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CONFEREA TITLULUI ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII DE 
STAT DIN MOLDOVA DOMNULUI HERIBERT HINZEN (GERMANIA)

	 La	ședința	Senatului	USM	din	24	aprilie	2018,	
în	urma	demersului	Departamentului	de	Științe	ale	Ed-
ucației,	Facultății	de	Psihologie	și	Științe	ale	Educației,	
Sociologie	 și	Asistență	 Socială,	 a	 fost	 conferit	 titlul	
onorific	de	Doctor	Honoris	Causa,	domnului		Heribert	
Hinzen,	doctor	în	filozofie,	profesor	universitar	la	In-
stitutul	de	Cooperare	 Instituțională	 în	domeniul	Edu-
cației	Adulților.

Domnul	profesor	dr.	Heribert	Hinzen	se	prez-
intă	pentru	noi	într-o	dublă	ipostază.	Pe	de	o	parte,	ca	reprezentant	de	frunte	al	unui	prestigios	Institut de Co-
operare Internațională al	Germaniei,	IIZ-DVV,	pe	de	o	parte,	drept	unul	dintre	cei	mai	fideli	slujitori	ai	ideii	
de	educație	pe	durata	întregii	vieți.

Profesorul	dr.	Heribert	Hinzen,	în	calitate	de	Director	General	al	Institutului	de	Cooperare	Internațion-
ală	al	Asociației	Universităților	din	Germania,	de	reprezentant	al	acestuia	în	diverse	zone	al	lumii,	a	desfășurat	
și	desfășoară	activități	simultane	și	intense	pe	toate	continentele:	în	Europa,	în	cele	două	Americi,	în	Africa	
și	Asia.

Apărător	al	respectului	pentru	tradiția	europeană	a	interculturalității,	pentru	multisecularele	relații	în-
tre	popoarele	noastre,	Institutul	German	de	Cooperare	Internațională	din	Bonn	revigorează	și	dezvoltă	conex-
iuni	fundamentale	pentru	construcția	Europei.

Heribert	Hinzen,	 este	 absolventul	 remarcabil	 al	 unor	 studii	 de	filozofie,	 de	 pedagogie,	 de	 teologie	
catolică	și	de	sport	la	Universitatea	din	Bonn,	în	intervalul	1967-1973.	Este	fostul	profesor	stagiar	de	la	un	
colegiu	național	din	Bonn,	care	își	va	amplifica	pregătirea	la	Heidelberg,	unde	alege	preocuparea	pentru	Edu-
cația	Adulților	și	Pedagogie	Comparată.	Este	Doctor în Filozofie,	titlu	încununat	de	calificativul	Magna Cum 
Laudae.

 

Este	cel	care	în	1975	începe	seria	unor	studii	comparate	la	Institutul	de	Educație	a	Adulților	din	DAR	
ES	SALAM,	din	Tanzania,	pentru	ca	peste	un	an,	să	devină	colaboratorul	unui	proiect	de	cercetare,	la	Institu-
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tul	UNESCO	pentru	Educație	din	Hamgurg.

Este	 unul	 dintre	 cei	 mai	 importanți	 și	 longevivi,	 din	
1977,	membri	ai	Consiliului	de	Conducere	al	Institutului	de	Co-
laborare	Internațională	al	Asociației	Universităților	Populare	din	
Germania.

Este	 deținătorul	 unei	 experiențe	 internaționale	 greu	 de	
egalat,	prin	stagiile	de	director	de	proiect	IIZ/DVV	–	și	Director	
Regional	va	activa	în	țări	de	pe	toate	continentele.

În	 Republica	 Moldova	 și	 România	 a	 susținut	 ideea	
conferinței	 Internaționale	 de	 Educație	 a	 adulților,	 aflată,	 anul	 acesta,	 la	 a	 V-a	 ediție,	 organizată	 de	 către	
Universitatea	de	Stat	din	Moldova,	 în	parteneriat	cu	Consorțiului	UNIVERSITARIA,	 	 IACEHOF	(	USA),	
DVV	International.

Profesorul	dr.	Heribert	Hinzen	este	autor	sau	coautor	al	câtorva	zeci	de	volume,	coordonator	și	editor	
responsabil	al	mai	multor	reviste	internaționale,	autorul	a	sute	de	studii	și	articole	–	toate	reunind	experiența	
din	peste	patru	decenii	de	cercetare	științifică	în	domeniile	andragogiei	și	ale	pedagogiei	comparate.

Opera	Domniei	Sale	este	centrată	pe	teme	privind:

	 instituții	naționale	și	rețele	internaționale	de	educație;

	 selecția,	organizarea	și	operaționalizarea	conținuturilor	educației	adulților;

	 rolul	noilor	tehnologii	în	transformarea	mediului	educațional;

	 dimensiuni	interculturale	ale	învățării	naționale,	transnaționale,	regionale,	europene,	globale;

	 managementul	instituțiilor	de	educație	a	adulților	–	în	plan	național	și	internațional.
 

În	 sens	 de	 prețuire	 a	 activității	 și	 a	 rezultatelor	
obținute,	 Domnul	 Profesor	 Doctor	 Heribert	 Hinzen	 a	
primit	distincții	și	tituluri	ale	mai	multor	universități:	Doc-
tor Honoris Causa al	Universității	București;	Profesor de 
Onoare și	Civis Universitis Honoris Causa ale	Universi-
tății	 Janus	 Panonius	 și	 Kossuth	 Lajos,	 Ungaria;	Membru 
de Onoare al Academiei Ungare de Educație; Membru al 
Comisiei Germane pentru UNESCO; Membru al Societății 
de Știință ale Educației din	Germania;	Doctor Honoris Cau-
sa al	Universității	din	Pecs,	Ungaria;	Profesor de Onoare al	
Universității	”Alexandru	Ioan	Cuza”	din	Iași;	Profesor de 
Onoare al	Universității	Nicolaus Kopernic, din	Torun	și	al	
altor	universități	din	Asia	și	cele	două	Americi.
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Contribuțiile	Profesorului	dr.	Heribert	Hinzen,	
în	planul	cercetării	științifice,	al	practicii	și	politicilor	
educaționale	 promovate	 prin	 programele	 internațio-
nale	 inițiate	 și	 coordonate,	 confirmă	excelența	operei	
și	a	ideilor,	privind	construcția	prin	educație	a	Europei	
unite	și	a	 lumii	bazate	pe	cunoașterea	generatoare	de	
înțelepciune.

Profesorul	 dr.	 Heribert	 Hinzen	 demonstrează	
prin	experiența	din	Germania,	țara	de	origine	și	prin	cea	acumulată	în	țări	situate	pe	diverse	niveluri	de	dez-
voltare,	că	educația	rămâne	principalul	obiectiv	al	ființării	oricărei	persoane	și	națiuni.

Întreaga	operă	și	impresionanta	sa	activitate	–	desfășurată	pe	toate	meridianele	–		activitățile	de	excepție	
derulate	cu	decidenți	de	oriunde,	toate	acestea	dublate	de	numeroase	recunoașteri	internaționale	–	și	au	fost	
motivul	să	i	se	confere	Domnului	Heribert	Hinzen,	titlul	de	Profesor Honoris Causa	al	Universității	de	Stat	
din	Republica	Moldova.

REZULTATELE SELECȚIEI PENTRU BURSELE UNIVERSITĂȚII DIN GENEVA, OFERITE ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI DE SCHIMB ACADEMIC UNIVERSITAR 2018-2019

Departamentul	de	Relații	Internaționale	al	Universității	din	Geneva	(Elveția)	a	anunțat	rezultatele	selecției	
pentru	bursele	UniGe,	oferite	 în	 cadrul	programului	de	 schimb	academic	universitar	2018-2019.	 Instituția	
partener	a	selectat,	pentru	mobilitatea	academică	din	acest	an,	următoarele	candidaturi:

1. Felicia DARII	 (masterat	 interdisciplinar	 “Studii	
Franceze”,	 Departamentul	 de	 Lingvistică	 romanică	
și	 Comunicare	 interculturală,	 Facultatea	 de	 Limbi	 și	
Literaturi	străine)

2. Rebeca CHICERMAN	 (masterat	 interdisciplinar	
“Studii	 Franceze”,	 Departamentul	 de	 Lingvistică	
romanică	 și	 Comunicare	 interculturală,	 Facultatea	 de	
Limbi	și	Literaturi	străine).

După	cum	menționează	partea	elvețiană,	criteriile	de	selecție	
au	fost:	compatibilitatea	la	nivel	curricular,	calitatea	dosarului	
si	în	special	a	scrisorii	de	motivare,	importanța	unei	colaborări	
intelectuale	cu	o	persoană	anumită,	pentru	instituția	geneveză.

