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Pe data de 13 decembrie 
2019, studenții și profesorii 
Departamentului Traducere, 
Interpretare şi Lingvistică 
Aplicată  au luat parte la un 
seminar organizat de Uniunea 
Traducătorilor Autorizați 
(UTA), cu genericul „Cultivarea 
limbii române. Numele propriu 
(utilizarea în limba română și în 
contexte multilingve)”, susținut 
de dna Iraida Condrea, doctor 
habilitat, profesor universitar. La 
prelegere au asistat traducători 
autorizați, precum și studenți de 
la ULIM.
Numele propriu de persoană s-a 
dovedit un domeniu extrem de 
interesant, în care se conturează 
multe aspecte ce țin de specificul 
etnic al denominării persoanelor. 
Acestea conservă multe apelative 
obișnuite (Frunză, Țărnă, Colac, 
Opincă), denumiri de ocupații 
(Cojocaru, Olaru, Grădinaru), 
nume etnice (Bulgaru, Rusu, 
Grecu, Neamțu) ș.a
Printre particularitățile specifice 
pot fi menționate: numele-
sintagmă (Mânăscurtă, Caproșu, 
Mereacre, Roadedeal, Gâștemulte, 
Decusară, Șaptefrați, Cincilei); 
nume matronimice (Ababii, 
Amarfii, Avădănii, Adomniței, 
Amihalachioaie); nume de familie 
formate de la prenume, ceea ce 
face dificilă deosebirea numelui 
de prenume (Sandu Ion, Vasile 
Pavel, Constantin Marin, Nicolae 
Andrei). 
În limba română numele de familie 
se dau pe linie paternă și au doar 
forma de masculin: astfel, avem 
Ion Albu și Elena Albu (nu Alba), 
Teodor Urâtu și Maria Urâtu (nu 
Urâta), Vasile Negru și Ana Negru 
(nu Neagra). Această regulă se 
extinde și asupra numelor rusești: 
se înregistrează Ivanov Stela, 
Usatâi Ludmila, Crivoi Aurelia, 
Belâi Angela, și nu Ivanova, 
Usataia, Crivaia, Belaia, ca în 
limba rusă.
Nici patronimicul nu este specific 
pentru denominația persoanelor, 
în limba română nu există sufixe 
pentru formarea acestuia, ca în 

intens decât cele oficiale). În 
Republica Moldova, de asemenea 
a existat o interdicție a formelor 
scurte și hipocoristice, or acuma 
ea a fost anulată, astfel că în acte 
de regăsesc prenume ca Ionuț, 
Mihai, Dănuț, Sanda, Doinița ș.a. 
Or, ar trebui să existe reglementări 
clare în privința ortografierii, în 
special a prenumelor, deoarece 
acum se înregistrează variante, ce 
nu respectă niciun fel de norme: 
Olea, Olya, Olia; Lilia, Lilea, 
Lylia ș.a.
Ca tendință se manifestă 
prenumele duble și chiar triple: 
Ana-Maria-Nicoleta, Mihai-
Răzvan, Cezara-Otilia etc. 
Trebuie menționată și apariția 
multor nume străine occidentale, 
dar și orientale: Ingrid, Beatrice, 
Leila, Oscar, Samir, Hasan ș.a. 
La finele seminarului s-a 
vorbit și despre unele greșeli 
de exprimare în limba română, 
cum ar fi utilizarea neadecvată a 
pronumelui „careva” (s-au făcut 
careva schimbări – corect: anumite 
schimbări, niște schimbări, s-au 
făcut schimbări); greșeli cu verbul 
„a se expune” (instanța încă nu s-a 
expus în această privință; noi ne-
am expus în legătură cu...- corect: 
instanța s-a pronunțat/și-a expus 
opinia/a decis) și altele. 

Iraida Condrea, doctor habilitat, 
profesor universitar, 

Facultatea de Litere a USM

limba rusă (-ovici, -evici, - ovna, 
-evna pentru Petrovici, Ivanovici, 
Antonovna, Andreevna).
O serie de nume de familie 
românești în Republica Moldova 
mai circulă cu variante deformate, 
ca Gamurari (Hămuraru), 
Calugher (Călugăr), Vizitei 
(Vizitiu), Sprincean (Sprânceană), 
Epuri (Iepure) ș.a. În prezent, 
există regulamente în baza cărora 
numele pot fi corectate, deși 
nu totdeauna corectările sunt 
posibile. 
De asemenea, există norme 
aprobate de transcriere în limba 
română a numelor înregistrate în 
original cu alfabet rusesc. Însă în 
Republica Moldova nu există o 
lege care ar reglementa formele 
numelor și ale prenumelor. 
De exemplu, în unele țări se 
stipulează că prenumele trebuie 
neapărat să conțină clar indici de 
gen, din care să se înțeleagă dacă 
acesta este masculin sau feminin. 
De asemenea, există liste de 
prenume pentru țara respectivă, 
din care părinții pot alege și este 
strict reglementată sau chiar 
interzisă utilizarea prenumelor 
străine; în unele cazuri, în acte 
nu se admit decât variantele 
oficiale, fiind interzise formele 
scurte sau hipocoristice (de ex., 
în Rusia în acte se va înregistra 
doar Александр, Михаил și nu  
Саша, Шура, Сашка, Миш-
ка – forme care circulă mult mai 
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Urmare a solicitării conducerii 
Universității Kütahya Dumlupınar 
din Turcia (UKD), pe 10 ianuarie 
2020 la Universitatea de Stat din 
Moldova a avut loc întâlnirea 
de lucru a Prorectorului pentru 
Relații Internaționale, conf. univ. 
Angela Niculiță  cu omologul 
său Vice-rectorul UKD, prof. dr. 
Hasan Gocmez. La eveniment 
au participat conf. univ., dr. 
Lucia Castraveț, șef Departament 
Relații Internaționale al USM 
și conf. univ. dr. Oktay Şahbaz, 
Directorul Departamentului de 
Relații Internaționale al UKD.

În cadrul întâlnirii membrii 
delegației UKD și-au exprimat 
interesul sporit în stabilirea unei 
cooperări de lungă durată între cele 
doua centre universitare, inclusiv, 

INIȚIEREA COLABORĂRII ÎNTRE USM ȘI UNIVERSITATEA KÜTAHYA 
DUMLUPINAR, TURCIA

SĂRBĂTOAREA ZILEI INTERNAŢIONALE A PROFESORULUI DE 
LIMBĂ FRANCEZĂ ÎN CONTEXTUL NOSTRU SOCIAL

general, şi a profesorului de limbă 
franceză, în particular, căruia îi 
revine funcţia de a forma  la elev 
sau la student  competenţe verbale 
ce vor asigura comunicarea 
viitorului specialist cu orice 
locutor francofon.

Profesorul de limbă franceză, 
discipolii acestuia sunt concepuţi 
de comunitatea francofonă a lumii 
drept actori principali ai construirii 
şi atribuirii continuităţii în timp, 
posteriorităţii Francofoniei. 
Citiți articolul în întregime aici 

În luna noiembrie 2019, 
comunitatea pedagogică 
francofonă a  ţărilor francofone 
a serbat prima Sărbătoare 
Internaţională a Profesorului de 
Limbă Franceză. Propunerea a 
venit de la Preşedintele Republicii 
Franceze, E. Macron, care în 
discursul său din 20 martie 2019 
propusese ca 28 noiembrie 2019 
să fie declarată drept zi a primei 
ediţii a Sărbătorii Internaţionale a 
Profesorului de Limbă Franceză. 
Decizia dlui Preşedinte a fost 
reluată de Federaţia Internaţională 

a Profesorilor de Limbă Franceză. 
Sărbătoarea constituie un 
eveniment marcant pentru 
profesori de limbă franceză şi 
se înscrie în istoria evoluţiei 
Francofoniei. 
Prin această decizie se onorează 
profesorul, el e situat pe treapta 
socială meritorie, lui i se exprimă  
recunoştinţa autorităţilor franceze 
şi ale FIPF pentru promovarea 
limbii franceze drept limbă de 
comunicare la nivel internaţional. 

Se pune în valoare munca 
profesorului în numele formării 
lingvistice, culturale a tânărului 
pentru timpurile ce vin, pentru ca 
acesta prin intermediul unei limbi 
inegalabil de bogată, purtătoare 
de valori culturale şi umane 
evidente, să comunice la nivel 
internaţional. 
Declararea oficială a Sărbătorii 
e o mărturie suplimentară a 
rolului social al profesorului, în 

http://litere.md/sarbatoarea-zilei-intenationale-a-profesorului-de-limba-franceza-in-contextul-nostru-social/
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La categoria citări de 
publicații științifice, intitulat 
„TRANSPARENT RANKING: 
Top Universities by Citations in 
Top Google Scholar profiles Ninth 
Edition (versiunea 9.1 BETA, 
publicată la 22 ianuarie 2020)”, 
Universitatea de Stat din Moldova 
(USM) revine în top cu 16422 
de citări la activ în prestigiosul 
clasament mondial Web of 
Universities (Webometrics), din 
numărul total de peste 45000 citări 
pe platforma Google Scholar 
ale publicaţiilor ştiinţifice care 
aparțin autorilor-titulari ai USM. 
În acest clasament sunt prezente 
doar 4 universități din Republica 
Moldova, USM plasându-se la 
un interval de peste 5000 citări 
în raport cu următoarea instituție 
subclasată.

Acest clasament Webometrics 
include un număr total de peste 
5000 instituții din întreaga lume, 
care posedă un număr de citări mai 
mare de 1000, iar metodologia de 
calcul se bazează pe colectarea 
citărilor din primele top 110 
de profiluri publice ale fiecărei 

mai multe citări decăt următoarea 
instituție subclasată.

Vom remarca că USM a avut o 
evoluție constantă și susținută 
prin circa 100 unități de cercetare, 
cofinanțarea cercetărilor 
științifice cu 3 mln lei anual, 
internaționalizarea cercetării și 
inovării, integrarea în consorții 
regionale cu universități 
performante, 53 doctoranzi și 142 
studenți străini la ciclurile licență 
și master în prezent etc. Este un 
rezultat așteptat și binemeritat, 
ținând cont de faptul că USM este 

universități, pentru a permite 
comparații independente de 
numărul de angajați ai instituţiei, 
cu excluderea ulterioară a primelor 
10 profiluri de top ale listei pentru 
îmbunătățirea reprezentativității. 
Pentru celelalte 100 de profiluri din 
top per universitate se însumează 
numărul de citări, iar instituțiile 
sunt ordonate descrescător, 
conform acestui indicator. 
Totodată, vom mai menționa că și 
la categoria primelor 10 profiluri 
de top, USM deține la fel primul 
loc în Moldova, cu un număr total 
de 30931 citări, cu peste 2000 
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prin inițierea de proiecte comune 
în cadrul programelor Erasmus+ 
KA1 (ICM), KA2, Orizont 2020, 
MEVLANA, etc. În aceeași 
ordine de idei, s-a convenit asupra 
identificării domeniilor de interes 
comune în activitatea didactică 
și de cercetare și posibilității 
de creare a echipelor mixte de 
cercetători în vederea participării 
la proiectele internaționale, în 
special în domeniile: științe ale 
naturii, matematică, IT, științe ale 
educației, economie și turism.

Oaspeții au menționat, că UKD 
are o experiență vastă în domeniul 
internaționalizării academice, și, 
în prezent, cuprinde ca structură: 
10 facultăți, 3 institute, 2 
colegii universitare și 14 colegii 
profesionale. 

Universitatea numără cca 48 000 
studenți, inclusiv, peste 2000 
studenți internaționali și propune 
o ofertă bogată de programe cu 
predare în limba engleză.

