moartea sa, la 32 de ani, a stăpânit cel 
mai mare imperiu cucerit vreodată.

Ceva fantastic pentru mine a fost croaziera pe marea 
Egee către una din cele mai cunoscute insule ale Greciei-
insula Skiathos, care aparţine complexului insulelor „Spo-
radele de Nord” cu capitala Skiathos, construit pe locul 
aşezării antice încă din anul 800 î.Hr. Numele Athos, dat 
inclusiv şi muntelui, provine de la un personaj din mitolo-
gia Greciei Antice. 

 În zona de munte am vizitat două locuri ca din poveste, 
cu izvoare şi râuri cu apă termală şi multe cascade: or. Edes-
sa şi băile termale de la Pozar. Grecia ocupă primul loc în 
Europa după numărul de izvoare termale şi utilizarea lor în 
scopuri terapeutice. La Pozar, în albia râului, sunt construi-
te adevărate căzi de baie imense, în care de jos izvorăşte apa 
termală foarte fierbinte, iar din susul cascadei de 3-4 metri, 
cu o furie nestăvilită, cade apa rece ca gheaţa. 

 Edessa este un oraş mare, cu vegetaţie abundentă, mul-
te cascade într-un parc frumos, mini-peşteri. Cascada din 
Edessa este cea mai mare cascadă din Balcani şi din sud-
estul Europei. 

 În parcul Edessei este un copac bătrân cu o scorbu-
ră imensă. Ghidul ne-a sugerat: dacă intri în scorbură 
şi-ţi pui în gând o dorinţă, ea numaidecât se va împlini. 
Am încercat şi eu: poate mi se va împlini visul de a mai 
vizita şi alte locuri fantastice de pe Terra noastră…

 Lilia LOZOVANU,
 metodist, categoria I, Departamentul Relaţii 

Internaţionale, USM

IMPRESII CULESE PE ALTE MELEAGURI

Cascada edessa

O CĂLĂTORIE DE VIS

ŞCOALA DE VARĂ PENTRU BIBLIOTECARI ÎN DELTA DUNĂRII
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studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

A venit mai demult la mine o studentă; 
mama ei era doctor, tatăl profesor. Mi 

s-a plâns despre o profesoară a ei. Nu voia cu 
niciun chip să îi dea notă la o materie din pri-
mul an.

Eu i-am zis: „De ce te războieşti cu profe-
soara ta? Trebuie să o respecţi ca pe părinţii 
tăi. Ea se osteneşte pentru binele tău.” Dar e 
aşa şi pe dincolo. „Eu răspund la toate între-
bările bine, şi ea îmi zice: «Rămâne pe altă 
dată!»” 

I-am zis: „Ea e neatentă, iar tu te lupţi în 
gândurile tale, nu o rabzi. Roagă-te lui Dum-
nezeu să îi dea profesoarei tale îngerul cel bun 
şi să îţi dea şi ţie putere să o iubeşti ca pe 
părintele tău. Îţi va pune o întrebare uşoară 

şi imediat îţi va da notă. Nu te îngriji de ni-
mic, vei vedea!” Iar fata a crezut că îi spun 
poveşti!

A trecut un an, prietenii care trebuiau să in-
tervină pentru ea au plecat în străinătate pentru 
un timp mai îndelungat şi studenta şi-a pierdut 
nădejdea. A început să se roage la Dumnezeu 
pentru profesoara ei şi, bineînţeles, după aceea, 
când s-a dus la examen, i-a pus într-adevăr o 
întrebare uşoară şi a luat examenul.

starețul tadei,
 (de la Mânăstirea Vitovnița) 

„Pace și bucurie în duhul sfânt”,
 Editura Predania, București, 

2010, p. 117

sFatUrile BUne Îi sUnt de Folos CHiar şi CelUi Care le reFUZă
SENECA, 

filozof şi scriitor latin al Antichităţii

Să trăieşti Mimilica dragă, să fii 
bună, să fii bună pentru ca să te 

simţi fericit!
Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea 

satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fe-
ricire nu. Nu, pentru că mai întâi nu 
pot fi iubiţi şi al doilea... al doilea, de! 
norocul şi celelalte pere mălăieţe, care 
se aseamănă cu el, vin de afară, de la 
oameni, de la împrejurări, asupra căro-
ra n-ai nicio stăpânire şi nicio putere, 
pe când fericirea, adevărata fericire, în 
tine răsare şi în tine înfloreşte şi leagă 
rod când ţi-ai pregătit sufletul pentru 
El.