Ținem	să	menționăm	faptul	că	în	acest	an	Universitatea	
de	Stat	din	Moldova	a	fost	reprezentată,	în	instituția	parteneră,	
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de	către	masterandele	Elena NANI	și	Daniela BOCAN	de	la	Departamentul	de	Traducere,	Interpretare	și	
Lingvistică	aplicată	al	FLLS.	Aceste	studente	au	revenit	cu	succes	din	mobilitate,	în	luna	februarie	a	anului	
curent.	

	Mulțumim	tuturor	participanților	la	concurs	!	Succese	în	continuare!

 Oxana CĂPĂȚÎNĂ,

Responsabilă de programul de schimb academic între UniGe și USM (din partea MD)

PRELEGEREA PUBLICĂ 

FORME CULTURALE ȘI FUNCȚII SPIRITUALE. HERMENEUTICĂ FILOSOFICĂ APLI-
CATĂ.

Programul	Erasmus plus	reprezintă	o	perspectivă	de	internaționalizare	pentru	învățământul	superior	
din	R.Moldova.	În	acest	sens,	devine	o	tradiție	ca	în	cadrul	Facultății	de	Istorie	și	Filosofie,	USM,	să	avem	
prilejul	favorabil	de	a	asculta	cursurile	unor	profesori	invitați	din	instituții	academice	din	străinătate.	

În	 contextul	 acestor	 experiențe	 academice	
comune,	 înțelegerea	 reciprocă,	 solidaritatea	și	co-
laborarea	devin	extrem	de	importante.	Acest	tip	de	
experiență	a	profesorilor	 invitați	 susține	schimbul	
de	 idei,	 metode	 și	 practici	 între	 membrii	 comu-
nităților	academice,	consolidează	sistemul	de	val-
ori	 comune,	 cunoașterea	 reciprocă,	 înțelegerea	 și	
cooperarea.	

Programul	Erasmus plus	susține	și	consol-
idează	principii	europene	fundamentale.	În	rezultatul	schimbului	de	experiență	și	împărtășirii	nemijlocite	a	
experienței	academice	sunt	generate	rețele	de	parteneriate	pentru	cunoaștere	și	dezvoltare	profesională,	sunt	
îmbogățite	politici	și	se	perfecționează	anumite	aspecte	din	cadrul	instituțiilor	locale.
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În	contextul	celor	enunțate,	precizăm	că	în	perioada	16-20	aprilie,	2018,	domnul	Viorel	Cernica,	prof.	
dr.,	directorul	Școlii	Doctorale	a	Facultății	de	Filosofie,	Universitatea	din	București,	a	realizat	un	stagiu	de	mo-
bilitate	academică	Erasmus plus	în	cadrul	Facultății	de	Istorie	și	Filozofie	a	Universității	de	Stat	din	Moldova.	
Pe	durata	stagiului	de	mobilitate,	dnul	prof.	Viorel	Cernica	a	avut	posibilitatea	de	a	comunica	cu	studenții	și	
cadrele	didactice	din	cadrul	Facultății	de	Istorie	și	Filosofie,	Departamentul	de	Filosofie	și	Antropologie.	A	
existat	un	viu	dialog	cu	privire	la	practicile	utilizate	în	procesul	de	studii,	perspectivele	de	colaborare	dintre	
Facultatea	de	Istorie	și	Filosofie,	Departamentul	de	Filosofie	și	Antropologie,	USM	și	Facultatea	de	Filosofie	
din	București.	

În	perioada	mobilității,	dnul	prof.	Viorel	Cernica	a	ținut	și	o	prelegere	publică	în	fața	studenților	și	a	
cadrelor	didcatice.	Tema	prelegerii	publice	a	fost		Forme culturale și funcții spirituale. Hermeneutică filosofică 
aplicată. În	cadrul	acestei	prelegeri	a	fost	abordată	o	temă	de	filosofia	culturii	din	perspectiva	hermeneuticii	
filosofice,	unul	din	modelele	semnificative	în	tematizarea	problemelor	aparținând	domeniului	filosofiei	cultu-
rii.

Formele	culturale	sunt	domenii	vaste	de	opere,	spații	de	valabilitate,	ordonate	după	anumite	criterii.	
Funcțiile	spirituale	sunt	înseși	formele	culturale	privite	din	unghiul	experienței	culturale,	care	și	reprezintă	
experiența	hermeneutică.

Prelegerea	a	vizat	următoarele	aspecte	ale	temei:

1. Modele	de	filosofare	și	metodologii	în	filosofia	culturii

1.1 Istorismul,	transcendentalismul,	morfologia	culturilor

1.2 Hermeneutica	filosofică	–	model	care	pune	în	echilibru	dimensiunea	formal-obiectivă	a	culturii	și	ex-
periența	culturală

2. Concepte	hermeneutice	semnificative	

2.1 H.-G.	 Gadamer:	 cerc	 hermeneutic,	 distanță	 temporală,	 fuziune	 a	 orizonturilor,	 comprehensiune,	
sincronicitate,	conștiința	eficacității	istorice

2.2 P.	Ricoeur:	efectuarea	referinței,	reflecție	concretă,	fuziunea	interpretării	textului	cu	interpretarea	de	
sine

3. Ordinea	formal-obiectivă	a	culturii

3.1 Forme	culturale,	opere,	valori,	spații	de	valabilitate

3.2 Raportarea	la	cultură

4. Experiența	culturală	ca	experiență	hermeneutică

Modalitățile	interpretative	prin	intermediul	cărora	a	fost	abordată	această	temă	au	fost	complexe	și	inova-
tive.	Prelegerea	a	fost	deosebit	de	utilă	și	interesantă	pentru		toți	cei	care	studiază	și	realizează	cercetări	în	filo-
sofie	și	antropologie,	inclusiv	în	celelalte	domenii	ale		științelor	socio-umane.	Această	experiență	de	mobilitate	
academică	a	dovedit	încă	odată	cât	de	importante	sunt	colaborările	și	ofertele	educaționale	dintre	cele	două	
universități	–	USM,	Facultatea	de	Istorie	și	Filosofie	și	Universitatea	din	București,	Facultatea	de	Filosofie.

Prof.dr. Viorel Cernica
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR EDIȚIA A V-a cu genericul 
EDUCATIA PENTRU VALORI: CONTINUITATE ŞI CONTEXT

Consorțiul	UNIVERSITARIA	si	IACEHOF	–	International	Adult	and	Continuing	Education	Hall	of	Fame:

	 Universitatea	“Alexandru	Ioan	Cuza”	din	Iaşi,	România

	 Universitatea	din	Bucureşti,	România

	 Universitatea	Babes-Bolyai,	Cluj-Napoca,	România

	 Universitatea	de	Vest	din	Timişoara,	România
	 International	Adult	and	Continuing	Education	Hall	of	Fame	(IACEHOF),	Outrech	University,	Okla-

homa,	USA

	 Universitatea	de	Stat	din	Moldova

	 AO	 „DVV	 International	 Moldova“	 Reprezentanţă	 în	 Re-
publica	 Moldova	 a	 DVV	 International	 Bonn,	 RFG	 (Asociația	
Germană	 pentru	 Educaţia	 Adulţilor)	 în	 data	 de	 25-26	 aprilie	
2018	 la	 Iași,	 România	 și	 27-28	 aprilie	 2018	 la	 Chişinău,	 Re-
publica	 Moldova	 a	 organizat	 a	 V-a	 ediție	 a	 Conferinţei	 Inter-
naţionale	 de	 Educaţie	 a	 Adulţilor	 cu	 genericul EDUCATIA 
PENTRU VALORI: CONTINUITATE ŞI CONTEXT. 

Tematica	conferinței	se	 încadrează	 în	problematica	 largă	a	Edu-
cației	pe	parcursul	întregii	vieți,	dar	și	în	contextul	actual	al	globalizării	
și	internaționalizării.

La	lucrările	conferințe	au	luat	parte	reprezentați	ai	diferitor	țări:	
Germania,	Australia,	Danemarca,	Elveția,	Scoția,	SUA,	Serbia,	Polonia,	
România,	 Ucraina,	Armenia,	 Belarus,	 Georgia	 și	 Republica	 Moldova.	
Numărul	de	participanți	a	depășit	180	persoane	dintre	care	100	cetățeni	
străini.

Comunicările	 în	Plen,	precum	și	 în	ateliere	de	lucru	(Topic	I:	Educație și valori. Abordări istorice, 
metodologice și epistemologice;	Topic	II: Politici și strategii educaționale pentru valori;	Topic	III: Învățarea 
orașului și a economiei creative) au evidențiat un șir de probleme în domeniul educației în general și a 
educației adulților în special: locul și rolul educației adulților la etapa contemporană; reactualizarea 
politicilor în domeniul educației adulților, reconceptualizarea formării continue a specialiștilor și, în 
special, a cadrelor didactice și manageriale; finanțarea educației adulților etc.