Vice-rectorul UKD, prof. dr. 
Hasan Gocmez și-a exprimat 
deschiderea și interesul special 
față de colaborarea cu USM, 
consemnând, în mod repetat, 
experiența și ratingul Universității 
de Stat din Moldova atât la nivel 
național, cât și internațional. 
Ca prim pas al colaborării, 
universitățile au convenit să 
depună în apelul 2020 o aplicație 
pentru proiectul din cadrul 
programului Erasmus+ KA1 
ICM, semnând în acest sens 
acordul inter-instituțional privind 
mobilitatea academică.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA DEȚINE PRIMUL LOC 
ÎN MOLDOVA, CONFORM CLASAMENTULUI INTERNAȚIONAL 

WEBOMETRICS „TRANSPARENT RANKING”
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Prima Universitate din Republica 
Moldova și universitatea cu 
cele mai numeroase și diverse 
publicații Scopus (1243) și WoS 
(1070), acestea fiind semnate de 
438 autori USM, din 23 domenii 
diferite ale științei și reprezentând 
145 instituții-partenere. La fel, 
cercetătorii USM au înregistrat 

Superior pentru Cercetări 
Ştiinţifice din Spania, începând cu 
anul 2004. Ierarhizarea din cadrul 
acestui top este realizată pe baza 
datelor web accesibile publicului 
şi rezultatele sunt anunțate în 
lunile ianuarie şi iulie, în fiecare 
an.

publicații în 150 reviste indexate 
Scopus, iar 6 articole din top 10 
cele mai citate publicații științifice 
din Republica Moldova sunt ale 
autorilor de la USM.

Webometrics este un top realizat 
de Cybermetrics Lab, un grup de 
cercetare din cadrul Consiliului 
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CONFERINȚA „PREVENIREA CONFLICTELOR PRIN 
INTEGRAREA SOCIETĂȚII”

Marți, 28 ianuarie 2020, la 
Universitatea de Stat din 
Moldova s-a desfășurat conferința 
„Prevenirea conflictelor prin 
integrarea societății”, eveniment 
organizat de Facultatea de Relații 
Internaționale, Științe Politice și 
Administrative (FRIȘPA) a USM, 
în colaborare cu Misiunea OSCE 
în Republica Moldova.

În calitate de invitați de onoare 
la conferință au fost prezenți 
ambasadorul Lamberto Zannier, 
Înaltul Comisar OSCE pentru 
Minorități Naționale (ÎCMN), 
însoțit de dr. Anton Thomsen, 
consilier politic (ÎCMN), dr. Iryna 
Ulasiuk, consilier juridic senior 
(ÎCMN), Jane Viola Felber, ofițer 
de proiecte (ÎCMN) și Sergiu 
Conovalu, ofițer de programe 
naționale (ÎCMN).
Cuvânt de salut au rostit 
prorectorul pentru relaţii 
internaţionale, Angela Niculiță, 
dr., conf. univ., și decanul FRIȘPA, 
Alexandru Solcan, dr., conf. univ., 
care au menționat importanța și 
actualitatea subiectului ce ține de 
prevenirea conflictelor la nivel 
național, regional și internațional.

În discursul său, ambasadorul 
Lamberto Zannier s-a referit 
la tipologia și cauzele apariției 
conflictelor, în special, după 
destrămarea URSS. Totodată, 
Înaltul Comisar OSCE a atenționat 
asupra necesității integrării 
minorităților etnice în societate, 
prezentând în acest sens mai 
multe recomandări ale OSCE care 
ar facilita acest proces. Domeniile 
de bază, vizate în recomandări, 
sunt: Educația și Limba, Statul de 
drept, Justiția și Mass-Media.

Runda de întrebări adresate 
de către studenți și de corpul 

didactic al Departamentului 
Relații Internaționale a marcat 
interesul pentru subiectul abordat 
la întrunire.

În cuvântul de încheiere, 
ambasadorul Lamberto Zannier 
a menționat importanța existenței 
unui consens și a unei cooperări 
constructive între autoritățile 
statale și minoritățile etnice. 
Or, contextul în cauză va putea 
preveni conflictele, iar minoritățile 
naționale ar putea să beneficieze 
de tratament egal într-o societate 
democratică.

VIZITA DELEGAȚIEI UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA LA UNIVERSITATEA 
”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Marți, 28 ianuarie 2020, 
Rectorul Universității de Stat 
din Moldova, prof. univ., dr. 
hab. Gheorghe CIOCANU 
împreună cu Prorectorul pentru 
activitatea ştiinţifică, prof. univ., 
dr. hab. Florentin PALADI s-au 
aflat într-o vizită protocolară 

la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași (UAIC). 
Delegația USM a participat 
în calitate de invitat la ședința 
Consiliului de Administrație al 
UAIC, unde s-a discutat despre 
intensificarea cooperării dintre 
cele două instituții de învățământ 

superior prin organizarea unor 
programe de studii cu diplomă 
dublă în domeniul științelor 
exacte (Matematică, Fizică, 
Chimie, Biologie, Informatică). 
În vederea realizării acestui 
pas, în viitorul apropiat decanii 
facultăților de științe exacte de la 
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Joi, 30 ianuarie 2020, la 
Universitatea de Stat din Moldova, 
a avut loc inaugurarea sălii de 
conferințe „Allied Testing”, 
situată în sediul său, la etajul 
2 al blocului IV al Facultăților 
de Matematică și Informatică, 
Chimie și Tehnologie Chimică, 
Fizică și Inginerie.

La ceremonia de inaugurare au 
fost prezenți și au luat cuvânt din 
partea USM: dl Florentin Paladi, 
dr. hab., prof. univ,. prorector 
pentru activitatea ştiinţifică, dna 
Galina Rusu, dr., conf. univ., 
decan al Facultății de Matematică 
de Informatică; dna Valentina 
Nicorici, dr., conf.univ., decan al 
Facultății de Fizică și Inginerie; dl 
Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., 
șef Departament Informatică; 
dl Gheorghe Căpățină, dr., prof.
univ., din cadrul Departamentului 
Informatică, iar din partea 
Companiei „Allied Testing”: dl 
Eugen Gandrabura, directorul 
general al Companiei „Allied 

Fedkovici“ din Cernăuţi și 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi.

USM este mândră de colaborările 
care se bucură de un succes comun 
și paralel asigură fortificarea 
segmentului de internaționalizare.

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Ioan Cuza” din Iași fac parte din 
Consorţiul Universităţilor din 
Republica Moldova-România-
Ucraina (CUMRU), alături de 
Universitatea de Arte „George 
Enescu” din Iaşi, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea Naţională „Iurii 

INVESTIȚII CU PERSPECTIVĂ LA USM: ALLIED TESTING OFERĂ 
NOI OPORTUNITĂȚI

Testing”, Veaceslav Nastasenco, 
manager-curator al relațiilor 
cu USM, dl Maxim Sandu, 
responsabil de realizarea propriu-
zisă a proiectului sălii, precum și 
studenți, alți oaspeți.

Inaugurarea sălii de conferințe 
„Allied Testing” a devenit posibilă 
grație parteneriatului constant, 

eficient și promițător dintre USM 
și compania „Allied Testing”, în 
special, cu suportul financiar și 
logistic al companiei, dar și datorită 
implicării directe a administrației, 
facultăților și departamentelor 
USM. Astfel, atât USM, cât 
și compania „Allied Testing” 
dovedesc încă o dată situarea 
lor în rândul celor mai inovative 

USM în calitatea lor de persoane 
direct implicate în procesul 
de organizare și desfășurare a 
programelor de studii cu diplomă 
dublă vor efectua o vizită de lucru 
la Iași pentru a stabili modul de 
funcționare a colaborării dintre 
cele două instituții.

Este un lucru benefic în egală 
măsură pentru instituțiile vizate, 
cât și pentru angajatori, în contextul 
în care studenții vor fi instruiți 
în două sisteme educaționale, 
preluând competențe diverse de 
la ambele universități, așa încât să 
corespundă cerințelor de pe piața 
muncii.

Universitatea de Stat din Moldova 
și Universitatea „Alexandru 
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05 februarie 2020, la Universitatea 
de Stat din Moldova, în cadrul 
cursului de Economie Europeană 
și Integrare Economică s-a 
desfășurat lecția publică cu 
genericul ,,Estimarea efectelor 
integrării economice asupra 
economiei naționale”. În calitate 
de invitat de onoare la eveniment 
a participat Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Polone în Republica 
Moldova, dl Bartlomiej Zdaniuk.

Lecția publică a fost organizată de 
către Departamentul Economie, 
Marketing şi Turism în colaborare 
cu Centrul de Informare și 
Documentare privind NATO din 
Republica Moldova în cadrul 
Facultății de Științe Economice. 
Titularul cursului, dna Antoci 
Natalia, dr., lector universitar, 
a menționat importanța și 
actualitatea subiectului studiat 

la deschiderea evenimentului: 
strategiile de implicare în educație, 
colaborare și deschidere, selectare 
și implementare.

Pe acesta cale, aducem sincere 
mulțumiri tuturor persoanelor 
implicate în realizarea acestui 
proiect de perspectivă. Miercuri, 

interes sporit pentru economia 
națională.

Administrația și corpul profesoral 
al USM, dar, în special studenții au 
apreciat noua sală de conferinţe ca 
fiind luminoasă, caldă, modernă, 
cu utilaj performant, care oferă 
suficient spaţiu și condiţii 
pentru desfășurarea activităților 
menționate.

Cu un design modern elaborat 
în vederea satisfacerii cerințelor 
timpului de a conlucra într-un 
mediu propice și confortabil, cu 
accente comode pentru tănăra 
generație, sala este dotată cu 
mese și scaune moderne, ușor 
de organizat pentru mai multe 
echipe de lucru concomitent, fiind 
instalate proiectoare, panouri, 
calculatoare și acces la Internet.

În prezent, USM și Compania 
”Allied Testing” se axează 
pe câteva obiective de bază, 
conturate de dna Galina Rusu 

și dinamice instituții, orientate 
spre obținerea performanțelor și 
excelențelor în domeniul studierii, 
cercetării, inovării, transferului 
tehnologic în baza proiectelor 
de dezvoltare a infrastructurii, 
atragerii și completării rândurilor 
specialiștilor calificați la nivel de 
țară.

Toți cei prezenți au fost unanimi 
în luările lor de cuvânt inaugurale 
că noua sală de conferinţe 
reprezintă un pas semnificativ 
făcut în procesul de realizare a 
obiectivului său primordial de a 
oferi spațiu pentru conlucrare, 
platformă pentru conferințe, 
dezbateri, mese rotunde, 
breefinguri, prezentări, seminare, 
ședințe etc. ale studenților, 
profesorilor și profesorilor-
colaboratori, invitați din cadrul 
companiei „Allied Testing”. 
Simbioza dintre instituțiile de 
învățământ și sectorul IT din 
țară va marca sporirea numărului 
profesioniștilor în domeniile cu 

LECȚIE PUBLICĂ CU PARTICIPAREA E.S. BARTLOMIEJ 
ZDANIUK, AMBASADORUL REPUBLICII POLONIA ÎN RM, 

DESFĂȘURATĂ LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A USM
Niculiță, prorector pentru 
Relaţii Internaţionale și dna dr., 
conf. univ. Maria Hămuraru, 
șef de Departament Economie, 
Marketing și Turism, în cadrul 
căreia au fost puse în discuție 
ulterioarele activități și evenimente 
organizate la Universitatea de 
Stat din Moldova în colaborare cu 
Ambasada Poloniei în RM.

și l-a prezentat studenților pe 
invitatul de onoare.

În discursul său E.S. Bartlomiej 
Zdaniuk a menționat oportunitățile 
și avantajele pe care le creează 
Acordul de Asociere Republica 
Moldova-Uniunea Europeană 
pentru creșterea economică a RM, 
a analizat modalitatea concretă 
de abordare a piețelor europene 
și a relatat despre relațiile de 
parteneriat dintre state.

Studenții au manifestat interes 
vădit la acest subiect, fiind foarte 
activi prin numeroasele întrebări 
adresate Excelenței Sale.