Şi pregătirea aceasta e operă de fi-
ecare clipă. Când pierzi răbdarea, îm-
prăştii tot ce ai înşirat şi iar trebuie să o 
iei de la capăt. De aceea vezi atât de puţini oameni 
fericiţi... ATÂŢIA CÂT MERITĂ.

A, dacă nu ne-am iubi pe noi fără măsură, dacă 
n-am face atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-
am dojeni de câte ori am minţit sau ne-am surprins 
asupra unei răutăţi, ori asupra unei fapte urâte, dacă, 
în sfârşit, ne-am examina mai des şi mai cu nepăti-

mire (lesne-i de zis!), am ajunge să răzuim din noi 
partea aceea de prostie fudulă, de răutate şi de ne-
cinste murdară, din care se îngraşă dobitocul ce se 
lăfăieşte în nobila noastră făptură.

Se ştie că durerea este un minunat sfătuitor. Cine-
i mai deschis la minte, trage învăţătură şi din durerile 
altora.

Eu am mare încredere în voinţa ta. 
Rămâne să ştii doar ce vrei. Şi văd că 
ai început să ştii şi asta. Doamne, ce 
bine-mi pare că ai început să te ob-
servi, să-ţi faci singură mustrări şi să-
ţi cauţi vină.

Aşa, Mimilica dragă, ceartă-te de 
câte ori te simţi egoistă, de câte ori te 
muşcă de inimă şarpele răutăţii, al in-
vidiei şi al minciunii. Fii aspră cu tine, 
dreaptă cu prietenii şi suflet larg, cu 
cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată, 
de câte ori deşertăciunea te îndeamnă 
să strigi: ”Uitaţi-vă la mine!”. Dar mai 
ales aş vrea să scriu, de-a dreptul, în 
sufletul tău aceasta:

„Să nu faci o faptă a cărei amin-
tire te-ar putea face vreodată să 

roşeşti”. Nu e triumf pe lume, nici mulţumire mai 
deplină ca o conştiinţă curată.

Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi trăit cinci-
zeci de ani ai să o înţelegi mai bine. Să dea Dumne-
zeu să o citeşti şi atunci cu sufletul senin de azi!

Te îmbrăţişez cu drag,
A. Vlahuţă

Mai întâi de toate, să se odihnească pen-
tru a fi disponibil pentru o muncă de 

student. Să știți că școala nu se face numai cu 
munca, se face și cu odihna! Dacă nu ești odih-
nit – nu ai randament, nu înțelegi și, e foarte 
important, atunci când pornești la o muncă in-
telectuală, să fii întotdeauna odihnit. 

Timpul liber se poate folosi și pentru studiu, 
eventual, pentru un altfel de studiu decât cel de 
la școală sau care ți se cere pentru școală. Poți 
să te plimbi, poți să faci și sport dacă vrei, dacă 
simți nevoia de sport, de a-ți folosi energiile; 
mă rog, la tinerețe omul e pornit așa, să facă 
ceva, și la oraș n-ai ce face, nu e ca la țară. La 
oraș nu se pot realiza niște lucruri care se pot Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

realiza la sat. La sat îi pui sapa-n mâna copilu-
lui de când o poate ține-n mână. 

La oraș trebuie să faci ceva și-atunci mai 
faci un sport, mai ieși la o plimbare. Oricum, 
să nu-ți pierzi timpul în priviri fără rost la te-
levizor. Important este să-ți găsești totdeauna 
ceva de făcut, totdeauna ceva frumos, ceva 
care te îmbogățește sufletește și-atunci e foarte 
bine. Și dacă nu-ți găsești ceva de făcut, atunci 
te stăpânește vrăjmașul și-apoi îți dă el de lu-
cru.

arhimandrit teofil Părăian,
 „Cuvinte către tineri”, Editura Omni-

scop, Craiova, 1998, pp. 41-42

STUDENTUL SĂ-ȘI FOLOSEASCĂ TIMPUL LIBER TOT CA UN STUDENT!