La	acest	eveniment	internațional	cu	un	mesaj	de	
salut	au	intervenit:	dl	Florentin	PALADI,	Prorector pen-
tru activitatea științifică a Universității de Stat din Mol-
dova,	dna	Elena	BELEI,	Secretar de stat al Ministerului 
Educațiiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,	
dna	Desiree	JONGSMA,		UNICEF	Moldova,	dna		Ka-
trin	DENYS,	Consilier de conducere pentru țările Part-
eneriatului Estic, DVV International, Bonn, Germania.
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Un interes major au provocat comunicările în plen ale dlui Heribert HINZEN (Germania), 
dlui Michael	OSBORNE	(Scoția),	Katarina	POPOVIC	(Serbia),	Chris	DUCK	(Australia),	Dieter	DOHMEN	
(Germania),	Andre	SCHLAFLI	 (SUA),	Harald	MIKKELSEN	(Danemarca),	Laurențiu	ȘOITU	(România),	
Vladimir	GUȚU	(Republica	Moldova)	cu	privire	la	ex-
periențele	și	strategiile	educației	adulților	în	țările	lor.

Menționăm	participarea	activă	 în	 lucrările	 con-
ferinței	a	colegilor	din	diferite	universități	din	România	
și	 alte	 state,	 precum	 și	 implicarea	 activă	 a	 reprezen-
tanților	AO	„DVV	International	Moldova“,	în	persoana	
dnei	Adela	Spătaru-Guțu.

Problemele	abordate,	precum	și	rezultatele	con-
ferinței	vor	fi	indexate	într-o	culegere	de	articole	cu	im-
pact	factor	(ISI),	care	vor	influența	asupra	dezvoltării	do-
meniului	educațional,	și	în	special	al	educației	adulților.

WORKSHOP ,,IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN POLITI-
CA DE MEDIU A REPUBLICII MOLDOVA”

La	data	de	4	mai	2018,	sub	egida	organizatorică	a	Departamentului	Drept	Internațional	și	European	
din	cadrul	Facultății	de	Drept	a	USM,	a	fost	organizat	un	workshop	pentru	studenţii	de	la	Ciclul	II		(Masterat)	
în	scopul	prezentării	și	dezbaterii		unor	probleme	actuale	recent	reglementate	de	Dreptul	Internațional	și	UE	
al	Mediului.

În	cadrul	evenimentului,	cu	genericul	“Implementarea	Obiectivelor	de	Dezvoltare	Durabilă	în	politica	
de	mediu	a	Republicii	Moldova”,	participanții	au	dat	dovadă	de	o	bună	cunoaștere	a	celor	mai	recente	evoluții	
ale	dezvoltării	 durabile,	 demonstrând	predilecție	pentru	 subiecte	de	 interes	 actual,	 precum:	 accesul	 la	 apă	
potabilă;	agricultura	ecologică	–	element	al	conceptului	dezvoltare	durabilă;	importanța	reciclării	deșeurilor	
în	contextul	dezvoltării	durabile	etc.

În	cadrul	acestui	exerciţiu	analizei	a	fost	supus	impactul	obiectivelor	de	dezvoltare	durabilă	asupra	
politicilor	prioritare	cu	privire	la	mediu	promovate	în	plan	naţional	şi	international		prin	prisma	indicatorilor	
de	monitorizare	și	evaluare	prestabiliți.	Scopul	final	urmărit	rezidă	în	a	contribui	la	elaborarea	unei	noi	strate-
gii	naţionale	de	dezvoltare	în	domeniul	protecţiei	mediului.

Activitatea	studenţilor	de	la	Ciclul	II	(Masterat)	a	fost	efectuată	în	grup,	a	câte	3-4	persoane,	aşa	cum	
prevede	Problem	Based	Learning.	 În	 loc	de	 lucrul	 individual,	prevăzut	 în	 curriculum,	 lor	 li	 s-a	propus	 să	
elaboreze	un	proiect	axat	pe	una	dintre	problemele	actuale	ce	vizează	protecţia	mediului.	Fiecare	student	a	fost	
evaluat	în	funcţie	de	aportul		pe	care	l-a	adus	la	elaborarea	proiectului.
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Lucrul	în	grup	prevăzut	de	modelul	PBL	are	
mai	multe	avantaje:	 studenţii	 sunt	mai	 responsabi-
li,	se	implică	mai	activ,	fiecare	membru	al	grupului	
tinde	să	contribuie	cât	mai	mult	 la	 rezultatul	final.	
În	 concluzie,	 implicarea	 studenţilor	 este	 esenţială	
şi	 determinantă	 pentru	 definitivarea	 cu	 succes	 a	
proiectului.

DREPTUL LA OPORTUNITĂȚI

La	 data	 de	 4	mai	 2018,	 în	 incinta	 blocului	 2,	USM,	 a	
avut	loc	cea	de	a	doua	ediție	a		evenimentului	”Dreptul	la	Opor-
tunități”,	 organizat	 de	 către	Asociația	 Studenților	 în	Drept,	 cu	
suportul	Facultății	de	Drept,	USM,	pentru	a	le	oferi	studenților	
cât	mai	multe	șanse	de	dezvoltare.

”Dreptul	la	Oportunități”	reprezintă	inițiativa	educațion-
ală	destinată	comunității	studențești,	lansată	cu	scopul	de	a	oferi	
un	spațiu	comun	de	dialog	și	schimb	de	experiență	pentru	toți	cei	
ce	sunt	preocupați	de	educație	și	dezvoltare	personală.

Cei	 care	 i-au	 ajutat	 pe	 studenți	 să	 își	 identifice	
oportunitățile	sunt:

- Instituția Ombudsmanului Studențesc;

– Leavitt Institute Moldova;

– BAA ”Panțîru și Partenerii”;

– BAA ”Hanganu, Tănase și Partenerii”;

– Centrul de Resurse Juridice din Moldova;

– Centrul de Ghidare în Carieră și relații cu piața muncii, USM;

– BC “Moldova Agroindbank” SA;

– Consiliul Municipal de Tineret Chișinău;

– Alianța Studenților din Moldova;

– AIESEC;

- PfB Collection.

Organizațiile	 enumerate	 au	 oferit	 studenților	 posibilități	
de	implicare	și	dezvoltare	în	activități	extracurriculare	ca:	intern-
ship,	voluntariat,	schimb	de	experiență	la	nivel	național	și	inter-
national,	job,	toate	acestea	având	un	impact	major	în	creșterea	lor	
profesională.

La	finalul	evenimentului,	președintele	ASD,	Marin	Chihai	
a	adus	mulțumiri	tuturor	partenerilor	pentru	că	au	răspuns	solic-
itărilor	și	au	încercat	să	fie	mai	aproape	de	studenți.
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ATELIERE DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI PBLMD

Proiectul	PBLMD	–	„Introducing	Problem	Based	Learning	in	Moldova:	Toward	Enhancing	Students’	
Competitiveness	 and	 Employability	 (PBLMD)”	 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE_JP”	 este	 un	
proiect	în	cadrul	programului	Erasmus	Plus,	care	are	drept	scop	îmbunătățirea	calității	predării	și	a	metod-
ologiilor	de	învățare,	precum	și	a	programelor	de	învățământ	superior	din	Republica	Moldova.	Pe	parcursul	a	
două	zile,	5-6	mai	a.c.,	la	Vadul-lui-Vodă	s-a	organizat	un	atelier	pedagogic	interuniversitar	la	care	au	partic-
ipat	reprezentanți	a	6	universitați	din	Republica	Moldova,	membrii	consorțiului	–	cadre	didactice	și	person-
alul	de	conducere	din	cadrul	Universității	de	Stat	a	Moldovei	,Universității	Tehnice	a	Moldovei,	Academiei	
de	Studii	Economice	din	Moldova,	Universitatea	de	Stat	„Alecu	Russo”	din	Bălți,	Universitatea	de	Stat	„B.	
P.	Hașdeu”	din	Cahul,	 și	Universitatea	de	Stat	de	Medicină	 și	Farmacie	„Nicolae	Testemițanu”.	Misiunea	
work-shopului	 a	 fost	 elaborarea	 curriculumului	 pentru	 instruirea	 cadrelor	 didactice	 universitare,	 în	 scopul	
aplicării	metodologiei	PBL	cu	următoarele	componente:	rolul	PBL,	elaborarea	curricula,	identificarea	și	for-
mularea	problemelor,	metode	și	instrumente	de	predare/	învățare,	evaluarea.

În	perioada	14-17	mai	a.c.,	și-a	desfășurat	lucrările	un	nou	atelier	didactic,	având	drept	scop	perfecțion-
area	personalului	academic	și	a	celui	din	managementul	universitar	în	domeniul	metodologiilor	PBL.