Vizita la USM a Ambasadorului 
Extraordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Polone în Republica 
Moldova, dl Bartlomiej Zdaniuk 
a continuat cu întrevederea 
cu dna dr., conf. univ. Angela 
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ÎNTREVEDEREA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII DE 
STAT DIN MOLDOVA CU PARTENERII DIN CADRUL 

PROIECTULUI DE ANVERGURĂ MEDIACOR

de dezvoltare și consolidare a 
calității ofertei educaționale, 
extindere, îmbunătățire, suplinire, 
actualizare a programelor de 
studii, modernizare și utilizare 
eficientă a infrastructurii 
universitare prin renovare, 
reabilitare a patrimoniului 
universitar, amenajare, 
reorganizare și alocare a spațiilor 
în corelație cu schimbările și 
nevoile proceselor academice, de 
cercetare și inovare.

USM se axează în dezvoltarea sa 
pe formula eficientă a ”triunghiului 
de aur” care presupune simbioza 
dintre educaţie, cercetare şi 
inovare, ceea ce înseamnă că 
economia competitivă se creează 
prin însumarea inovării cu 
transferul tehnologic și cercetarea 
performantă, dar și prin extinderea 
viabilității ”triunghiului 
parteneriatului eficient”, care 
presupune colaborarea dintre 
mediul permisiv, la nivel de 
guvern, mediul academic și cel 
al sectorului economic al țării. 
Aceasta va consta în asigurarea 
continuă de către USM a 
ofertei educaționale de calitate 
şi promovarea permanentă a 
valorilor precum: competenţa 
profesională, creativitatea, 
armonizarea interesului individual 
cu cel comunitar, deschiderea 
către mediul socioeconomic 
naţional şi internaţional, ralierea la 
standardele europene în educaţie, 
cercetare şi inovare.

Joi, 30 ianuarie 2020, în Sala mică 
a Senatului Universității de Stat 
din Moldova a avut loc întâlnirea 
Rectorului USM, dr. hab., prof. 
univ., dl Gheorghe Ciocanu, cu 
partenerii din cadrul proiectului 
de anvergură MEDIACOR, care 
presupune un parteneriat public-
privat între Universitatea de 
Stat din Moldova și Asociația 
Companiilor din Industria 
creativă, cu susținerea partenerilor 
de dezvoltare: Misiuniea 
USAID, Ambasada Suediei, 
Ambasada Britanică, Proiectul 
de competitivitate al Moldovei. 
La întrevedere a participat și 
Prorectorul pentru activitatea 
științifică a USM, dr. hab., prof. 
univ., dl Florentin Paladi.

Grupul de lucru al partenerilor 
de dezvoltare a fost reprezentat 
din partea Agenției Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID): Scott Hocklander, 
Directorul Misiunii USAID, 
Steven Welker, Specialist 
în managementul de proiect 
USAID; Ambasadei Suediei: 
Adam Amberg, Șeful Cooperării 
Suediei, Oxana Paierele, Proiect 
Ambasada Suediei; Ambasadei 
Britanice: Chris Perkins, Șef 
de programe; Proiectului de 
Competitivitate al Moldovei: 
Doina Nistor, Coordonator proiect, 
Sergiu Rabii, Lider de echipă 
TIC și industria creativă, Olesea 
Galusca, Manager de dezvoltare 
a industriei creative, Fahima 

Zahir, Directorul operațiunilor și 
Fondului SEED ș.a.

Universitatea de Stat din Moldova, 
fiind centru universitar de 
excelență în Republica Moldova, 
a fost selectată să participe la 
Proiectul de competitivitate 
al Moldovei (MCP), datorită 
capitalului uman talentat pe care-
l posedă, dar și perspectivelor 
care se vor deschide în vederea 
atingerii obiectivelor principale 
de formare a forței de muncă, 
de creștere a competitivității, 
de creare a bazei de cercetare și 
producere.

În cuvântul său de deschidere, 
Rectorul USM, dl Gheorghe 
Ciocanu, a reiterat că Proiectul 
MEDIACOR face parte din Planul 
strategic de dezvoltare a USM, 
care are drept scop implementarea 
schimbărilor în vederea 
atingerii obiectivelor scontate 
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Partenerii Universității din cadrul 
Proiectului MEDIACOR au 
prezentat viziunea și perspectivele 
clare și bine argumentate de 
dezvoltare a acestui proiect de 
anvergură la USM, care urmează 
să fie competitiv și realizabil 
atât pe piața țării, cât și pe cea 
internațională.

Reuniunea a fost focalizată pe 
discuții, menite să scoată în 
evidență aspecte ale colaborării 

talentat al USM, a invențiilor 
elaborate în mediul ei academic, 
pentru a contribui substanțial la 
dezvoltarea și competitivitatea 
țării. Aplicarea în practică a 
formulei ”triunghiului de aur” în 
proiectul de educare și dezvoltare 
a forței de muncă legată de 
tehnologii le oferă generațiilor 
viitoare de absolvenți ai USM 
posibilitatea de a concura pe piața 
de muncă atât din țară, cât și de 
peste hotare.

de perspectivă pe acest proiect. 
Planurile vizionare ale USM și 
cele ale partenerilor sunt axate 
pe importanța unui management 
eficient și a măsurilor 
administrative de stimulare a 
acestor activități, astfel încât să fie 
redefinit însuși statutul ontologic 
al USM în vederea dezvoltării și 
modernizării continue.

Proiectul MEDIACOR urmărește 
valorificarea capitalului uman 

CEREMONIA DE SEMNARE A ACORDULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE A LIMBII JAPONEZE ÎN 

CADRUL FUNDAȚIEI PENTRU RELAȚII MOLDO-JAPONEZE

La 5 februarie 2020 a avut loc 
ceremonia de semnare a Acordului 
de implementare a proiectului 
de îmbunătățire a procesului de 
învățare a limbii japoneze în 
cadrul Fundației pentru Relații 
Moldo-Japoneze, găzduită 
de Universitatea de Stat din 
Moldova, susținut de Ambasada 
Japoniei în Republica Moldova. 
La evenimentul organizat în 
incinta Centrului de cultură și artă 
japoneză au participat Excelența 
Sa Ambasadorul Extraordinar 
și Plenipotențial al Japoniei în 
Republica Moldova, Domnul 
Masanobu Yoshii, dna Natalia 
Grîu, Secretar de stat în Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, 
dnul Valeriu Bînzaru, Preşedinte 

permanent activitățile de studiere 
și promovare a limbii și culturii 
japoneze în instituțiile de 
învățământ superior, dar și în cadrul 
organizațiilor neguvernamentale,  
menționând despre eficacitatea 
acordării asistenței financiare 
nerambursabile din partea 
Guvernului Japoniei către 
Republica Moldova.

Dna Natalia Grîu, Secretar de 
stat a Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, a adus 
în fața publicului mesajul de 
salut al dlui Ministru Corneliu 
Popovici, aducând recunoștință și 
gratitudine pentru efortul generos 
depus de ambele părți, care a dus la 
reușita implementării proiectelor 
de anvergură începând cu anul 
2009, susținând totodată intențiile 
care consolidează relațiile și pe 
viitor dintre cele două popoare.

Președintele Fundației pentru 
Relații Moldo-Japoneze, Valeriu 
Bînzaru în discursul său a 
menționat despre munca titanică 
comună a celor două popoare, 
îndreptată în aceeași direcție 
de îmbunătățire și sporire a 
interactivității de predare-învățare 

al Fundației pentru Relații Moldo-
Japoneze, dna Prorector pentru 
Activitate Studențească USM, dr. 
hab., prof. univ. Violeta Cojocaru, 
distinși oaspeți, precum și copii 
care la moment sunt antrenați 
în procesul de studiere a limbii 
japoneze.

În mesajul său de salut, Domnul 
Masanobu Yoshii a reiterat despre 
importanța seriei de proiecte 
,,Cusanone” care se divizează 
în proiecte pentru securitate în 
școli, grădinițe, spitale și alte 
instituții publice și în proiecte 
culturale, apreciind eforturile 
depuse în direcția implementării 
acestora. Totodată, a asigurat 
că încurajează și va încuraja 
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a limbii și culturii japoneze, 
mulțumind în același timp pentru 
contribuția adusă și asigurându-i 
pe cei prezenți de utilitatea 
echipamentului care va fi obținut 
de pe urma proiectului.

Pe final, în semn de profundă 
gratitudine pentru contribuția 
substanțială la dezvoltarea și 
consolidarea relațiilor de prietenie 
și colaborare moldo-japoneze 
precum și pentru sprijinul 

acordat acţiunilor pe segmentele 
educației și culturii în Republica 
Moldova, Dna Prorector pentru 
Activitatea Studențească, dr. hab., 
prof. univ. Violeta Cojocaru  i-a 
conferit domnului Masanobu 
Yoshii medalia de onoare a USM. 
Mesajul de mulțumire a Doamnei 
Prorector a fost direcționat atât 
către poporul japonez pentru 
susținerea oferită de-a lungul 
timpului prin proiecte generoase, 
cât și către Fundație, pentru munca 
și străduința depusă în activitatea 
prodogioasă desfășurată într-o 
perioadă de 18 ani.

APROFUNDAREA PARTENERIATULUI USM ȘI UAIC: UN NOU SUCCES
Joi, 6 februarie 2020, o delegație a 
Universității de Stat din Moldova, 
constituită din prorectori, decani, 
prodecani, șefi de departamente 
a participat la o ședință de lucru 
cu omologii lor din cadrul 
Universității „Al. I. Cuza” din 
Iași, România. La întâlnire a fost 
discutată problema elaborării 
și implementării proiectului cu 
privire la inițierea programelor de 
studii cu diploma dublă.

„Scopul vizitei constă în 
consolidarea relațiilor de 
parteneriat axate pe conjugarea 
eforturilor în vederea oferirii 

oportunităților de formare 
profesională în domeniile 
matematică,informatică, chimie, 
tehnologii chimice, fizică, 
biologie, geografie, relații 
internaționale, administrare 
publică pentru tinerii din RM și 
România, precum și diversificarea 
activităților privind consolidarea 
școlilor științifice, prin atragerea 
și valorificarea potențialului celor 
mai buni absolvenți ai liceelor din 
cele două țări”, – a menționat prof. 
univ., dr. hab. Florentin Paladi, 
prorectorul pentru activitatea 
științifică a USM.

Atât în ședința plenară, cât și în 
cadrul întrevederilor de lucru 
ale echipelor de specialiști din 
domeniile vizate, s-a pus accentul 
pe identificarea oportunităților de 
organizare a programelor comune 
de studii, care vor fi oferite de 
USM și UAIC începând cu anul 
curent de admitere.

„Activitatea în comun a echipelor 
USM și UAIC a scos în evidență 
faptul că programele de studii și 
parcursul academic propus de 
aceste instituții de învățământ 
superior sunt similare, pe alocuri, 
practic identice, ceea ce confirmă 
o data în plus că viziunea și 
concepția formării viitorilor 
specialiști, contextul științifico-
didactic, condițiile și rigorile 
privind calitatea studiilor sunt la 
fel. Această situație favorizează 
conjugarea eforturilor orientate 
spre oferirea studiilor de calitate 
în domeniile vizate”, – a precizat 
prof. univ., dr. hab. Otilia Dandara, 
prorectorul pentru activitatea 
didactică a USM.
Acestă întrevedere de lucru 
este o continuare a acțiunilor 
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de consolidare a parteneriatului 
științifico-didactic inițiat de către 
rectorul Universității de Stat din 
Moldova, prof.univ., dr. hab. 
Gheorghe Ciocanu și rectorul 
Universității „Al. I. Cuza”din Iași, 
prof. univ., dr. Tudorel Toader, în 

susținerea proiectelor în comun, 
partea chișinăuiană exprimându-
și siguranța că acestea vor fi 
implementate și se vor desfășura 
cu succes.

cadrul consorțiului Universitaria 
și CUMRU.