STUDENŢII TREBUIE SA SE ROAGE PENTRU PROFESORII LOR

„SĂ FII BUNĂ PENTRU CA SĂ FII FERICITĂ!”
SCRISOAREA CLASICULUI CĂTRE FIICA SA
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Concepţia fe-
nomenologică 

despre natura omu-
lui în mişcare. An-
gajamentul omului în 
sport, inclusiv întregul 
set de experienţe trăite 
dinamic, este deosebit 
de util cercetării filo-
sofice.

Mulţi autori îşi ex-
primă nedumerirea că cei care au fost preo-
cupaţi de sport şi educaţie fizică (vezi ziarul 
„Universitatea” din 27 februarie 2017, 
pag.8) au manifestat puţin interes pentru în-
ţelegerea completă a naturii încorporării, ori-
entându-şi atenţia aproape exclusiv pe cor-
pul ca obiect, sportul fiind imaginea muncii 
mecaniciste în vederea obţinerii dezvoltării 
forţei fizice, deprinderilor motrice şi eficien-
ţei tehnicii. Într-o astfel de viziune mecani-
cistă şi adesea dispreţuind ambianţa, corpul 
este constrâns, fasonat şi astfel, considerat 
neînsufleţit.

Diferite studii fenomenologice (curent 
în filosofie care îşi propune să studieze fe-
nomenele conştiinţei prin prisma orientării 
şi a conţinutului lor, făcând abstracţie de 
omul real, de activitatea lui psihică concretă 
şi de mediul social) fac referire la corp ca 
experienţă a încorporării, sportul fiind privit 
ca expresia corporală a ego-ului. Există şi di-
ferenţe între concepţiile Estului şi Vestului în 

privinţa corpului.
Alte studii se referă la cultura somatică, 

în care corpul este ca un simbol social al 
existenţei viguroase, reprezentând nu numai 
expresia statutului şi genului, dar şi tinereţea 
şi forţa. Analiza fenomenologică abordează 
şi problema femeie-corp, comportamentul, 
mobilitatea şi spaţialitatea femeii nu numai 
din punct de vedere epistemologic sau me-
tafizic.

Cercetătorul P. Ta-
ranto (2008) descrie 
figurile imaginare 
care constituie corpul 
sportiv, în special, 
modul cum în creşti-
nism sportul (ca exer-
ciţiu fizic) reprezintă 
modelul exemplar al 
stăpânirii de sine şi, 
mai ales, posesia si-
nelui, tensiunea per-
manentă pentru stăpâ-
nirea corpului rebel, 
care se adresează omului real.

Filosoful sportului David HYLAND 
afirmă : 

Fiinţa umană este interesată de dez-1. 
voltarea armonioasă şi utilă a întregului 
său. este fiinţa activă, faustiană, unică, li-
beră sau, din contra – sceptică, anxioasă, 
indecisă etc.; 

Corpul este materia primă a activită-2. 

ţilor destinate lui. atitudinile fundamentale 
sunt determinate de grija pentru formarea 
corporală prin exerciţii – sănătate, aptitu-
dinile motrice, vigoarea, înfăţişarea, expre-
sivitatea artistică etc.; formare, educare, 
respect, admiraţie şi cult; la polul opus – 
narcisismul egoist şi distrugător, dispreţul, 
auto-agresiunea, cultul riscului iraţional.

este semnificată relaţia dintre corp 3. 

şi spirit, fenomenul de încorporare, cu as-
pectele performanţei sinergice.

Atributele lui homo de: „faber”, „sapi-
ens”, „oeconomicis”, „ludens”, „atleticus” 
etc., nu sunt decât etichete prin care se evi-
denţiază una sau alta dintre caracteristicile 
acestei fiinţe complexe, contradictorii şi dor-
nică de a-şi depăşi propriile determinări.