Coodonatorii	atelierilor	:

	 Erling	Jensen,	președintele	Școlii	de	Business	și	Economie,	Universitatea	Aalborg,Danemarca;

	 Henrik	Find	Fladkjær,	președintele	consiliului	academic,	Universitatea	Aalborg,	Danemarca;

	 Steffen	Jaschke,	responsabil	de	educație,	Universitatea	Siegen,	Germania;

	 Tamara	Riehle,	responsabil	de	profesionalizarea	pedagogilor,	Universitatea	Siegen,	Germania.

Moderatorii	au	prezentat	în	fața	formatorilor,	managerilor	și	
profesorilor	din	universitățile	consorțiului,	comunicări		privind	:

	 Proiectarea	semestrului,	descrierea	modulelor,	obiective	
de	învățare	și	finalități.

	 Metode	de	generare	a	ideilor/problemelor	de	proiect,

	 Metode	și	tehnici	de	evaluare	a	profesorilor	și	studenților,

	 Managementul	 și	 administrarea	 programelor	 de	 studiu,	
semestru	și	module,	cu	exemple	concludente	din	propria	
experiență.

Activitățile	 desfășurare	 se	 înscriu	 în	 	 prioritățile	 de	
dezvoltare	strategică	a	Universității	de	Stat	din	Moldova,	
prin		susținerea	implementării	noilor	tehnologii	didactice,	
prin	 modernizarea	 programelor	 de	 studii	 și	 formarea	
continuă	a	profesorilor.
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PRELEGERE PUBLICĂ LA FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN 

MOLDOVA

La	10	mai	2018,	în	cadrul	Universităţii	de	Stat	din	Moldova	a	avut	loc	prelegerea	publică	cu	studenții	
facultății	 de	 drept,	 desfășurată	 de	 Consiliul	 Superior	 al	
Magistraturii	cu	suportul	Proiectului	european	de	asistenţă	
ATRECO	şi	cu	susţinerea	Ministerului	Educaţiei,	Culturii	
şi	Cercetării	al	Republicii	Moldova.

La	prelegere	au	participat	președintele	Consiliului	
Superior	al	Magistraturii,	Victor	Micu,	judecătorul	Anato-
lie	Galben	de	la	Judecătoria	Chișinău,	membru	al	CSM,	șe-
ful	Direcţiei	instruire	şi	cercetare	al	Institutului	Național	al	
Justiţiei,	Alexandra	Nica,	conducătorul	de	proiect	ATRE-
CO,	Carsten	Mahnke	și	expertul	internațional	în	comunicare	

d i n	
cadrul	

Proiectului	European	ATRECO,	Carmen	Mușat.

S-a	discutat	despre	rolul	CSM-ului	în	modernizarea	
sistemului	de	justiție,	optimizarea	hărții	judecătorești,	spe-
cializarea	judecătorilor,	au	avut	 loc	dezbateri	 la	subiectul	
”Zero	toleranță”	la	corupție	și	cunoașterea	implicării	euro-
pene	în	modernizarea	țării.

Auditoriul	a	fost	informat	referitor	la	admiterea	la	
Institutul	Național	al	Justiţiei,	modul	de	organizare	şi	des-
făşurare	a	concursului	de	admitere	pentru	formarea	iniţială	

a	candidaţilor	la	funcţii	de	judecător	şi	de	procuror.

Evenimentul	 a	 avut	 loc	 în	 cadrul	 Campaniei	 de	
informare	 publică	 în	 mun.	 Chișinău,	 în	 scopul	 informă-
rii	 cetățenilor	 asupra	 stadiului	 implementării	 reformei	 în	
sistemul	 judecătoresc	 –	 beneficii,	 impedimente,	 perspec-
tive	și	a	fost	organizat	de	Consiliul	Superior	al	Magistra-
turii,	 în	cooperare	cu	Universitatea	de	Stat	din	Moldova,	
cu	suportul	Proiectului	european	”Sporirea	Eficienței,	Re-
sponsabilității	și	Transparenței	Instanțelor	Judecătorești	în	
Moldova”	ATRECO.

,,STUDENT LA DREPT PENTRU O ZI”, EDIŢIA A 
II-A – EVENIMENT DESFĂŞURAT LA 

FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea	de	Drept	a	Universităţii	de	Stat	din	Moldova	a	fost	şi	rămâne	instituţie	naţională	de	elită	în	
ceea	ce	priveşte	pregătirea	cadrelor	juridice	de	înaltă	calificare	şi	dezvoltarea	ştiinţelor	juridice,	o	torţă	mereu	
aprinsă	de	cultură	juridică,	de	unde	pornesc	idei	reformatoare	vizând	edificarea	statului	de	drept	şi	a	unei	so-
cietăţi	democratice.

În	acest	context,	la	data	de	11	mai	curent	a	avut	loc	tradiționalul	eveniment	,,Student	la	DREPT	pentru	
o	zi”,	ediția	a	II-a	–	proiect	cu	tentă	academică	destinat	în	exclusivitate	absolvenților	ciclului	liceal,	care	vor	
să-și	urmeze	traseul	profesional	într-o	instituție	de	învățământ	edificată	pe	calitate	și	pe	valori	educaționale.	
Proiectul	este	inițiat	de	Asociația	Studenților	în	Drept	–	unica	structură	reprezentativă	a	studenților	Facultății	
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de	Drept	din	cadrul	Universității	de	Stat	din	Moldova.

Ideea	 proiectului	 derivă	 din	 necesitatățile	 absol-
venților	 ciclului	 liceal	 de	 a	 cunoaște	 modalitatea	 de	 or-
ganizare	 a	 instituțiilor	 de	 învățământ	 superior	 din	 țară,	
funcționarea	 și	 aspectele	 vieții	 academice	 și	 sociocultur-
ale	a	acestora,	pentru	ca	ulterior	să	poată	alege	rațional	și	
corect	instituția	în	care	își	vor	urma	studiile.

Departamentul	 ACTIVITĂȚI	 ACADEMICE,	 or-
ganizator	al	acestui	eveniment,	a	reușit	să	prezinte	partic-
ipanţilor	 toate	 aspectele	 vieții	 studențești,	 specificate	 în-
tr-un	program	diversificat.

Evenimentul	 a	 început	 cu	 Deschiderea	 oficială,	 în	
care	Decanul	Facultății	de	Drept,	domnul	Sergiu	BRÎNZA,	
doctor	habilitat,	 profesor	universitar,	 a	 venit	 cu	un	 cuvânt	
de	salut	pentru	tinerii	care	sunt	hotărâţi	să	urmeze	studiile	
juridice,	 dar	 și	 pentru	 cei	 care	 încă	 rămân	 indecişi.	El	 i-a	
încurajat	pe	elevi	să	 facă	o	alegere	corectă	și	 să	creadă	 în	
forțele	 proprii,	menționând	 că	 anume	Facultatea	 de	Drept	
este	cea	care	asigură	absolvenților	ei	studii	calitative	în	do-
meniu,	creând	premise	sigure	de	integrare	socioprofesională	
de	success.	Procesul	de	instruire	la	Facultatea	de	Drept	este	
centrat	pe	student,	 în	cadrul	 lui	fiind	promovate	standarde	
europene.

În	 continuare,	 Prorectorul	 pentru	 activitatea	 didactică	 a	 USM,	 doamna	 doctor	 habilitat,	 profesor	
universitar	 Otilia	 DANDARA,	 a	 îndemnat	 elevii	 să	 depășească	 cu	 verticalitate	 și	 încredere	 situațiile	 de	
problemă	pe	care	le	vor	avea	în	viață,	să	cântărească	deciziile	pe	care	le	iau,	astfel	încât	ele	să	le	ofere	siguranța	
studiilor	de	calitate	și	a	succesului	profesional	ulterior.	Doamna	DANDARA	a	informat	participanții	la	eve-
niment	că	Universiatatea	de	Stat	este	prima	universitate	edificată	pe	calitate	și	siguranța	studiilor	superioare,	
aptă	să	asigure	pregătirea	profesională	necesară	fiecărui	absolvent.

Evenimentul	a	continuat	cu	prezentarea	multiaspectuală	a	oportunităților	pe	care	le	oferă	facultatea,	
iar	elevii	au	avut	ocazia	să	adreseze	întrebări	absolvenţilor	ei,	dar	şi	celor	care	continuă	să-și	facă	studiile	de	
licență	sau	de	masterat,	găsind	la	ei	răspunsuri	la	incertitudinile	pe	care	le-au	avut.	Participanţii	au	menționat	
în	feedbackurile	oferite	de	studenţi,	că	informația	prezentată	a	fost	utilă	și	că	îi	va	ajuta	foarte	mult	în	ulterio-
ara	alegere	a	facultății.