Colaborarea dintre USM și UAIC 
este una solidă, partea ieșeană 
manifestându-și și de această 
dată deschiderea spre inițierea și 

FINALA NAȚIONALĂ A PRIMEI EDIȚII A COMPETIȚIEI JESSUP MOOT COURT 
COMPETITION, LA USM

Vineri, 14 februarie 2020, 
la Universitatea de Stat din 
Moldova, în Sala Mare a 
Senatului, reprezentanţa 
Asociației Barourilor Americane 
Inițiativa pentru Supremația Legii 
din Republica Moldova (ABA 
ROLI Moldova) în parteneriat 
cu Facultatea de Drept a USM, a 
organizat pentru prima dată etapa 
națională a competiției Jessup 
Moot Court Competition.

Jessup Moot Court Competition 
este cea mai mare competiție de 
procese simulate din lume, anual 
înscriindu-se peste 700 de facultăți 
de drept, reprezentând peste 100 
de state ale lumii. Evenimentul a 
avut loc în cadrul programului: 
„Promovarea culturii dezbaterilor 
în învățământul juridic din 
Republica Moldova” implementat 
de către ABA ROLI și finanțat 
de către Departamentul de Stat 
al SUA, care are drept obiectiv 
susținerea proceselor simulate și 
promovarea argumentării juridice 
în cadrul facultăților de drept din 
Republica Moldova.

La această competiție s-au 
înscris facultățile de drept de 
la șase instituții de învățământ 
superior din Republica Moldova: 
Universtitatea de Stat din 
Moldova (USM), Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova 
(ULIM), Academia de Studii 
Economice din Moldova (ASEM), 
Universitatea de Stat ”B.P. 
Hașdeu” din Cahul, Universitatea 
de Stat din Comrat, Academia de 
Poliție ”Ștefan cel Mare”. La etapa 
preliminară a etapei naționale, din 
13 februarie 2020, au concurat 
echipele facultăților de drept 
de la ASEM, USM și ULIM. În 
finala națională a competiției s-au 
calificat echipele facultăților de 
drept ale USM și ULIM.

Oaspeți de onoare ai evenimentului: 
Excelența Sa Dereck J. Hogan, 
Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al SUA în RM, 
Dl Fadei Nagacevschi, Ministrul 
Justiției RM, Dl Florentin Paladi, 
Prorector pentru activitatea 
ştiinţifică, prof.univ., dr. hab.

Competiția este o simulare a 
unei dispute convenționale dintre 
țări în fața Curții Internaționale 
de Justiție, organul judiciar al 
Organizației Națiunilor Unite, și 
este organizată de către Asociația 
Internațională a Studenților la 
Drept (ILSA) în parteneriat cu 
Casa de Avocatură White & Case 
(SUA). În cadrul competiției 
echipele pregătesc pledoarii în 
scris și oral, reprezentând părțile 
unui conflict simulat.
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Dl Paladi, în cuvântul său de salut, 
adresat tuturor participanților, 
a subliniat debutul frumos al 
competiției, exprimându-și 
speranța că tradiția competiției 
proceselor simulate la nivel 
național și internațional va avea 
continuitate și în Republica 
Moldova, urându-le succes 
echipelor finaliste.

Dl Dereck J. Hogan, Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar 
al SUA în RM a onorat cu 
prezența și prestația sa debutul 
finalei naționale a concursului, 
reiterând implicarea SUA, a 
Departamentului de Stat al SUA, 
al Ambasadei SUA în proiecte 
menite să contribuie ca pe viitor 
RM să aibă un sistem juridic 
independent, care să stea la baza 
societății democratice. Domnia Sa 
a subliniat importanța includerii 
tinerilor de la Drept în circuitul 
tradițiilor și bunelor practici ale 
competiției proceselor simulate 
„Jessup International Moot Court 
Competition” (cea mai mare 
competiție de procese simulate 
din lume) în scopul atingerii 
unor asemenea obiective scontate 
precum: profesionalismul, 
libertatea cugetării, pluralismul de 
opinie, responsabilitatea socială, 
dominarea supremației legii și, 
în special, respectarea și apărarea 
drepturilor fundamentale ale 
omului în vederea construirii unui 
adevărat stat de drept. Dlui le-a 
mulțumit tuturor celor prezenți 
pentru implicare, spunând că de 
pe urma acestui frumos eveniment 
câștigători vor fi toți, totodată, 
exprimându-și încrederea 
în capacitățile și puterea de 
convingere a participanților, 
dar și că cea mai bună echipă 
va ajunge să participe la etapa 
internațională a competiției care 
va avea loc în perioada 12-18 
aprilie 2020 la Washington DC. 
Reiterând bunele practici de 
colaborare a Ambasadei SUA cu 
USM, ambasadorul a subliniat 
în discuția cu prorectorul pentru 
activitatea științifică, dl Florentin 

Paladi, importanța desfășurării 
proiectului „MEDIACOR” între 
USM și Asociația Companiilor din 
Industira Creativă, cu susținerea 
partenerilor de dezvoltare 
Misiunea USAID, Ambasada 
Suediei, Ambasada Britanică, 
Proiectul de competitivitate al 
Moldovei.

Dl Fadei Nagacevschi în luarea 
sa de cuvânt s-a arătat extrem 
de bucuros să revină la Alma 
Mater, printre colegi și studenți, 
menționând oportunitățile din 
prezent de care se bucură actualii 
studenți, inclusiv de condițiile 
de studii foarte bune din blocul 
central, renovat cu eforturi 
consolidate, Dlui fiind plăcut 
surprins de schimbări, spunând 
că cu greu l-a recunoscut după 
asemenea modernizări. În aceeași 
ordine de idei, Dl Ministru s-a 
arătat bucuros de ocazia fericită 
de a se afla la evenimentul în 
cauză, subliniind cât de important 
este pentru RM, pentru viitorii 
profesioniști care vor veni în 
sistem să participe la astfel de 
programe practice de formare 
a adevăraților justițiari, cum 
sunt pledoariile, căci acestea au 
menirea de a pune la dispoziţia 
cetățenilor o justiţie imparţială și 
independentă, cu specialiști bine 
școliți și educaţi, respectiv cu legi 
bune și drepte.
Dna Mihaela Vidaicu, directorul 

ABA ROLI Moldova, a mulțumit 
Departamentului de Stat al SUA și 
Secției Justiție Penală și Aplicarea 
Legii din cadrul Ambasadei 
SUA pentru suportul acordat la 
implementarea acestui program, 
precum și a menționat că acest 
concurs are loc datorită susținerii 
decanilor tuturor facultăților 
de drept implicate în concurs, 
studenților care într-o perioadă de 
timp extrem de scurtă au reușit să 
facă față exigențelor concursului 
și profesorilor care au pregătit 
aceste echipe.
Este mai mult decât salutabilă 
desfășurarea concursului de 
procese simulate la nivel național, 
căci acesta le oferă studenților 
de la Drept posibilitatea „să 
înveţe participând nemijlocit”. 
Ei au fost puși în situaţii reale 
de viaţă profesională, construind 
pledoarii pentru cazuri concrete. 
„Jessup International Moot Court 
Competition”, care se desfășoară 
în întreaga lume, este o anticipare 
a „rolurilor” reale profesionale 
pentru care discipolii de la 
Drept obțin bagajul teoretic la 
universitate. Principiul corelării 
teoriei cu practica, unul dintre 
principiile didactice tradiţionale, 
și-a găsit fericita aplicare în 
procesele simulate de echipele 
finaliste.

La dezbaterile de vineri, la procesul 
simulat, în urma argumentărilor 
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juridice, prezentate în finală de 
ambele echipe, am putut constata 
că în faţa instanţei, prin discuţiile 
în contradictoriu purtate într-un 
cadru formal, oficial și public, 
conform unor reguli clare de 
procedură, completul de judecată 
în componența invitaților de 
onoare: Kevin J. Lanigan – 
Consilier juridic senior, Secția 
Justiție Penală și Aplicarea Legii 
(INL) din cadrul Ambasadei 
SUA, Douglas Pivnichniy – jurist 
asociat la Curtea Internațională de 
Justiție (Haga), Serhii Petukhov 
–  profesor de drept la Academia 
Kyiv-Mohyla din Kiev (Ucraina), 
și-au putut „desfășura activitatea” 
lor de judecători, ajungând să 
stabilească ceea ce se numește 
„adevărul judiciar”, dând câștig 
de cauză echipei cu cele mai 
argumentate pledoarii. Membrii 
completului de judecată s-au 
arătat entuziasmați că au avut 
posibilitatea „să lucreze” cu 
tineri atât de promițători și de 

stăpâni pe sine și pe cunoștințele 
lor, sperând să-i reîntâlnească în 
mediul profesional.

Pregătirea studenţilor ambelor 
echipe finaliste a presupus 
o muncă în echipă susţinută 
şi bine organizată. Emoţiile 
participanţilor au fost depăşite 
numai prin încrederea în puterea 
echipei şi în forţa argumentelor 
juridice utilizate, bazate pe 
cunoașterea excelentă a Dreptului 
internațional, dar și a limbii 
engleze, procesele fiind simulate 
în această limbă.
Învingătoare a devenit echipa 
Facultății de Drept a USM, echipa 
Facultății de Drept, ULIM a 
câștigat la proba pentru „cea mai 
bună pledoarie scrisă”, iar „cel 
mai bun orator” a fost desemnată 
Nadejda Hâncu, Facultatea de 
Drept, USM.

Toate echipele finaliste au 
fost desemnate cu diplome 

de participare, iar studenții, 
organizatorii și oaspeții și-au 
exprimat încrederea că această 
competiție nu se va opri la prima 
ediție și că temelia bunelor 
practici de formare a justițiarilor 
viitorului a fost pusă.

Sperăm ca acest concurs de procese 
simulate să rămână un eveniment 
aşteptat, bine planificat, în 
calendarul activităţilor studenţilor 
facultăților de drept din întreaga 
țară și ca pe viitor să existe 
procese simulate nu numai pe 
Drept internațional, ci și național.

Felicitări organizatorilor 
pentru un eveniment la nivelul 
așteptărilor, mulțumiri deosebite 
Departamentului de Stat și 
Ambasadei SUA în RM, 
ABA ROLI, participanților, 
susținătorilor proiectului, dar în 
special echipei învingătoare a 
USM și celei mai bune oratoare  – 
Nadejdei Hâncu pentru prestație!

VIZITA DE STUDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI MHELM LA 
UNIVERSITATEA DIN GLOUCESTERSHIRE, UK

Universitatea de Stat din Moldova; 
Universitatea Tehnică a Moldovei; 
Academia de Studii Economice a 
Moldovei; Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu”; Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți; 

În conformitate cu agenda 
proiectului Erasmus+ CBHE 
„Moldova Higher Education 
Leadership and Management 
(MHELM), lansat în noiembrie 
2019, partenerii din RM, 
reprezentanți ai sașe universități – 

Universitatea de Stat „B. P. 
Hasdeu” din Cahul; Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova și a 
Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării au realizat o vizită 
de studiu la Universitatea din 
Gloucestershire (UoG), UK.
Având ca scop consolidarea 
guvernanței, planificării strategice 
și a managementului universitar, 
principalul obiectiv al proiectului 
MHELM este elaborarea în 
baza experienței partenerilor din 
UK și UE a unui program de 
dezvoltare profesională pentru 
creșterea capacității de conducere 
și de gestionare a instituțiilor 
de învățământ superior și 
oferirea respectivului program 
universităților din Republica 
Moldova.
Pe parcursul vizitei, membrii 
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Consorțiului MHELM au 
avut întâlniri cu conducerea 
universității gazdă: prof. Stephen 
Marston, Vice-Chancellor și 
prof. David James, Dean of 

pentru cei interesați din exterior 
și au discutat asupra structurii 
programului care urmează a 
fi elaborat de către și pentru 
universitățile din RM.

Echipa Universității de Stat din 
Moldova, la această vizită, a fost 
constituită din: prof. univ., dr. hab. 
Otilia Dandara, prorector pentru 
activitatea didactică, conf. univ., 
dr. Angela Niculiță, prorector 
pentru relații internaționale și dna 
Tatiana Turchina, șef Departament 
Formare Continuă.

Proiectul 609656-EPP-1-2019-
1 - M D - E P P K A 2 - C B H E - S P. 
MHELM este implementat cu 
suportul UE prin intermediul 
programului Erasmus +.