Filosofii antici au ignorat corpul, primor-

dial fiind sufletul, disecat, analizat, divizat de 
Socrate şi Platon, chiar dacă mai înainte Hi-
pocrate considera omul în tot întregul său.

Odată cu dezvoltarea ştiinţelor naturii 
în secolul XVII, cea mai mare parte a lumii 
naturale a început să fie privită ca un sistem 
material complex. Mulţi oameni de ştiinţă şi 
filosofi, cum ar fi DECARTES (1596-1650) 
şi Thomas HOBBES (1588-1679) au susţi-
nut că lucrurile vii sunt doar „maşini com-
plexe”, adică nişte organizări complexe ale 
materiei care operează conform legilor ma-
teriei.

Sufletul sau spiritul diferă calitativ de 
corp, fiind ne-fizic şi imaterial. Faimoasa 
sintagmă a lui DECARTES „Cognito, ergo 
sum” – gândesc, deci exist – face deosebi-
rea dintre animal şi om, sufletul fiind esen-
ţa omului. Pentru el sufletul şi corpul sunt 
două entităţi separate: res cogitans – sub-
stanţa gânditoare, spirituală şi res extensa 
– substanţa întinsă materială. DECARTES 
consideră posibilă, pe de o parte, nemurirea 
sufletului, iar pe de altă parte, concepţia me-

canicistă despre trup. Trupul omului este o 
maşină, diferită de cea a animalului doar prin 
complexitatea sa.

(Va urma )
Boris BOGUŞ,

 şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport 
„V.Plîngău”,

       profesor universitar, Antrenor 
Emerit al Republicii Moldova

Ansamblul Etnofolcloric „Cren-
guţă de Iederă” a Universi-

tăţii de Stat din Moldova, laureat la 
cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului 
Internațional de Folclor „Arcanul” din 
Rădăuți, România

Zilele Municipiului Rădăuți aduc 
cu ele în permanență muzică, joc și 
voie bună.  Așa a fost și de data aceasta 
la cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului 
Internațional de Folclor „Arcanul”. 

Desfășurat în perioada 30 iunie – 2 iu-
lie 2017, sărbătoarea a găzduit renumite 

ansambluri etnofolclorice atât de pe pla-
iul românesc, cât și de peste hotarul aces-
tuia: „Florile Bucovinei” – RĂDĂUȚI; 
„Dor Străbun” – BILCA; „Dor” – TUL-
CEA; „Folk Dance Constantinopolites” 
– GRECIA; „Ciobănașul”–(CLUBUL 
COPIILOR)–VASLUI; „Neolit” – SER-
BIA; „Izvoraș, Kozaciok” – UCRAINA 
ş.a.

Printre cei invitaţi a fost şi Ansam-

blul Etnofolcloric „Crenguță de Iede-
ră” a Universității de Stat din Moldo-
va, în frunte cu conducătorul artistic 
Maria Iiliuț. 

De ani buni, acest festival a devenit 
o carte de vizită a municipiului Rădăuți 
din județul Suceava , fiindcă aici se pune 
preț pe autenticitatea şi spiritualitatea 
moștenită de la străbuni, pe obiceiurile 
românești, inclusiv pe veșnicia și puterea 
folclorului .

Sărbătoarea a dat start cu parada por-
tului popular la care tinerii și-au prezen-

tat cu mândrie straiele naționale. Ulterior, 
fiecare ansamblu a încântat spectatorii cu 
programul bine punctat prin cântece și 
dansuri tradiționale. Astfel, inima Bu-
covinei sălășluiește cu drag câte o parte 
din sufletul fiecărui popor. În așa mod, 
Rădăuții devin pe zi ce trece un veritabil 
centru de promovare a folclorului.

Primarul Nistor Tătar menționa că 
„această manifestare a fost inițiată 

din dorința de a facilita apropierea 
culturilor dintre țările participante 
și pentru a da posibilitatea afirmării 
valorilor folclorice românești pe plan 
internațional”.