În	etapa	de	prezentare	a	campusului	universitar,	participanții	au	vizitat	toate	obiectivele	menite	să	fa-
ciliteze	procesul	de	instruire	şi	educaţie:	blocurile	de	studii,	bibliotecile,	cantinele	studențești	și	cele	de	interes	
cultural:	muzeele	și	centrele	de	cultură.

Una	dintre	etapele	foarte	importante	ale	evenimentului	a	fost	familiarizarea	cu	departamentele	și	cu	
obiectivele	educaționale	ale	acestora	–	etapă	susținută	de	șefii	de	departamente.

Astfel,	doamna	Violeta	COJOCARU,	șef	al	Departamentului	Drept	Internațional	și	European,	doctor	
habilitat,	profesor	universitar,	a	prezentat	elevilor	sălile	destinate	pentru	Filiera	Anglofonă	și	Fieliera	Franco-
fonă,	precum	și	condițiile	de	înscriere	pentru	studii	la	acestea,	informând	participanții	că	prin	intermediul	lor,	
facultatea	asigură	studii	la	nivel	european,	accesibile	celor	care	posedă	limbile	engleză	și	franceză	la	nivel	de	
conversație.

Dl	Vladimir	GROSU,	șef	al	Departamentului	Drept	Penal,	doctor	în	drept,	conferențiar	universitar,	a	
explicat	oaspeţilor	importanța	studiului	materiei	de	drept	penal	și	le-a	prezentat	în	acest	context	Laboratorul	
de	Criminalistică,	în	care	studenții	au	posibilitatea	să	aplice	practic	cunoștințele	pe	care	le	obțin	pe	parcursul	
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studiilor.

La	rândul	său,	dna	Tatiana	VÎZDOAGĂ,	șef	al	Departamentului	Drept	Procedural,	doctor	 în	drept,	
conferenţiar	universitar,	a	oferit	participanţilor	la	eveniment	posibilitatea	de	a	asista	la	un	proces	simulat	de	
Drept	Penal	care	a	fost	realizat	de	studenții	anului	III,	în	sala	de	Procese	Simulate	a	facultății.

Șeful	al	Departamentului	Drept	Privat,	dl	Nicolae	ROȘCA,	doctor	în	drept,	conferențiar	universitar,	și	
dl	Andrei	NEGRU,	șef	al	Departamentului	Drept	Public,	doctor	în	drept,	profesor	universitar,	au	venit	cu	un	
cuvânt	de	salut	pentru	elevi,	încurajându-i	să-și	aleagă	cu	tenacitate,	perseverență	și	grijă	viitorul	–	așa	cum	
el	este	inerent	legat	de	studiile	pe	care	aceștia	le	fac.	Mai	mult,	șefii	de	departamente	le-au	prezentat	elevilor	
sălile	în	care	ei	activează	și	principiile	de	funcționare	specifice	fiecărei	ramuri	de	drept.

Elevii,	la	rândul	lor,	au	avut	posibilitatea	să	meargă	la	cursuri	și	seminare,	astfel	creându-și	impresii	
generale	despre	procesul	de	studii	și	specificul	domeniului	pe	care	urmează	să-l	îmbrățișeze.	Asistând	la	ore	
de	drept	penal,	de	drept	procesul	penal	și	de	drept	informaţional,	participanții	au	fost	curioși	să	afle	ce	ur-
mează	să	studieze	la	Facultatea	de	Drept,	care	sunt		metodele	de	predare-învățare,	însemnate	pentru	ei	fiind	
şi	eventualele	dificultăți	în	procesul	de	instruire.	Lectorii	care	au	ținut	cursuri	și	seminare	au	fost	receptivi	la	
solicitările	lor,	punând	în	discuție	aspecte	ce	țin	de	studiul	materiei	pe	care	o	predau	la	facultate.

Președintele	Asociației,	Marin	CHIHAI,	a	mulțumit	 tuturor	participanților	pentru	 implicare	 	 și	 le-a	
dorit	success	în	alegerea	pe	care	o	vor	face.

Este	de	menționat	că	Asociația	Studenților	 în	Drept,	 în	parteneriat	 cu	Facultatea	de	Drept	a	USM,	
oferă	anual	liceenilor	posibilitatea	să	trăiască	experiența	unui	student	la	drept.	Rezultatele	aceastei	inițiative	
sunt	remarcabile	–	o	mare	parte	din	participanții	la	acest	eveniment	se	regăsesc	printre	studenții	înmatriculați	
ulterior,	o	parte	devenind	în	acest	sens	și	membri	ai	Asociației	Studenților	în	Drept.

pliant	2018

GALA PERFORMANȚELOR - TRADIȚIE ÎN CADRUL USM 

La	data	de	15	mai	2018,	a	avut	loc	a	șaptea	ediție	a	Galei	performanțelor	și	este	un	eveniment	ce	face	
parte	din	cultura	și	tradiția	USM.

Gala	performanțelor	este	dedicat	promovări	succesului	
studenților	Ciclului	I,	recunoașterii	personalităților	și	atitu-
dinii	responsabile	față	de	formarea	profesională	a	acestora.

Acest	 eveniment	 este	 unul	 festiv,	 mediatizat,	 de	 re-
cunoaștere	publică	a	competențelor	dezvoltate	pe	parcursul	
anilor	de	studii,	precum	și	de	evidențiere	a	cercetărilor	ști-
ințifice,	 culturale	 relevante	 pentru	 tradiția	 performanței	 în	
educația	universitară.	

Organizarea	acest	eveniment	în	cadrul	Universității	de	
Stat	din	Moldova,	are	drept	scop	promovarea	imaginii	strate-
gice	de	dezvoltare	prospectivă,	accentuând	performanța	tin-
erilor	specialiști,	apreciind	valoarea	capitalului	uman	inves-
tit	și	potențialul	de	valoare	a	universității,	cât	și	buni	profesionaliști	în	domeniu,	care	vor	consolida	imaginea	
USM	și	a	țării.

În	anul	2018,	la	acest	eveniment	au	participat	la	absolvenții,	părinții,	cadrele	didactico-științifice	de	la	
toate	facultățile,	Științe	Economice.
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În	centrul	atenției	au	 fost	 	absolvenții,	 șefi	de	promoție,	care	au	 reprezentat	cei	mai	buni	studenți	ai	
specialităților.	Astfel,	de	la	Facultatea	Științe	economice	au	fost	premiați	următorii	studenți:	Bobeica	Victoria,	
specialitatea	Marketing	și	Logistică,	Chirova	Valeria,	specialitatea	Turism,	Morgun	(Bordeianu)	Iulia,	spe-
cialitatea	Business	și	Administrare,	Rodionov	Danil,	specialitatea	Contabilitate,	Șcvîrov	(Rotcoglu)	Victoria,	
specialitatea	Finanțe	și	Bănci,		Airini	Cristian,	specialitatea	Cibernetică	și	Informatică	Economică.

Ei	au	primit	 tradiționalele	cadouri	 și	oferta	 rectorului	USM,	domnului	Gheorghe	Ciocanu,	de	a	 face	
studii	la	masterat	fără	taxă.

Totodată,	cu	urări	de	bine	s-a	expus	Pajitnov	Maria,	masterandă	la	programul	de	master	Management	și	
marketing	hotelier	și	turism	cu	referire	la		obținerea	rezultatelor	deosebite	și	contribuția	cadrelor	didactice	în	
dezvoltarea	abilităților	pe	parcursul	anilor	de	studii	în	USM.

În	 același	 context,	 Borș	 Ion,	 șef	 direcție	 Statistică	 Monetară	 și	 Financiară,	 BNM	 a	 apreciat	 înalt	
competențele	obținute	de	către	absolvenții	specialităților	Facultății	Științe	economice,	USM,	fapt	pentru	care	
i-a	felicitat.	

Gala	performanțelor	este	un	eveniment	emblematic,	o	 tradiție	 frumoasă	care	accentuează	 importanța	
obținerii	rezultatelor	deosebite	pe	parcursul	studiilor	din	cadrul	USM.

Maria Hămuraru, 

Boris Coretchi, 

Departamentul Economie, Marketing și Turism. 

LECTURILOR FILOSOFICE STUDENȚEȘTI

În	data	de	16	mai,	Departamentul	de	Filosofie	și	Antropologie	a	Universității	de	Stat	din	Moldova	a	
organizat	cea	de	a	doua	ediție	a	Lecturilor Filosofice Studențești.	

Evenimentul,	conceput	ca	o	sesiune	anuală	de	comunicări	studențești	având	în	atenție	lucrări	de	refe-
rință	ale	istoriei	gândirii	filosofice,	a	reușit	să	adune	studenți	interesați	și	pasionați	de	filosofie	de	la	mai	multe	
facultăți	și	specialități	universitare.	