Academic Development, au 
analizat experiența Universității 
din Gloucestershire care deja de 
9 ani oferă un astfel de program 
atât pentru colaboratorii săi, cât și 

GALA CERCETĂTORILOR USM 
a avut loc luni, 13 ianuarie 2020, 
fiind invitați cercetătorii ştiinţifici 
de la Universitatea de Stat din 
Moldova (USM) şi reprezentanţii 
mass-media.
În discursul său, Rectorul USM, 

prof. univ., dr. hab. Gheorghe 
CIOCANU, a menționat că 
Universitatea de Stat din Moldova 
s-a afirmat în mediul comunității 
științifice din Republica Moldova 
și din străinătate atât ca instituție 
academică racordată la rețelele 

educaționale moderne, cât și ca 
un centru ştiinţific polivalent cu 
merite recunoscute și cercetători 
consacrați în sfera cercetării și 
inovării. 

Excelența și performanța USM 
este demonstrată prin prestația 
școlilor ştiinţifice constituite la 
USM în domeniile: matematică 
şi informatică, fizică aplicată şi 
teoretică, chimie coordinativă, 
analitică şi ecologică, biologia 
omului şi animalelor, botanică, 
zoologie şi biotehnologie, 
istorie şi lingvistică, jurnalism 
şi ştiinţele comunicării, drept, 
sociologie, politologie şi filosofie, 
psihologie şi ştiinţele educaţiei. 
Publicaţiile ştiinţifice, brevetele 

GALA CERCETĂTORILOR USM, Ediția I

SCiENtia potENtia ESt
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parte din Consorţiul Universitaria 
și din Consorţiul Universităţilor 
din Republica Moldova, România 
şi Ucraina (CUMRU). Prestigiul 
USM pe arena internaţională 
este consolidat şi de cele 39 
personalități ilustre de ştiinţă şi 
cultură din 15 ţări ale lumii şi 4 
personalităţi notorii implicate în 
activitatea instituţiilor UE, cărora 
li s-a conferit titlul Doctor Honoris 
Causa, precum şi de 10 profesori 
ai USM care s-au învrednicit de 
acest titlu onorific, conferit de 
universităţi prestigioase de peste 
hotare.

În rezultatul concursului 
”Program de Stat” (2020-2023), 
cercetătorii de la USM participă 
în realizarea a 19 proiecte 
științifice selectate recent pentru 
finanțare, dintre care 8 proiecte 
independente ale USM, 5 proiecte 
în parteneriate coordonate 
de USM și alte 6 proiecte în 
parteneriate coordonate de către 
instituții de cercetare. Este un 
rezultat așteptat și binemeritat, 
ținând cont de faptul că USM este 
Prima Universitate din Republica 
Moldova și universitatea cu 
cele mai numeroase și diverse 
publicații Scopus (1243) și WoS 
(1070), acestea fiind semnate de 

de invenţii, elaborările științifice 
ale universitarilor de la USM au 
fost apreciate în cadrul celor mai 
înalte foruri științifice naționale și 
internaționale, sporind prestigiul 
și recunoașterea rezultatelor 
cercetării, inovării și transferului 
tehnologic obținute la USM.

Rezultatele științifice ale 
universitarilor USM, în perioada 
anilor 2010-2019, reflectă 
implementarea cu succes a 
150 proiecte naţionale şi sunt 
materializate prin publicarea a 
circa 400 studii monografice, 
manuale şi lucrări metodice, circa 
1900 articole ştiinţifice şi circa 
2500 teze la conferinţe, obținerea 
a circa 240 titluri de protecţie 
pentru obiectele de proprietate 
intelectuală, toate acestea fiind 
apreciate cu peste 280 de medalii 
la Saloanele Internaționale de 
Carte și Inventică.

Pentru merite deosebite în 
cercetare, doar în perioada 2010-
2019, 6 universitari USM au fost 
menţionaţi cu Premiul Naţional, 
11 cercetători au devenit Laureaţi 
ai Premiului pentru Tineret, iar 
8 sunt deţinători ai premiilor 
Academiei de Ştiințe din Moldova.
USM este astăzi o instituție cu 
renume internațional în mediul 
instituțiilor de învăţământ 
universitar, fiind integrată în 
acțiuni de cooperare cu 103 
universități și centre științifice 
universitare din 29 de ţări. La 
fel, Universitatea este membru 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Universităţilor (IAU), al Agenţiei 
Universitare a Francofonei 
(AUF), al Asociaţiei Eurasiatice 
a Universităţilor (AEU) și face 

438 autori USM, din 23 domenii 
diferite ale științei și reprezentând 
145 instituții-partenere. La fel, 
cercetătorii USM au înregistrat 
publicații în 150 reviste indexate 
Scopus, iar 6 articole din top 10 
cele mai citate publicații științifice 
din Republica Moldova sunt ale 
autorilor de la USM!

Vom remarca că aceste succese 
aparțin doar titularilor USM și 
am considerat neetic să includem 
colegii și absolvenții USM, care 
activează în diferite instituții de 
cercetare din țară sau în universități 
din Germania, Franța, SUA etc. 
Mai ales că aceste tendințe și 
abordări „șmecherești” nu reflectă 
valoarea și esența activităților 
academice. De exemplu, în 
clasamentul mondial Web of 
Universities (Webometrics) 
topul universităților din Ucraina 
ne demonstrează „șmecheria” 
respectivă. Pentru USM este 
importantă colaborarea cu ei, dar 
nu PR-ul ieftin și neargumentat.

Pentru de altă parte, USM a 
avut o evoluție constantă și 
susținută prin circa 100 unități 
de cercetare, cofinanțarea 
cercetărilor științifice cu 3 mln 
lei anual, internaționalizarea 
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cercetării și inovării, integrarea în 
consorții regionale cu universități 
performante, 53 doctoranzi și 142 
studenți străini la ciclurile licență 
și master în prezent etc.

De asemenea, în cadrul Galei 
Cercetătorilor USM, domnul 
Viorel IUSTIN, Director general 
al Agenției de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), 
a înmânat domnului Rector USM, 
prof.univ., dr.hab. Gheorghe 
Ciocanu, distincțiile acordate 
Universității de Stat din Moldova 
în cadrul Expoziţiei Internaţionale 
Specializate INFOINVENT 2019 
(ed. XXVI) desfășurate în perioada 
20-23 noiembrie 2019: Trofeul 
OMPI în domeniul proprietăţii 
intelectuale pentru întreprinderi 
și Premiul AGEPI pentru „Cea 
mai reprezentativă participare la 
expoziţie”.

Rectorul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. 
dr. Tudorel TOADER, însoțit 
de doamna Prorector, prof. 
univ. dr. Mihaela ONOFREI, 
a vorbit universitarilor despre 
Strategia Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași privind 
cercetarea științifică, precum și 
despre realizările Institutului de 
Cercetare Interdisciplinar – ICI 
UAIC, dorindu-le mult succes 
în continuare cercetătorilor 
universitari de la USM și susținere 
în parteneriatul UAIC-USM, 
în general, și al ambelor centre 
academice de cercetare – Institutul 
de Cercetare Interdisciplinar al 
UAIC cu Institutul de Cercetare și 
Inovare al USM, în particular.

În final, Profesorul Dr. Henrik 

RUDOLPH, Redactor-șef al 
Revistei Applied Surface Science 
(Editura Elsevier, IF 5.155), a 
prezentat lecţia publică „Ethics 
in Scientific Publishing”, iar 
Profesorul Dr. Andrei ROTARU, 
Redactor-coordonator al Revistei 
Applied Surface Science Advances, 
a vorbit despre problematica 
actuală a „Științei Deschise”.

Comunitatea științifică și 
academică de la USM își 
reconfirmă angajamentul față 
de promovarea excelenței și 
performanței științifice, în 
serviciul întregii societăți. Vitae 
Discimus!

Din realizările remarcabile ale 
cercetătorilor USM în anul 2019:

Premiile AȘM
În conformitate cu Hotărârea 
nr. 158 din 6 noiembrie 2019 
a Prezidiului AȘM, din cadrul 
Universității de Stat din Moldova 
au fost desemnați următorii 
laureați ai Premiilor AȘM pentru 
rezultate științifice de valoare 
obținute în anul 2018 în domeniile 
științelor exacte și inginerești:

Ghenadii KOROTCENKOV, 
doctor habilitat în științe fizico-
matematice, profesor universitar. 
Premiul în domeniul Inginerie 
„Ion Hăbăşescu” pentru ciclul 
de lucrări „Senzori de gaze 
convertoare termoelectrice pe 
bază de oxizi metalici”;

Valeriu UNGUREANU, doctor 
în științe fizico-matematice, 
conferențiar universitar. Premiul 
în domeniul Matematică 
și Informatică „Constantin 

Sibirschi” pentru ciclul de lucrări 
„Teoria Jocurilor și Controlului 
Pareto-Nash-Stackelberg”.
Diploma Parlamentului de gradul 
întâi
Laureat al Premiului Parlamentului 
Republicii Moldova pentru 
realizări deosebite în activitatea 
de cercetare și contribuții 
remarcabile la dezvoltarea științei 
din Republica Moldova, în 
general, și a celei din Universitatea 
de Stat din Moldova, în special:

Denis NICA, doctor habilitat în 
științe fizice, profesor universitar, 
șeful Departamentului de Fizică 
Teoretică „Iu. Perlin”.

Distincțiile Expoziției 
Internaționale INFOINVENT 
2019
În cadrul Expoziţiei Internaţionale 
Specializate INFOINVENT 2019 
(ed.  XXVI), 20-23 noiembrie 2019, 
au fost desemnate următoarele 
premii și distincții:

UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA – Trofeul OMPI în 
domeniul proprietăţii intelectuale 
pentru întreprinderi;
UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA – Premiul AGEPI 
pentru „Cea mai reprezentativă 
participare la expoziţie”;
Alina TROFIM, dr. conf. univ. 
– Premiului AGEPI„Cea mai 
bună invenţie creată de o femeie 
inventator”, pentru ciclu de invenții 
în domeniul microbiologiei şi 
biotehnologiei;
Roman RUSNAC, drd. – Premiul 
AGEPI pentru „Cea mai bună 
invenţie creată de un tânăr 
inventator”pentru invențiile din 
domeniul chimiei şi medicinii.
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NOI SOIURI DE MENTĂ ŞI PLANTE MEDICINALE ALE CERCETĂTORILOR DE 
LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Recent, realizările remarcabile 
ale cercetătorilor din cadrul 
Institutului de Cercetare și 
Inovare al Universității de Stat din 
Moldova (ICI-USM) în domeniul 
mentei au fost incluse în Catalogul 
Soiurilor de Plante al Republicii 
Moldova, ediţia anului 2020, prin 
ordinul nr. 80A din 15 noiembrie 
2019 al Comisiei de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante. Este 
vorba de soiurile de mentă Nistru 
R1, Speranţa şi Victoria (autori 
– Vasile Ciobanu, Elena Peleah 
și Victor Melnic). Faptul permite 
producătorilor de plante etero-
uleioase să planteze culturile de 
mentă pe suprafeţe extinse, pentru 
a fi utilizate în diverse ramuri ale 
economiei naţionale.

Noile soiuri de mentă reprezintă 
surse de compuşi biologic activi.
Soiul Nistru R1 face parte din 
tipul de „mentă albă”. Datorită 
particularităţilor compoziţiei, 
soiul respectiv oferă un ulei 
esenţial de cea mai bună calitate. 

Se caracterizează prin procentul 
mare de ulei eteric (2,5-3,0%), 

conţinutul de mentol liber în ulei 
ajunge până la 51-52%, recolta de 
frunze – până la 3,0 tone la hectar 
şi ulei – până la 30 kg la hectar, 
rezistenţă mare la frig şi la secetă. 
Pot fi obţinute două recolte  pe 
sezon.