În toate aceste trei zile, Ansamblul 
„Crenguță de Iederă” a făcut față străluci-
tului eveniment cultural, având o prestație 
de excepție. Studenții Facultății de 
Arte Frumoase s-au ales cu Trofeul și 
Diploma „Festivalul Internațional Ar-
canul”, care le-a fost înmânată de către 
primarul municipiului Rădăuți, Nistor 

Tătar, și directorul 
Căminului Cultural 
Ovidiu Foca. Mem-
brii ansamblului 
au fost încântați de 
ospitalitatea și căl-
dura cu care au fost 
întâmpinați, au vizi-
tat istorica Mănăsti-
re Putna a Voievo-
dului nostru Ştefan 
cel Mare. 

Precizăm că stu-
denţii noştri au fost 
nevoiţi să scoată 
bani grei din bu-
zunarele părinților 
pentru a putea achi-
ta transportul şi a 
participa la această 
neuitată manifestare 
artistică-culturală, 
ducând prin prezen-
ţa lor faima Univer-
sităţii de Stat din 
Moldova, în cadrul 
căreia au evoluat 
îndrăgiţii cântăreţi 
de muzică popu-
lară Sofia Vico-
veanca, Alexandru 

Brădățan, Alexandra Dăncilă, Dana 
Dăncilă, Adriana Bucevschi, Ionela 
Popescu, Grigore Gherman și Maria 
Iliuț.

Ionela MORGUN,
 anul III, Facultatea de 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicări, 
studentă la Facultatea 

de Arte Frumoase, 
Secţia Folclor

Tristă ulti-
ma lună din 

această vară... A înce-
tat să bată inima unui 
Profesor talentat, a 
unui patriot adevărat 
al limbii române, Ion 
Melniciuc ... (24 mar-
tie 1941 – 16 august 
2017)

S-a dăruit în to-
talitate activității de 
dascăl. A apărat fer-
vent adevărul. A luat 
mereu atitudine față 
de tot ce era strâmb 
și hidos în jurul său. 
N-a supor-
tat minciu-
na. A fost 
întotdeauna 
o prezență 
vie, extrem 
de expresi-
vă printre 
oameni. Și-a 
iubit cu sa-
cralitate țara, neamul, 
limba, împărtășind 
aceste sentimente cu 
tineretul studios...

Activitatea pre-
ferată și cea mai im-
portantă a doctorului 
conferențiar Ion Mel-
niciuc a fost cultiva-
rea limbii române, 
care a durat, fără a 
exagera, întreaga-i 
viață. Cuvântul ro-
tund, frumos, rostit 
corect, cu demnitate 
a fost marea iubire 
a profesorului. Cel 
trecut la cele veşnice 
era de-a dreptul con-
sternat atunci când 
se vorbea neglijent, 
când era ignorată pu-
ritatea limbii.

A avut o carieră 
frumoasă și îndelun-
gată la Universitatea 
de Stat din Moldova 
– lector-asistent, lec-
tor, conferențiar, şef 
de catedră. A fost o 
bună perioadă redac-
tor al ziarului „Uni-
versitatea de Stat din 
Moldova”… Toate 
acestea au durat o ju-
mătate de veac…

În același timp, 
pentru contribuțiile 
sale deosebite la 
educarea  tinerei  

generații, 
precum și 
la promo-
varea lim-
bii literare 
corecte, a 
valori lor 
naționale 
perene a 
fost deco-

rat cu cea mai înaltă 
distincţie de stat Or-
dinul republicii. 

… A plecat un 
Om, un Profesor, un 
Filolog. A plecat un 
om onest, drept în cu-
get și simțire, un om 
plin de viață, însetat 
de frumos, de omenie, 
de tot ce poate oferi 
un destin uman… Ne 
va lipsi mult…

dumnezeu să-l 
ierte și să-l țină în 
dreapta sa…

  Decanatul 
Facultății de Litere, 

Departamentul 
Lingvistică Română 

și Știință Literară

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XXI)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 26.05.2017)

in memoriam

meridianul cunoaşterii

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS

PROFESOR ȘI PATRIOT 
AL LIMBII ROMÂNE

meridianul culturii

ÎNTR-O SINGURĂ CUNUNĂ:
DANSUL, CÂNTUL POPULAR ŞI PORTUL NAŢIONAL