Conform	obiectivului	asumat,	evenimentul	a	urmărit	crearea	unui	context	propice	manifestării	inte-
reselor	studenților	față	de	operele	filosofice	și	probarea	totodată	a	capacităților	și	deprinderilor	de	lectură	și	
interpretare	a	textelor	filosofice.

Comunicările	 elaborate	 și	 prezentate	 de	 către	 studenți	 au	 constat	 în	 recenzii	 de	 cărți	 ale	 diverșilor	
filosofi,	comentarii	și	interpretări	de	texte	filosofice,	precum	și	eseuri	prin	care	și-au	expus	propriile	viziuni	
filosofice.	

Printre	filosofii	ale	căror	lucrări	au	făcut	obiectul	de	interes	al	studenților	se	numără	diverși	autori	și	
reprezentanți	ai	diverselor	tradiții	de	gândire	filosofică.	

Lista participanților Sesiunii lecturilor filosofice studențești

1. Murea	Elena,		Fernando Savater  - „Întrebările vieții”,	Facultatea	de	Jurnalism	și	Științe	ale	Comu-
nicării

2. Gligor	Daniela,	Fridrich Nietzsche - „Ecce Homo. Cum devii ceea ce ești”,	Facultatea	de	Jurnalism	și	
Științe	ale	Comunicării

3. Istrati	Sorina,	Lîsîi	Serghei,	Erich Fromm - „Fuga de libertate”,	Facultatea	de	Biologie	și	Pedologie	
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4. Ganja	Elena,	Mereuță	Victoria,	Arthur Schopenhauer – „Arta de a avea întotdeauna dreptate”,	Facul-
tatea	de	Biologie	și	Pedologie	

5. Тимотина	 Наталия,	 „Есть лишь одна по-настоящему серьёзная философская проблема -  
проблема самоубийства”. (А.	Камю) Facultatea	de	Matematică și	Informatică.	

6. Мардарь	Александр,	Теория	деконструкции	в	современной	философии	Facultatea	de	Matematică	
și	Informatică.	

7. Тончу	Майя,	Самарцева	Анастасия,	Смысл	жизни	как	философская	проблема	Facultatea	de	Fi-
zică	și	Inginerie.	

8. Карпов	Эммануил,	Философствовать	–	значит	уметь	удивляться	Facultatea	de	Fizică	și	Inginerie.	

9. Павленко	Игорь, Спорные	вопросы	в	рамках	трансгуманизма, Facultatea de Fizică	și Inginerie.	

10. Герганова	Марина,	Философия	языка	Вильгельма	фон	Гумбольта.	Facultatea	de	Litere.	

11. 	Руденко	Ярослав,	Гуманизм	–	стремление	к	человечности	,Facultatea	de	Fizică	și	Inginerie.	

12. Пысларь	Димитрий,	Мировоззренческие	 взгляды	 экзистенциалистов	А.	Камю	и	Г.	Марсель.	
Facultatea	de	Fizică	și	Inginerie.	

13. Малин	 Валерия,	 Полухина	 Марина,	 Коммуникация	 в	 экзистенциальной	 философии(Хосе́ 
Орте́га-и-Гассе́т и  К.  Т. Я́сперс ),		Facultatea	de	Matematică	și	Informatică.	

14. Cântea	Alexandra,	F.Nietzsche - „Așa grăit-a Zarathustra”, Facultatea	de	Litere

15. Nastas	Adriana, A.Schopenhauer - „Viața, Amorul, Moartea”, Facultatea	de	Litere

16. Perev	Alexandra, N. Machiavelli - „Principele” Facultatea	de,	Litere

17. Puțuntica	Valeria,	S. Freud - „Interpretarea viselor”, , Facultatea	de	Litere

18. Zaporojan	Iuliana,	Luc Ferry - „Învață	să	trăiești. Tratat de filozofie pentru tânăra generație”, Facul-
tatea	de	Litere

19. Ermiciov	Daria,	N. Machiavelli - „Principele”, Facultatea	de	Fizică	și	Inginerie.

20. Dencer	Arif,	Omul unidimensional,	Facultatea	de	Matematică	și	Informatică

21. Luca	Alexandra,	Reprezentarea femeii în contextualitate filosofică, Facultatea	de	Limbi	și	Literaturi	
Străine

22. Sega	Vitalie,	Interpretări contemporane ale filosofilor presocratici, Facultatea	de	Limbi	și	Literaturi	
Străine

23. Spasov	Dan,	Problema fericirii la A. Schopenhauer, Facultatea	de	Psiohologie	și	Științe	ale	Educației

24. Toma	Cătălin,	Elemente de psihologie în filosofia lui Fr. Nietzsche,	Facultatea	de	Psiohologie	și	Științe	
ale	Educației

25. Ticu	Crina,	Problema suferinței în Evul Mediu, Renaștere și taoism, Facultatea	 de	 Psiohologie	 și	
Științe	ale	Educației

26. Tocan	Ilinca,	Conceptul de suferință	în	buddhism,	marxis	și la L. Blaga, Facultatea	de	Psiohologie	și	
Științe	ale	Educației

MASA ROTUNDĂ „COMPORTAMENTUL REPRODUCTIV AL FEMEILOR DIN REPUBLICA 

  Buletin informativ № 28-2018

14



MOLDOVA”

În	perioada	noiembrie-decembrie	2017	Departamentul	de	Sociologie	și	Asistență	Socială	din	cadrul	
Facultății	de	Psihologie	și	Științe	ale	Educației,	Sociologie	și	Asistență	Socială	USM,	împreună	cu	Centrul	
de	 Cercetări	 Sociale	 din	 cadrul	 aceleiași	 facultăți,	 au	 realizat	 cercetarea	 sociologică	 „Comportamentul	
reproductiv	al	femeilor	din	Republica	Moldova”	pe	un	eșantion	național	de	1964	respondente	–	femei	de	vârstă	
reproductivă	din	5	generații	(anii	nașterii	1958-1962,	1968-1972,	1978-1982,	1988-1992	și	1998-2002)	din	84	
de	localități	rurale	și	urbane,	inclusiv	din	municipiile	Chișinău	și	Bălți	(fără	partea	stângă	a	Nistrului	și	mun.	
Bender). Scopul	acestei	cercetări	a	fost	de	a	investiga	schimbările	produse	în	comportamentul	reproductiv	al	
femeilor	din	generațiile	selectate,	precum	și	factorii	care	au	influențat	aceste	schimbări,	în	vederea	formulării	
unor	concluzii	ce	ar	contribui	la	dezvoltarea	politicilor	sociale	și	familiale	cu	impact	pozitiv	pe	plan	demografic,	
de	asemenea	 în	vederea	evidențierii	 tendințelor	 în	evoluția	 fertilității	din	 țară	etc.	La	culegerea	datelor	au	
fost	 implicați	profesori,	 studenți,	masteranzi	 și	doctoranzi	 ai	departamentului,	 colaboratori	 ai	Universității	
Pedagogice	de	Stat	„A.Russo”	din	Bălți	și	ai	Colegiului	Industrial-Pedagogic	din	Cahul.

Rezultatele	acestei	cercetării	au	 fost	prezentate	de	către	coordonatorii	 studiului	Maria	BULGARU,	
doctor	habilitat,	profesor	universitar	și	Oleg	Bulgaru,	doctor,	conferențiar	universitar,	în	cadrul	Mesei	Rotunde	
„Comportamentul	reproductiv	al	femeilor	din	Republica	Moldova”,	care	a	avut	loc	la	17	mai	2018	în	incinta	
Departamentului	de	Sociologie	și	Asistență	Socială.

Cu	un	cuvânt	de	salut	a	venit	decanul	facultății	Vladimir	GUȚU,	doctor	habilitat,	profesor	universitar.	
La	discuții	au	participat		reprezentanți	ai	Ministerului	Educației,	Culturii	și	Cercetării,	Biroului	Național	de	
Statistică,	Centrului	Cercetări	Demografice	(AȘM),	ONG-urilor	ce	activează	în	domeniul	sănătății	reproduc-
tive.

Rezultatele	studiului	și	discuțiile	din	cadrul	Mesei	Rotunde	au	permis	să	fie	făcute	mai	multe	concluzii	cu	
referire	la	situația	demografică	din	țară,	printre	care	se	înscriu	și	următoarele:

	 Factorul	principal,	determinant,	al	actualei	situații	demografice	este	fertilitatea scăzută,	rata	totală	a	
căreia	rămâne	în	continuare	sub	nivelul	înlocuirii	simple	a	generaților	(1,28	copii	în	2016).

	 Declinul	fertilității	nu	este	în	mod	necesar	consecința	trecerii	de	la	modelul	familiei	centrată	pe	copii	
la	modelul	familiei	postmoderne	cu	puternice	accente	individualiste.	Abordările	tradiționale	sunt	încă	
persistente	în	viața		de	familie	din	Republica	Moldova.