Soiul Victoria se referă la tipul de 
„mentă neagră”, deoarece tulpina 
şi frunzele au culoarea antocian 
(violet). Se caracterizează printr-
un conţinut de ulei de până la 
3,0% şi mentol liber până la 50% 
în ulei, recoltă de frunze până la 
3,5 tone la hectar şi  ulei – până la 
30 kg la hectar .

Coeficientul de reproducere la 
ambele soiuri este de 1:20.
Soiul Speranţa se caracterizează 
prin procentul mare de ulei eteric 
(până la 4,0%); hibridul permite a 
fi obţinute 3,0 – 4,0 tone de frunze 
uscate la hectar şi până la 70 kg 
de ulei eteric la hectar. Se distinge  
prin conţinutul mare de carvonă în 
ulei eteric (73-75%), posibilitatea 
obţinerii a două cosiri pe sezon (în 
iunie şi septembrie),  un coeficient 
de reproducere înalt – 1:40.

Cele trei soiuri nominalizate sunt 
rezistente la secetă, la schimbarea 
bruscă a temperaturii,  iar soiul 
Speranţa este rezistent şi la 
infecţiile micotice şi dăunători. 
Hibrizii noi permit recoltarea 
mecanizată şi pot fi cultivaţi pe 
terenuri mlăştinoase.

Noile soiuri sunt recomandate 
pentru obţinerea uleiului eteric şi 
frunze. Domeniile de aplicare a 
lor sunt medicina şi farmacopeea, 
industria alimentară, de 
parfumerie şi cosmetică.

Soiurile menţionate beneficiază 
şi de protecţie juridică: Nistru 
R1 este protejat prin Brevetul 
de invenţie pentru soi de plantă 
nr. 267, Speranţa, prin Hotărârea 
de acordare a brevetului de 
invenţie nr. 444 din 10.01.2020, 
iar Victoria – prin  Hotărârea de 
acordare a brevetului de invenţie 
nr. 445 din 10.01.2020. În urma 
acestor hotărâri vor fi eliberate şi 
brevetele de invenţie respective.

În prezent, cercetătorii din 
Laboratorul de cercetări științifice 
„Biochimia plantelor” de la USM 
sunt preocupaţi de studierea 
plantelor sălbatice etero-uleioase 
şi medicinale autohtone şi a 
celor introduse, care sintetizează 
substanţe biologic active; 
determinarea compoziţiei 
uleiurilor eterice; efectuarea 
lucrărilor de selecţionare în scopul 
obţinerii unor hibrizi productivi.

Elena PELEAH, Dr.,cercetător 
ştiinţific superior

Margareta PROHIN, specialist 
principal în proprietate 

intelectuală
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Conform Hotărârii Guvernului 
RM din 12.02.2020, 4 doctoranzi 
de la Universitatea de Stat din 
Moldova se află printre cei 11 
studenți-doctoranzi din țară care 
vor primi Bursa de Excelență a 
Guvernului pentru anul 2020, în 
valoare de 2500 de lei și printre 
alți 6 studenți ce vor beneficia de 
Bursa nominală, în sumă de 2000 
de lei.

De Bursa de Excelență a 
Guvernului RM în cadrul USM 
s-au învrednicit:

Gribincea Alexandru – 

specialitatea 521.02. Economie 
mondială; relații economice 
internaționale, anul III, Școala 
doctorală de științe economice;

Gabatiuc Natalia – specialitatea 
511.01. Psihologie generală, anul 
III, Școala doctorală de psihologie 
și științe ale educației;

Porubin-Schimbător Veronica 
– specialitatea 145.01. Chimie 
ecologică, anul II, Școala doctorală 
de științe chimice.

De Bursa nominală-2020 „Anton 
Ablov” pe domeniul chimiei 

beneficiază:

Blonschi Vladislav – specialitatea 
145.02. Chimie ecologică a apei, 
anul II, Școala doctorală de științe 
chimice.

Întrega comunitate universitară 
salută performanțele înregistrate 
de tinerii doctoranzi, aducându-
le sincere mulțumiri pentru 
participarea și implicarea activă 
în viața științifică a universității, 
dar și a țării. Fie ca perseverența 
și abnegația dumneavoastră să 
inspire și alți tineri. La mai mult și 
la mai mare!

                 REALIZĂRI FRUMOASE LA USM: 4 DOCTORANZI 
BENEFICIARI AI BURSEI DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI ȘI A 

BURSEI NOMINALE-2020

2020 IEEE METROAEROSPACE SUB PATRONAJUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În perioada 22-24 iunie 2020 la 
Centro Congressi Le Benedettine 
al Universității din Pisa din 
Italia își va desfășura lucrările 
Conferința Internațională „2020 
IEEE International Workshop 
on Metrology for AeroSpace 
(2020 IEEE MetroAeroSpace)”. 
2020 IEEE MetroAeroSpace este 
un eveniment anual organizat 
sub egida mai multor instituții 
de prestigiu din diferite țări, 
inclusiv a Universității de Stat din 

experților. Această a 7-a ediție 
va continua tematica și bunele 
practici începute în ultimii ani, 
acordându-se atenție, dar fără a 
se limita, la tehnologiile noi din 
domeniul aerospațial, metodelor 
avansate de testare, monitorizare 
și măsurare etc. Toate lucrările 
acceptate vor fi incluse în IEEE 
Xplore și indexate în baza 
de date Scopus. Pagina web 
oficială a Conferinței este www.
metroaerospace.org.

Moldova (USM).
Încă de la prima ediție, 
MetroAeroSpace reprezintă o 
reuniune la scară internațională 
pentru cercetătorii din domeniul 
metrologiei aerospațiale și a 
diverselor aplicații, care implică 
participarea instituțiilor naționale 
și internaționale, precum și a 
mediul academic într-o discuție 
cu privire la stadiul actual de 
soluționare a problemelor ce 
necesită o abordare comună a 

În perioada 22-24 iunie 2020 la 
CÎn perioada 05-08 februarie 
2020 a avut loc întrunirea 
consorțiului proiectului Erasmus+ 
„Educație pentru Drone eDrone” 
la Erevan, Armenia. Parteneriatul 
proiectului eDrone constă din 17 
parteneri din 8 țări. Din partea 
USM la activitățile organizate în 
cadrul consorțiului au participat 
dna Tatiana Bulimaga, manager 
proiect, Șef Secție, Institutul de 
Cercetare și Inovare și Veaceslav 

programului în cele patru țări in 
care se implementează proiectul 
– Moldova, Armenia, Georgia și 
Belarus. Au fost trecute în revistă 
aspecte privind sustenabilitatea 
și durabilitatea proiectului. În 
acest context trebuie de menționat 
ca experiența partenerilor din 
Republica Modova în cadrul 
acestui proiect este una care 
poate fi luată drept exemplu 
de bune practici atât în ce 
privește realizarea si atingerea 

Sprincean, Șef Oficiului de 
Educație pentru Drone, lector la 
Facultatea de Fizică și Inginerie. 
Pe parcursul a două zile partenerii 
proiectului au pus în discuție 
subiecte legate de realizarea 
obiectivelor proiectului: 
organizarea și dotarea Oficiilor de 
Educație pentru drone, utilizarea 
eficientă a echipamentului pentru 
realizarea programului de formare 
profesională continuă „Educație 
pentru Drone”, acreditarea 

RECONFIRMAREA SUCCESULUI PARTENERIATULUI MOLDAV ÎN CADRUL 
PROIECTULUI ERASMUS+ „EDUCAȚIE PENTRU DRONE”
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VASILE ȚAPOC, DISTINS SAVANT ȘI PROFESOR, LA 80 DE ANI

masteranzilor, doctoranzilor.
Domeniile de prodigioasă 
activitate ştiinţifică şi didactică 
ale profesorului Vasile Ţapoc 
sunt: Istoria filosofiei universale şi 
naţionale; Teoria şi metodologia 
ştiinţei; Ontologia; Gnoseologia şi 
ştiinţele cogniţiei; Epistemologia; 
Filosofia creaţiei; Filosofia 
analitică; Cercetologia etc.

În decembrie 2019, dl Vasile 
Țapoc, doctor habilitat în filosofie, 
profesor universitar, a împlinit 
onorabila vârstă de 80 de ani.

Filosofia a fost și rămâne în 
orizontul vieții distinsului profesor, 
dlui dând dovadă în continuare de 
o energie vitală debordantă, de un 
interes profund pentru un vast 

obiectivelor proiectului, precum 
și de conlucrare în calitate de 
membri ai parteneriatului de 
proiect Erasmus+.
Coordonatorul național al 
proiectului este Unversitatea 
de Stat din Moldova, iar din 
parteneriatul instituțiilor din 
Republica Moldova fac parte: 
Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, Academia de Poliție 
„Ștefan cel Mare” a MAI a 
RM, Academia de Administrare 
Publică și Autoritatea Aeronautică 
Civilă a RM, care împreună 
dezvoltă Programul de formare 
profesională continuă „Educație 
pentru Drone”. Oficiul de 
Educație pentru Drone, organizat 
la USM cu suportul proiectului 
Erasmus+ eDrone, este un 
veritabil laborator științifico-
didactic, fiind dotat cu tehnică de 
ultimă generație pentru studiul 
tehnologiei dronelor, aplicații 
civile și aspecte legislative privind 
utilizarea dronelor. Menționăm 
că Programul de formare 
profesională continuă „Educație 
pentru Drone” este la cea de a patra 
ediție, având formabili din diferite 
domenii: agricultură, mass-media, 
topografie, arheologie, inginerie, 
educație etc. 

SCiENtia potENtia ESt

spectru al problematicii filosofice 
şi nu numai, fapt demonstrat de 
diversitatea temelor abordate de 
către Domnia Sa în numeroasele 
lucrări ştiinţifice, articole, 
discursuri ținute la conferinţe 
şi simpozioane, mese rotunde 
naţionale şi internaţionale, dar și 
în sălile de curs ale universității, 
la prelegeri în fața studenților, 
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Valeriu Capcelea, doctor 
habilitat în filosofie, conferențiar 
universitar, directorul filialei Nord 
a Academiei de Științe a Moldovei a 
remarcat că participă cu deosebită 
plăcere la sărbătorirea celei de-a 
80-a aniversări a patriarhului 
filosofiei autohtone, doctorului 
habilitat în filosofie, profesorului 
universitar Vasile Țapoc – nume 
de referinţă al învăţământului 
universitar şi al culturii române 
contemporane. Dumnealui a 
apreciat înalt impresionanta operă 
ştiinţifică a filosofului Vasile 
Țapoc, menționând că pentru 
omagiat filosofia este expresia 
experienţei omeneşti, este muza 
care l-a copleşit şi l-a sedus 
toată viaţa, motivându-l să scrie 
zeci de cărţi şi sute de articole, 
recenzii, studii etc. Notorietatea 
profesorului Vasile Țapoc a fost 
apreciată prin conferirea de către 
Academia de Științe a Moldovei a 
Medaliei „Dimitrie Cantemir”.
 Din partea Comitetului 
sindical al Universității de Stat din 
Moldova cu un cuvânt de salut a 
venit dl Dumitru Căldare, doctor 
habilitat, conferențiar universitar, 
președinte al Comitetului 
sindical al USM, care a menționat 
deosebitele merite didactico-
științifice ale profesorului Vasile 
Țapoc, contribuția lui substanțială 
la pregătirea specialiștilor de 
înaltă calificare și i-a înmânat un 
premiu și Diploma Comitetului 
sindical al USM.
Distins coleg, domnule Profesor 
Vasile Țapoc! Cu ocazia acestui 
eveniment deosebit, noi, 
profesorii Departamentului 
Filosofie și Antropologie, precum 
și numeroșii dumneavoastră 
discipoli, vă urăm multă sănătate, 
inspirație, succese remarcabile, 
armonie sufletească, pace și 
numai bucurii alături de cei dragi! 
La mulți ani!

Svetlana Coandă, doctor 
habilitat, 

conferențiar universitar

felicitări, menționând contribuția 
substanțială pe care a adus-o 
dumnealui pe parcursul activităţii 
didactice și de cercetare științifică 
la promovarea valorilor spiritului 
național in țară și in străinătate, 
dar și a pregătirii cadrelor 
științifice din domeniul filosofiei.
Cu înaltă considerație, dl Dumitru 
Dodul, conferenţiar universitar, 
doctor în filosofie, 
directorul Departamentului 
Filosofie şi Antropologie, a 
menționat activitatea prodigioasă 
a distinsei personalități – Vasile 
Ţapoc – profesor universitar, 
doctor habilitat, evidențiind 
atitudinea deosebită, opiniile 
valoroase prin luări de decizii și 
libertatea gândirii ca ansamblu de 
calități ce-l reprezintă pe omagiat 
și care-i constituie baza ce l-a 
sprijinit în realizarea lucrurilor 
frumoase, utile întru prosperarea 
filosofiei din Republica Moldova. 
În Diploma de onoare, înmânată 
din partea Departamentului 
Filosofie şi Antropologie a fost 
accentuată responsabilitatea 
deosebită asumată de către dl 
profesor v. Țapoc în transmiterea 
măiestriei pedagogice, participând 
prin noblețea gândului 
necondiţionat și cu entuziasm 
la modelarea spiritului tinerei 
generații în vederea creării unui 
viitor mai bun, mai prosper și întru 
deschiderea spre valorificarea a 
tot ceea ce este nobil. 
În cuvântul de felicitare a dlui 
Sergiu Matveev, conferențiar 
universitar, doctor în istorie, decan 
al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, 
au fost exprimate înalte aprecieri 
savantului și pedagogului Vasile 
Țapoc, remarcată perseverența, 
consecvența şi exigența 
dumnealui față de sine și de cei 
din preajmă în vederea realizării 
concrete a scopurilor propuse. 
Dl decan i-a înmânat dlui prof. 
V. Țapoc Diploma de onoare din 
partea Rectoratului, Medalia 
Universității de Stat din Moldova 
și Diploma de merit a Facultăţii 
Istorie şi Filosofie.

Filosofia este calificată de 
profesorul Vasile Ţapoc drept 
acel „remediu benefic”, acea 
„măduvă a spiritualităţii” care 
poate împiedica formarea unor 
specialişti unilaterali şi poate 
contribui eficient la formarea 
specialiștilor cu capacităţi de 
sinteză, de generalizare şi de 
prognozare a tendinţelor de 
dezvoltare atât din domeniul său, 
cât şi din alte domenii importante, 
a societăţii în ansamblu, de a 
observa metamorfozele din 
societatea contemporană lor şi 
de a propune soluţii viabile în 
situațiile de criză. În lucrările sale, 
dl prof. V. Ţapoc menţionează, 
îndeosebi, capacitatea filosofiei 
de a spori spiritul critic al 
personalităţii. Anume acest 
spirit critic îl educă profesorul 
Vasile Ţapoc la discipolii săi, 
cultivându-le onestitatea, 
obiectivitatea, capacitatea de a 
evita dogmatismul, fanatismul, 
amoralitatea, indiferenţa.

Colegii de la Departamentul 
de Filosofie şi Antropologie al 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a 
Universității de Stat din Moldova, 
în cadrul unei ședințe festive de 
omagiere a profesorului Vasile 
Țapoc, au venit cu flori și sincere 
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Comisia Electorală Centrală, 
a marcat pe 6 februarie, Ziua 
Internaţională a Alegerilor. Cu 
acest prilej, un grup de studenți 
de la specialitățile „Politologie” 
și „Administrație Publică” a 
Facultății Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative a 
Universității de Stat din Moldova 
au participat la un exercițiu 
de simulare a unei ședințe 
extraordinare a Comisiei.
Subiectele incluse în ordinea de 
zi au vizat importanța respectării 
normelor legale prin care se 
organizează alegerile pentru 
cetățenii cu drept de vot ai 
Republicii Moldova aflați în 
străinătate și particularitățile 
organizării și funcționării 
birourilor electorale ale secțiilor 
de votare.
În calitate de președintă a ședinței, 
Silvia Bogonovschi, studenta 
la specialitatea „Politologie” a 
avut rolul de a conduce ședința 

„Administrație Publică”.  
Totodată, în cadrul evenimentului, 
secretarul Comisiei Electorale 
Centrale, Maxim Lebedinschi 
a mulțumit studenților pentru 
inițiativă și a chemat tinerii să 
se implice activ în calitate de 
voluntari, funcționari electorali 
și chiar în programele de 
stagii oferite de către Comisie.

Amintim că iniţiativa de a institui 
o Zi Internaţională a Alegerilor 
a fost lansată la Conferinţa 
Globală a Oficialilor Electorali 
desfăşurată în perioada 14–17 
septembrie 2005 în Ungaria. Cu 
acest prilej felicităm cetăţenii 
Republicii Moldova, funcţionarii 
electorali, administraţia publică 
centrală şi locală, partenerii noştri 
de dezvoltare, societatea civilă, 
partidele politice, mass-media 
pentru participarea și promovarea 
activă a alegerilor libere și corecte 
în Moldova.

în conformitate cu ordinea de 
zi. „Să fii președinte al Comisiei 
Electorale Centrale este o misiune 
complicată, deoarece trebuie 
să ții cont de părerile colegilor 
în dezbateri, subiectele politice 
ajung foarte sensibile, iar găsirea 
soluțiilor este, de multe ori, 
dificilă”.
Silviu Ioniță, student la 
specialitatea „Politologie”, 
FRIȘPA, membru al CEC, a 
subliniat importanța creării 
condițiilor necesare pentru 
cetățenii cu drept de vot aflați 
peste hotarele țării.

„Implementare avotului electronic 
pentru cetățenii Republicii 
Moldova aflați în străinătate ar 
crește în primul rând încrederea 
comunităților internaționale 
în ceea ce privește gradul de 
democratizare a societăți”, a 
fost ideea expusă de Adelina 
Gheorghiță, student la specialitatea 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ALEGERILOR MARCATĂ 
DE STUDENȚII USM LA CEC
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În perioada 3-7 februarie 2020, 
în cadrul Acordului de colaborare 
internațională dintre Universitatea 
de Stat din Moldova сu 
Universitatea Rusă de Economie 
”G. Plehanov”, se desfășoară, 
zilnic, prelegeri publice de interes 
atât pentru mediul universitar, cât 
și pentru publicul larg.

Lecțiile publice, cu tema 
”Tehnologia blockchain: istorie, 
bune practice, perspective” 
de actualitate pentru era 
digitalizării, sunt prezentate de 
către masteranzii de la Secția 
Cercetare a Universității Ruse de 
Economie ”G. Plehanov”, Arsen 
Grigorian și Victoria Kazakova, 
autori ai cursului ”Blockchain și 
criptovalute”. Este o bună practică 
menită să popularizeze noile 
noțiuni ale industriei 4.0, deoarece 
dezvoltarea competențelor 
digitale devine, cu pași repezi, o 
prioritate atât a economiei țării, 
cât și a celei globale. Despre 
acest lucru vorbește, o dată în 
plus, alegerea și popularizarea 
în masele largi a acestor teme 
actuale de către tinerii cercetători 
ruși și nu doar a lor.

Potrivit, inclusiv opiniei 
Olgăi Cerbu, dr., conf. univ. 
la Facultatea de Matematică 
și Informatică a USM, lecțiile 
publice reîncetățenite la USM 
sunt utile nu doar pentru 
profesioniști, viitori profesioniști 
din domeniile vizate, ci și pentru 
toți acei care își doresc să obțină 
cunoștințe elementare despre 
asemenea noțiuni ca: industria 
4.0, blockchan, criptovaluta 
etc., avantajele și dezavantajele 
folosirii lor, perspectivele de 
viitor ale acestora. Pentru a 
naviga cu succes în noua eră 
digitală, a fi în pas cu cercetările 
din noile domenii, avem nevoie 
de cunoștințe noi, dar în special 

să urmărim cum se schimbă 
continuu viziunea științifică 
asupra lumii, cum apar noi 
idei, cum sunt aplicate acestea 
în practică. Anume aceasta 
este menirea lecțiilor publice. 
Datorită unor asemenea tineri 
popularizatori ai științei talentați, 
precum sunt și reprezentanții 
Universității Ruse de Economie 
”G. Plehanov”, Arsen Grigorian și 
Victoria Kazakova, științe precum 
informatica, economia etc. devin 
mai pe înțelesul tuturor, dar mai 
ales interesante, căci utilitatea 
aplicării lor în practică devine tot 
mai evidentă.
Prelegerile publice cu tema 
”Tehnologia blockchain: istorie, 

           LECȚII PUBLICE LA USM: ”TEHNOLOGIA BLOCKCHAIN: ISTORIE, BUNE 
PRACTICE, PERSPECTIVE”

bune practice, perspective” se 
desfășoară la USM, bloc IV, etaj 
2, în Sala de conferințe ”Allied 
Testing”, zilnic, de la ora 15:15, 
în perioada 3-7 februarie 2020. 
Intrare liberă. Organizatorii 
lecțiilor publice, Departamentul 
Informatică al Facultății de 
Matematică și Informatică a 
USM, le vor oferi certificate 
participanților activi ai cursului.

Rămânem în speranța ca lecțiile 
publice de la USM să redevină 
tradiție care să se transforme 
și în Republica Moldova într-
un mod de agrement popular, 
util publicului larg, în vederea 
culturalizării și prosperării țării.



StudENți

23

COLABORĂRI AVANTAJOASE ‒ USM ȘI „GEBAUER&GRILLER”: 
OPORTUNITĂȚI PENTRU CARIERE DE SUCCES

Întreprinderea cu Capital 
Străin „Gebauer & Griller” 
SRL, posturile vacante și 
posibilitatea dezvoltării carierei 
în cadrul companiei cu renume 
internațional.
Participanții la prezentare au 
subliniat că oferta de muncă 
pentru tineri este foarte atractivă, 
deoarece presupune dezvoltarera 
unei cariere de succes acasă, în 
Republica Moldova, cu salarii 
motivante, cu oportunități largi 
de formare, instruire și creștere 
profesională, dar în special, 
cu condiții de lucru ajustate la 
standardele europene.

Astfel, prin prezenta colaborare 
USM își continuă parcursul 
strategic de educare, formare 
și integrare a studenților și 
absolvenților competitivi pe piața 
muncii Republicii Moldova.

În data de 03 februarie 2020, 
la Chișinău, reprezentanți ai 
Întreprinderii cu Capital Străin 
„Gebauer&Griller” SRL au avut 
o întâlnire cu studenții Facultății 
de Fizică și Inginerie din cadrul 
Universității de Stat din Moldova.

Participanții la prezentare au 
aflat că ÎCS „Gebauer & Griller” 
SRL activează în Republica 
Moldova din anul 2013. În cadrul 
întâlnirii au fost prezentate 
compania și specificul activității 
acesteia, istoricul în lume și 
în Republica Moldova, dar în 
special oportunitățile de angajare. 
Compania este una internațională, 
cu o istorie de succes de circa 70 
de ani. Domeniul de activitate îl 
constituie producerea cablurilor 
industriale. „Gebauer & Griller” 
SRL este unul dintre cei mai 
mari producători de cabluri și 

fire din cupru, aluminiu și oțel 
pentru industria automotive, 
pentru trenuri electrice de viteză 
înaltă (TGV), cablaje pentru 
vehicule electrice și ascensoare de 
capacitate sporită.

În Republica Moldova compania a 
reușit, la fel, dezvoltarea producției 
de înalte tehnologii, majoritatea 
proceselor fiind automatizate și 
robotizate. Compania austriacă 
folosește la cele două fabrici 
ale sale echipamente moderne 
care corespund celor mai înalte 
cerințe de excelență tehnologică 
și siguranță de mediu, fiind astfel 
considerată un model al industriei 
moderne, prezente și în Republica 
Moldova.