	 Model	al	familiei,	pentru	respondentele	studiului,	rămâne	a	fi	familia cu doi copii,	aceștia	continuând	
să	dețină	în	familia	moldovenească	un	loc	central.

	 Familia	și	copilul	rămân	în	continuare	să	fie	puternic	valorizați,	atât	de	generațiile	mai	în	vârstă,	cât	și	
de	cele	mai	tinere,	atât	de	femeile	cu	studii	superioare,	cit	și	de	cele	cu	studii	preuniversitare,	atât	de	
femeile	cu	venituri	înalte,	cât	și	de	cele	cu	venituri	mai	joase,	atât	de	femeile	din	sat	cât	și	de	cele	din	
oraș.	Familia	și	copilul	au	fost	situate	pe	primul	loc	în	cadrul	altor	valori	importante,	respectiv	de	circa	
99%	și	94%	din	respondente.

	 Schimbările	produse	în	familie	după	nașterea	unui	copilul	influențează	în	mod	inevitabil	decizia	cuplu-
lui	de	a	mai	naște	copii,	mai	multe	femei	fiind	predispuse	să	nască	următorul	copil	după	doi,	trei	și	mai	
mulți	ani.

	 Vârsta	medie	a	mamei	la	nașterea	copiilor	este	în	creștere	la	fiecare	rang	al	copilului.

	 După	cel	de	al	doilea	copil,	crește	semnificativ	numărul	respondentelor	care	s-au	hotărât	să	nu	mai	
nască	copii.

	 Dispozițiile	reproductive	ale	generaților	1980,1990,	2000	nu	sunt	atât	de	pesimiste,	numărul	mediu	de	
copii	planificat	de	acestea	(2,21-2,30)	depășindu-l	pe	cel	de	înlocuire	simplă	a	generaților	(2,1	copii).	
Generațiile	menționate		ar	putea	introduce	unele	schimbări	pozitive	în	evoluția	comportamentului	re-
productiv	de	la	etapa	actuală	 în	condițiile	 în	care,	prin	politicile	familiale,	vor	fi	atenuate	diversele	
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probleme	generate	de	factorii	economici,	sociali,	culturali,	psihologici	etc.	ce		împiedică		realizarea	
dispozițiilor	reproductive.

	 Căsătoria	este	o	valoare	importantă	pentru	respondente,	72,4%	din	numărul	total	apreciind	căsătoria 
ca o relație pentru toată viața.	Există	însă	și	un	număr	semnificativ	de	respondente	care	consideră	
că	este normal ca o pereche să trăiască împreună chiar dacă nu planifică să se căsătorească – 
48,4%, că femeia ar putea să nască un copil chiar dacă nu are de gând să se căsătorească/să fie în 
concubinaj	–	74,6%

	 Marea	majoritate	a	copiilor,	circa	95%,	au	fost	născuți,	totuși,  în	cadrul	căsătoriilor	(în	concubinaj	–
doar	4,2%),	preponderent	în	cadrul	primei	căsătorii,	vârsta	medie	a	căreia	este	în	creștere	de	la	21,77	
ani	(generația	1960)		la	22,01	(generația	1990).

	 Un	factor	important	care	influențează	procesele	de	scădere	a	populației	este	migrația,	în	special	cea	
externă,	care	produce	dezechilibre	în	structura	populației	țărilor	de	origine.

Astfel,	 dacă	 ar	 avea	 o	 șansă,	19,8% din	 toate	 respondentele	ar pleca peste hotare pentru totdeauna,	
iar	42,6%	ar	pleca pentru o perioadă oarecare,	aceste	 intenții	fiind	 în	creștere	concomitent	cu	 întinerirea	
generațiilor.

	 Modificările	 suportate	 de	 familia	moldovenească	 în	 ultimele	 decenii	 se	 înscriu	 într-o	 anumită	mă-
sură		în		cea	de	a	doua	tranziție	demografică,	fiind	însă	marcate,	sub	mai	multe	aspecte,	de	persistența	
abordărilor/valorilor	 tradiționale.	Or,	 schimbările	produse	 în	comportamentele	 familiale	nu	coincid	
completamente	cu	trăsăturile	specifice	modelului	familial	din	țările	occidentale.

Rezultatele	studiului	vor	fi	prezentate	amplu	în	raportul	final	al	cercetării.

Oleg BULGARU,

Departamentul de |Sociologie și Asistență Socială

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ACADEMICĂ REPUBLICA MOLDOVA – STATELE UNITE ALE 
AMERICII

La 17 mai 2018	în	Sala Senatului Universităţii de Stat din Moldova	au	avut	mesa rotundă	cu	ocazia	
vizitei	 judecătorilor	 federali	din	SUA	(Eduardo	C.	Robreno	şi	Dan	Aaron	Polster)	 în	Republica	Moldova.	
Evenimente	la	care	au	mai	participat	Shibani	Malhotra,	
consilier	superior	în	Oficiul	justiţie	penală,	asistenţă	şi	
parteneriat	al	Biroului	afaceri	 internaţionale,	droguri	
şi	aplicarea	legii	din	Departamentul	de	Stat	al	Statelor	
Unite	ale	Americii,	precum	şi	Kevin	Lanigan,	consilier	
senior	 în	 sectorul	 justiţiei	 din	 cadrul	 Ambasadei	
Statelor	Unite	ale	Americii	în	Republica	Moldova.

La	prima	parte	 a	 evenimentului	 au	 participat	
membrii	corpului	didactic,	doctoranzii	şi	masteranzii	
Facultăţii	de	Drept	a	Universităţii	de	Stat	din	Moldo-
va.	Ceea	dea	doua	parte	a	fost	dedicată	studenţilor	fac-
ultăţii	de	la	Ciclului	I.

Cuvânt	de	salut	participanţilor	la	aceste	evenimente	au	adresat	dna	Otilia	Dandara,	prorector	pentru	
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activitatea	didactică	la	USM,	dr.hab.,	prof.univ.,	şi	dl	
Sergiu	Brînza,	decan	al	Facultăţii	de	Drept	a	USM,	
dr.hab.,	prof.univ.

La	rândul	lor,	oaspeţii	americani	au	intervenit	
cu	o	prezentare	generală	a	sistemului	judiciar	federal	
al	Statelor	Unite	ale	Americii.	Prin	această	luare	de	
cuvânt	a	fost	prezentat	sistemul	de	drept	din	SUA	cu	
trăsăturile	sale	specifice	care	îl	deosebesc	de	sistemul	
de	drept	din	Republica	Moldova.	În	cadrul	ambelor	
evenimente	 participanţii	 au	 avut	 oportunitatea	 de	 a	
discuta	 în	 detaliu	 despre	 specificul	 ierarhizării	 in-
stanţelor	judecătoreşti,	despre	procedura	de	examin-
are	a	cauzelor	civile	şi	penale,	despre	competenţele	instanţelor	judecătoreşti	din	Statele	Unite	ale	Americii.

Aceste	mese	rotunde	au	servit	drept	un	bun	prilej	de	a	facilita	un	schimb	de	impresii,	opinii	şi	expe-
rienţe	dintre	membrii	Facultăţii	de	Drept	a	USM	şi	oaspeţii	americani.

ATELIER ŞTIINŢIFIC ,,STAREA UNIUNII EUROPENE. PROVOCĂRI PENTRU EUROPA DE 
AZI ŞI DE MÂINE’’

Atelierul	anual	ştiinţific	„Starea	Uniunii	Europene.	Provocări	pentru	Europa	de	azi	și	de	mâine”	şi-a	
desfășurat		lucrările		la		17		mai	2018	sub		egida		Depar-
tamentului	Drept	Internaţional	şi	European		al	Facultății	
de	Drept	a	USM	în		colaborare	cu	Centrul	de	Armoni-
zare	a	Legislației	al	Ministerului	Justiției.	Evenimentul		
a		fost		consacrat		Zilei		Europei	sărbătorită		la		data		de		
9		mai,		care		marchează		pacea		și		unitatea		în		Europa.

În	 cadrul	 sesiunii	 	 au	 	 fost	 	 abordate	 	 diferite		
subiecte,		printre		care:	principalele	constatări	cu	privire	
la	legătura	dintre	migrație	și	dezvoltare;	CyberSecurity	
–	 prioritate	 a	 Uniunii	 Europene;	 strategia	 UE	 privind	
energia	solară	–	ecologică	și	regenerabilă	etc.	În	atenţie	
au	 fost	 luate,	de	asemenea,	nivelul	de	 implementare	a 
Acordului	de	Asociere	şi	strategia	Uniunii	Europene	privind	educația	și	formarea	profesională.	Participanții		la		
acest		eveniment		au		manifestat		un		interes		sporit	faţă	de	problemele	puse	în	discuţie,		inclusiv		prin		adresarea	
numeroaselor		întrebări	raportorilor.