A fost o întâlnire interactivă, 
studenții solicitând informații 
suplimentare privind 



La data de 14 februarie 2020, 
în incinta Casei de Cultură 
a Universității de Stat din 
Moldova s-a desfășurat un 
eveniment extraordinar pentru 
USM – „Botezul chimiștilor”. 
Manifestarea este o tradiție 
frumoasă a Facultăţii de Chimie 
şi Tehnologie Chimică, unde 
studenții anului I sunt felicitați 
pentru succesul și reușitele de la 
sesiune. Or, bobocii chimiști sunt 
selectați, apreciați și numărați 
abia după susținerea examenelor 
din iarnă. Studenţii care au 
trecut etapa de selecţie primesc 
taina botezului și sunt înscriși în 
rândurile chimiştilor.
Obiceiul de a boteza tinerii chimiști 
aparține în exclusivitate Facultății 
de Chimie şi Tehnologie Chimică 
și are în acest an o conotație 
specială, dat fiind faptul că s-a 
desfășurat pentru a 30-a oară. 
Studenții au pregătit un program 

Facultății de Chimie şi Tehnologie 
Chimică pentru respectarea și 
promovarea tradițiilor frumoase 
la USM, iar participanţilor şi 
organizatorilor sărbătorii, le 
urăm inspirație și noroc în toate 
inițiativele ce țin de valorificarea 
potențialului studențesc!

La mai mult și la mai mare!

variat de cântece, dansuri, scenete 
etc. ce țin de viața studențească. 
La final, studenții  anului I,  
îmbrăcați în halate albe, au depus 
jurământul chimistului, fiind 
stropiți cu aghiazmă  chimică  din 
laborator. Astfel tinerii chimiști 
sunt binecuvântați profesional 
pentru succese la studii și alte 
activități extracurriculare.
Felicitări cordiale colectivului 
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„BOTEZUL CHIMIȘTILOR USM”, LA CEA DE-A 30-A ANIVERSARE

CONFERINȚA CU OCAZIA ZILELOR STUDENTULUI FRIȘPA ,,THE UK AFTER 
BREXIT: GLOBAL BRITAIN AND EVOLUTION OF MOLDOVA-UK RELATIONS”

În mesajul adresat corpului 
profesoral şi studenților FRIŞPA 
USM, E.S Steven Fisher a expus 
poziția țării sale privind locul și 
rolul Marii Britanii după BREXIT 
pe arena politică internațională, în 
special pe continentul european. 
Totodată, dumnealui s-a referit 

În cadrul evenimentului Zilele 
Studentului FRIŞPA a USM, 
lansat pe 24 februarie 2020, a 
avut loc conferința publică ,,The 
UK after Brexit: Global Britain 
and evolution of Moldova-UK 
relations” susținută de invitatul 
de onoare, E.S. Steven Fisher, 
Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al Majestății Sale 
Regina Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord în 
Republica Moldova.

Evenimentul a început cu 
deschiderea oficială a Zilelor 
Studentului FRIŞPA a USM, ediția 
III. Cu discursuri de salut au venit 
dna Angela Niculiță, dr., conf. 
univ., Prorector pentru Relaţii 

Internaționale, dl Alexandru 
Solcan, dr., conf. univ., Decanul 
FRIȘPA, dna Cristina Ejov, dr., 
conf. univ., Șeful Departamentului 
Relații Internaționale, dl Vladimir 
Borș, dr., conf. univ. Șeful 
Departamentului Științe Politice 
și Administrative.
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la efectele Brexit-ului asupra 
relațiilor dintre UE-UK, la starea 
actuală şi viitorul relaţiilor moldo-
britanice. De asemenea, a punctat 
direcțiile principale de cooperare 
cu UE, inclusiv stabilirea unor 
relații economice reciproc 
avantajoase. E.S Steven Fisher 
a mai vorbit despre schimbările 
pe termen scurt și lung pe care 
urmează să le opereze Regatul 
Unit până și după 2021, când va 
avea loc semnarea unui tratat de 
cooperare cu UE.
Evenimentul a continuat 
cu o rundă de întrebări și 
răspunsuri, venite din partea 
studenților, dar și a corpului 
didactic al Departamentului 
Relații Internaționale care au 
fost interesați de perspectivele 
relațiilor UK–Moldova, poziția 
ce va fi adoptată de Regatul Unit 

după ieșirea definitivă din UE 
și efectele acestei ieșiri asupra 
ordinii mondiale.

În concluzie, E.S Steven Fisher 
a remarcat faptul că Regatul 
Unit susține eforturile Republicii 
Moldova în îndeplinirea 
Acordului de Asociere MD–UE, 
încurajează progresul privind 
dezvoltarea bunei guvernanțe 
și libertatea presei, precum și 

aprecierea pozitivă a rezultatelor 
formatului 5+2 în soluționarea 
conflictului transnistrean.

De menționat atmosfera deosebit 
de prietenoasă în care s-a 
desfășurat evenimentul. Așadar, 
Zilele Studentului FRIŞPA a 
USM au demarat cu succes. Toți 
cei interesați sunt așteptați să 
participe activ la program.

FACULTATEA DE LITERE, USM: ÎNTÂLNIRI DE SUFLET PENTRU SUFLET CU OAMENI AI 
LITERELOR: CONSTANTIN CHEIANU REVENIT LA SORGINTEA ALMA MATER

său roman„ Dependența”, adus 
cu drag la sorgintea care l-a 
modelat să ajungă veritabil OM 
al LITERELOR, ne-a demonstrat, 
odată în plus, că „inima are 
propria ei memorie!” și că tot ce e 
făcut din dragoste și cu pasiune dă 
roade frumoase.
Noul său roman vine să ne confirme 
că și-a îndeplinit pe deplin datoria 
sa „de a fi al veacului copil”, 
urmând menirea de om și scriind 
„Legenda Personală”, dar și pe cea 
de creator, devenită cea mai mare 
bucurie și fericire a vieții sale, 
desfășurându-și eul, făcându-și 
excelent meseria pentru care 
Dumnezeu l-a înzestrat cu har, 
împărtășindu-ne din sacra lui 
dorință de a fi liber – a fi el însuși 
în romanul său autobiografic.

Miercuri, 26 februarie 2020, 
studenții Facultății de Litere, 
împreună cu dascălii lor, dar și alți 
membri ai comunității academice 
au avut ocazia să participe la 
un eveniment unic. Constantin 
Cheianu – dramaturgul, 
prozatorul, jurnalistul, actorul a 

revenit la sorginte, la Alma Mater, 
realizând o avanpremieră a lansării 
noului său roman „Dependența”.

Prin întreaga sa activitate 
Constantin Cheianu, devenit 
astăzi „un adevărat inginer al 
sufletelor” noastre, iar cu noul 



StudENți

În dialogul cu profesorii și 
studenții de la Litere Constantin 
Cheianu a demonstrat câtă sete de 
tinerețe, de copilărie, de dragoste 
mereu născândă are. Mijlocul 
de a fi original la C. Cheianu e 
acela de a fi sincer cu el și cu noi 
toți, oferindu-ne în acest roman 
și în tot ceea ce face sinceritatea 
absolută, de aceea ne este atât de 
aproape, de aceea se face atât de 
ușor înțeles, de aceea ne face să 
cugetăm profund asupra valorilor 
vieții. Pasiunea, sinceritatea, 

sub jugul disciplinei și rareori 
poate avea un prieten adevărat, și 
încă mai rar – libertate”.
De aceea, Omul LITERELOR 
Constantin Cheianu a ținut să-i 
îndemne pe toți cei prezenți, dar în 
special pe tineri să rămână suflete 
care să ceară mereu lumină, să 
nu le fie frică să-și traseze și 
să-și urmeze visele cu pasiune 
tinerească, să nu le fie frică să 
greșească. Studenții, la rândul 
lor și-au expus părerile referitor 
la roman și s-au arătat extrem de 
preocupați de tainele scrisului. 
Romanul „Dependența” ne-a adus 
pe toți cei prezenți în Laboratorul 
Sufletului prozatorului ca să facă 
minuni atât cu noi, cât și cu autorul 
însuși, căci prin psihanaliza ce 
și-o face propriului eu, încearcă 
să se vindece, rănile întărindu-
ne sufletul și redându-ne curajul 
vieții.

Omul contemporan se află 
astăzi în fața a oceanelor de 
cărți, pomenindu-se în situația 
căutătorului de aur care trebuie 
să găsească câteva fire de aur 
în noianul de nisip, noi, cei 
prezenți la avanpremiera lansării 
noului roman al lui C. Cheianu 
„Dependența”, vă putem spune 
că am găsit comoara și că e de 
preț. Căci știm că „cititul este 
un proces magic, o traducere, 
un proces al creației psihice sau 
o distrugere. O interpretare. O 
legătură. Lectura e un stimulent 
al imaginației, al inteligenței, al 
umanității, al sensibilității celui 
care citește”, de aceea e cu atât 
mai important să înțelegem și să 
nu admitem în acest secol grăbit 
ceea ce ne-a poruncit maestrul 
Grigore Vieru: „Acolo e cea mai 
cumplită sărăcie unde cartea 
moare în brațele pâinii”. 

nonșalanța, libertatea în cugetări 
au cucerit publicul la această 
întâlnire de suflet. S-a discutat 
mult despre una dintre liniile 
de subiect ale cărții – copilăria 
care este perioada numeroaselor 
întrebări, posibilități și consecințe. 
Mulți considerând copilăria drept 
cea mai bună și plăcută perioadă a 
vieții. Iată că C. Cheianu vine cu o 
altă viziune, mai puțin populară și 
propagată. Am aflat că nu e chiar 
așa, anii copilăriei „sunt cei mai 
grei, deoarece atunci omul se afla 
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conferenţiar universitar (1984), 
profesor universitar (1993).
Laureat al primului Concurs USM 
pentru Tinerii Savanţi (1981). 
Diploma Ministerului Educaţiei 
(2011).
A publicat 10 monografii. A 
participat în numeroase proiecte şi 
granturi internaţionale și diverse 
întruniri științifice internaţionale 
(U.R.S.S., Bulgaria, Rusia, 
Germania, SUA, Belgia, Franţa, 
Turcia, Italia, Slovacia, Spania).

Sincere felicitări autorului!

Institutul de Cercetare și 
Inovare al USM

Serviciul Imagine și Relații 
Publice al USM

La prestigioasa editură Springer 
din Germania a apărut recent 
cartea NONAUTONOMOUS 
DYNAMICS. NONLINEAR 
OSCILLATIONS AND GLOBAL 
ATTRACTORS.  Springer 
International Publishing, 2020. 
XXII, 434 p. ISBN: 978-3-030-
34292-0.
Autorul lucrării este David Ceban, 
dr. hab., prof. univ. la Facultatea 
de Matematică și Informatică, 
USM.
Potrivit autorului, în monografie 
sunt descrise teorii și metode 
topologice ale sistemelor 
dinamice, utilizate în studiul 
diverselor clase de ecuații 
evolutive neautonome. 
Conținutul este dezvoltat în șase 

capitole, oferind o introducere 
detaliată, descrisă de capitolele 
I-II, a tehnicilor utilizate în 
capitolele III-VI. 
Studiul monografic oferă un 
tratament sistematic al teoriei 
matematice de bază și al 
metodelor constructive pentru 
sistemele dinamice neautonome, 
arătând modul în care acestea 
sunt conectate la alte ramuri 
importante ale matematicii, 
inclusiv Topologia, Analiza 
Funcțională și Teoria Calitativă a 
Ecuațiilor Diferențiale. 
Lucrarea reprezintă o simbioză 
între matematica fundamentală și 
matematica aplicată.
Cartea este destinată studenților 
de la doctorat și cercetătorilor în 
domeniul sistemelor dinamice și 
aplicațiilor din teoria controlului, 
dinamica economică, dinamica 
populației, teoria oscilațiilor etc.

Autorul lucrării, David Ceban s-a 
născut la 25 aprilie 1952, în s. 
Cioc-Maidan, Comrat. A absolvit 
Facultatea de Matematică şi 
Cibernetică a Universităţii de Stat 
din Chişinău în 1974 şi doctoratul 
în 1977.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice 
(1978), doctor habilitat în ştiinţe 
fizico-matematice (1991), 
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