Experții,	Natalia	Suceveanu,	dr.,	conf.univ.,	Director	al	Centrului	de	Armonizare	a	Legislației,	Natalia	
Zamfir,	dr.,	conf.univ.,	Ala	Luca,	dr.,	lector	univ.,	şi	Cristina	Bancu,	magistru,	lector		univ.,	de	la	Departamen-
tul		Drept	Internațional		și		European	al	USM,	au		făcut		comentariile	de		rigoare		și		s-au		împărtășit		cu		viziuni		
personale		și		experiențe		practice.	Toți		participanții	la	eveniment	au	obţinut	certificate.

Departamentul	 Drept	 Internațional	 și	 European	 aduce	 sincere	 felicitări	 participanților,	 menţionând	
nivelul	înalt	al	comunicărilor	prezentate,	și	mulțumiri	experților	pentru	sprijinirea	bunei	desfășurări	a	acestui	
atelier	științific.

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE ÎN ETICĂ (IDEA) CONFERINȚA 
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2018

“POPOARELE MARGINALIZATE, DREPTURILE OMULUI ȘI DEZVOLTARE ÎN ETICĂ”

În	data	de	17-18	mai,	2018,	Universitatea	de	Stat	din	Moldova	și	Asociaţia	Internaţională	pentru	Dez-
voltare	în	Etică	(IDEA)	au	reunit	oameni	de	știință	din	
Moldova	și	din	străinătate,	practicieni	din	domeniul	
dezvoltării,	reprezentanții	guvernării,	și	reprezentanți	
ai	grupurilor	societății	civile	 locale	și	 regionale,	or-
ganizații	neguvernamentale	în	conferința,	care	a	du-
rat	 două	 zile	 cu	 tematica	 “Popoarele	marginalizate,	
drepturile	omului	și	dezvoltare	în	etică”.	Conferința	
a	inclus	37	de	prezentatori,	129	de	participanți	din	9	
țări	diferite,	și	a	avut	loc	în	engleză,	română	și	rusă,	
cu	traducere	simultană.

Organizatorii	 au	 fost	 încântați	 de	 amploarea	
expertizei	și	experiență	expusă	în	cadrul	conferinței,	
și	de	participare	activă	a	unor	reprezentanți	care	însăși	fac	parte	din	grupurile	marginalizate	datorită	patrimo-
niului	lor	etnocultural,	dizabilități,	identitate	sexuală,	orientarea	sexuală,	religia	și	altor	factori.	Atât	reprez-

entanții	guvernului	moldovean,	cât	și	membrii	activi	ai	
societății	civile	–	precum	și	câteva	grupuri	din	Transn-
istria	–	s-au	alăturat	celor	două	zile	de	discuții	robuste,	
inclusiv	 atelierul	 de	 lucru	 de	 jumătate	 de	 zi	 la	 Etica	
Aplicată	pentru	Factorii	de	Decizie	și	Societate	Civilă,	
care	s-a	desfășurat	în	a	doua	jumătate	a	celei	de-a	doua	
zile.	De	asemenea,	activi	la	conferință	ca	participanți,	
vorbitori,	și	moderatori	au	fost	reprezentanții	ai	comu-
nității	 internaționale,	 inclusiv	 din	 partea	 Consiliului	
Europei,	 a	 Fundației	 Est-Europene,	 a	 Serviciului	 de	
dezvoltare	Liechtenstein	 (LED),	 a	Fundației	Soros,	 a	
Agenției	Elvețiene	pentru	Dezvoltare	și	Cooperare,	a	
Ambasadei	 SUA,	 a	 Biroului	 ONU	 pentru	Drepturile	
Omului	(OHCHR)	și	ONU	Femei.	Atât	actualii,	cât	și	

foștii	coordonatori,	rezidenți	ai	ONU,	au	participat	în	mod	activ,	au	sosit	în	RM	din	cont	propriu,	precum	și	
Reprezentantul	ONU	pentru	Minorități	și	Popoare	In-
digene	de	la	OHCHR,	Geneva.

Combinația	 dintre	 participanții	 la	 conferința	
internațională	de	nivel	 înalt	 a	 comunității	 internațio-
nale,	societatea	civilă	și	reprezentanții	guvernării	din	
Republica	Moldova,	profesorii	și	absolvenții	din	Re-
publica	Moldova	și	din	strainătate,	împreună	au	con-
tribuit	la	o	discuție	multilaterală,	care	beneficiază	de	o	
varietate	de	perspective.

PARTICIPARE REUŞITĂ A UNIVERSITARI-
LOR LA „EUROINVENT-2018”

În	perioada	17-19	mai	2018,	la	Iaşi	(România),	s-a	desfăşurat	cea	de-a	zecea	ediţie	a	Expoziţiei	Euro-
pene	a	Creativităţii	şi	Inovării	„EUROINVENT-2018”.

Sărbătoarea	de	10	ani	de	existenţă	nu	reprezintă	doar	o	ediţie	jubiliară,	este	în	primul	rând	dovadă	că	
cercetarea	şi	inventica	sunt	domenii	de	interes	atât	pentru	specialişti,	cât	şi	pentru	publicul	larg.

La	acest	prestigios	eveniment	au	participat	peste	500	de	brevete	şi	invenţii	şi	proiecte	de	cercetare	din	

  Buletin informativ № 28-2018

17



peste	40	de	ţări.

Evenimentul	 a	 fost	 organizat	 de	Forumul	 In-
ventatorilor	 Români;	 Associaţia	 pentru	 ecologie	 şi	
Dezvoltare	Durabilă	„EUROPE DIRECT”	Iaşi;	Uni-
versitatea	„Al.I. Cuza”.	Evenimentul	s-a	desfăşurat	în	
Palatul	Culturii,	Iaşi.

Universitatea	de	Stat	din	Moldova	a	prezentat	
5	elaborări	ştiinţifice	din	domenii	precum:	medicină,	
fizică,	 ecologie	 şi	 informatică.	Aceste	 elaborări	 s-au	
bucurat	 de	 înaltă	 apreciere	 din	 partea	 Juriului	 Inter-
naţional	şi	a	vizitatorilor,	fiind	apreciate	cu	două	Med-
alii	de	Aur,	două	Medalii	de	Argint	şi	o	Diplomă	de	
Excelenţă.

A.Popov, M.Butnaru, Gh.Căpăţână,  
A.Căpăţână. Tulburări	psihice	şi	de	comportament	în	epilepsie.–  Medalie de Aur

A.Chiriţa, T.Bulimaga, Vl.Prilepov. Detectarea	la	distanţă	a	peliculelor	subţiri	de	produse	petroliere	
pe	suprafaţa	apei	conform	spectrului	lor	de	fotoluminescenţă,	excitată	de	radiaţia	lazer.	 –  Medalie de Aur

V.Bulimaga, M.Pisova, L.Zosim, A.Trofim. Procedeu	nou	de	cultivare	a	cianobacteriei	Spirulina plan-
tensis 	pentru	sporirea	producţiei	de	exopolizahari-
de	–  Medalie de Argint

V.Covaliov, O.Covaliova, V.Bobeica. Tehno-
logia	combinată	de	obţinere	a	biogazului	cu	valoare	
calorică	înaltă	şi	cultivarea	microalgelor  –  Medalie 
de Argint

Lucrarea	 inventatorului	 G.Coliba-
ba	Obţinerea	monocristalelor	de	ZnO	de	dimensiuni	
mari	 cu	 proprietăţi	 electrice	 controlabile	 –	 a	 fost	
apreciată	cu	Diploma de Excelenţă.

Sub	 egida	 „EUROINVENT-2018”	 a	 avut	
loc	Salonul	de	carte	Tehnico-Ştiinţifică,	Artistică	şi	
Literatură.

În	urma	evaluării	de	carte	Juriul	International	
al	Expoziției	au	fost	apreciate	următoarele	lucrări:

V.Tomuleţ. Ţinutul Hotin în surse statistice 
ruseşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea 
– Medalia de Aur şi Menţiunea specială a juriului

А.Boldereanu, S.Matveev. Patrimoniul nu-
mezmatic al Republicii Moldova – imagine şi leg-
enda – Medalie de Aur şi Menţiunea specială a 
juriului.

I.Gumenai. Istoria sfintelor Monăstiri Namţ 
şi Secu –  Medalie de Aur

I.Gumenai. Comunităţile romano-catolice protestante şi lipoveneşti din Basarabia în secolul al XIX-
lea – Medalie de Aur

Expoziţia	Europeană	de	Cretivitate	şi	Inovare	„EUROINVENT-2018”,	este	o	manifestare	ştiinţifică	de	
înalt	nivel,	care	ere	drept	scop	crearea	de	noi	direcţii	de	cercetare-dezvoltare,	inovare		și	transfer	tehnologic	în	
vederea	implementării	invenţiilor.
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