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La 5 februarie 2019, a avut loc 
întâlnirea studenților Facultății 
Relații Internaționale, Științe 
Politice și Administrative a USM 
cu Ambasadorul SUA în Republica 
Moldova, Dereck J. Hogan. Vizita 

Excelenței Sale a fost salutată de 
rectorul Universității de Stat din 
Moldova, dl prof. univ., dr. hab. 
Gheorghe Ciocanu, de dna conf. 
univ. dr. Angela Niculiță, prorector 
pentru Relații Internaționale, de 

dl prof. univ., dr. hab. Florentin 
Paladi, prorector pentru Știință 
și Cercetare și de dl conf. univ., 
dr. Alexandru Solcan, decan al 
FRISPA, care a fost și gazda 
evenimentului.

Vizitele unor personalități politice 
sunt o tradiție frumoasă a facultății, 
în cadrul cărora studenții ce și-
au ales o profesie din domeniul 
politic și public au posibilitatea să 
cunoască și să interacționeze cu 
ambasadori, membri ai corpului 
diplomatic, înalți demnitari de 
stat, experți în politici, profesori 
notorii de la universități din afara 
țării. 

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan în vizită la Facultatea Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative a USM
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PERFORMANȚA ȘI EXCELENȚA ACADEMICĂ SUNT APRECIATE: UNIVERSITATEA DE STAT DIN 
MOLDOVA, PRIMA ÎN RATINGUL UNIVERSITĂȚILOR DIN ȚARĂ

Universitatea de Stat din Moldova și-a 
reconfirmat poziția de lider printre 
universităţile din Republica Moldova, 
potrivit ediției din ianuarie 2019 a 
clasamentului mondial Ranking Web 
of Universities (Webometrics), un 
top realizat de Consiliul Superior 
pentru Cercetări Ştiinţifice din cadrul 
Ministerului Ştiinţei şi Inovării al 
Spaniei.

Conform datelor Ranking Web of 
Universities, Universitatea de Stat din 
Moldova (USM) conduce clasamentul 
instituțiilor de învățământ superior 
din țară, situându-se pe locul 221 
în Europa Centrală și de Est, 993 
în Europa și 3123 în lume, fiind în 
ascensiune cu 164 de poziții față de 
ediția precedentă din luna iulie 2018. 
Locul secund în acest top, la nivel 
național, este ocupat de Universitatea 
Tehnică a Moldovei (numărul 3421 
mondial), iar cel de-al treilea – de 
Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie “Nicolae Testemițanu” 
(locul 7137 din lume).

USM, fiind cea mai mare instituție 
de învățământ superior de tip clasic 
din RM, în activitatea sa îmbină 
armonios procesul didactic cu cel de 

cercetare, colaborând în acest sens cu 
peste 112 universități din 28 de țări. 
Universitatea de Stat din Moldova 
continuă să-și extindă și consolideze 
cooperarea academică și prin 
asocierea la consorțiile universitare 
internaționale.

Poziția ocupată de Universitatea 
de Stat din Moldova în clasament 
se datorează gradului înalt al 
performanțelor obținute pentru toți 
cei patru indicatori luaţi în calcul 
de ranking-ul Web of Universities 
(Webometrics):

50% – Vizibilitatea: numărul total de 
legături externe pe care domeniul web 
al universităţii le primeşte de la terţe 
părţi;
35% – Excelenţa: numărul de lucrări 
științifice aflate în primele 10% cele 
mai citate în 26 discipline pentru 
intervalul de timp 2012–2016 (bazat 
pe publicațiile SCOPUS/Scimago);
10% – Deschiderea: numărul de citări 
ale cercetătorilor universităţii pe 
Google Scholar Citations;
5% – Prezenţa online: numărul 
de pagini web ale universităţii şi 
vizibilitatea globală pe Internet.
Raportul Ranking Web of Universities 

din 28 ianuarie 2019 a fost elaborat 
în baza evaluării a circa 27 mii de 
instituţii de învăţământ superior din 
întreaga lume, inclusiv 26 universităţi 
din Republica Moldova.
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pentru studenţi şi cadre didactice 
din Moldova în cadrul instituțiilor 
partenere din UE.

Agenda vizitei cuprinde multiple 
activităţi de lucru vizând aspecte 
esenţiale ale procesului educaţional 
determinat de principiile modelului 
PBL – o abordare de învăţare centrată 
pe student, pe lucrul individual şi 
de grup, profesorul având rolul de 
mentor.

Reprezentanți ai șase universități din țară se află în Danemarca pentru a moderniza programele 
de studii din Moldova

implementarea acestora la ciclul 
licenţă al universităţilor partenere 
din Republica Moldova).

Scopul final este de a îmbunătăţi 
calitatea metodelor de predare-
învăţare, a remodela programele 
de studii din învăţământul superior 
din Republica Moldova, a spori 
relevanţa absolvenţilor pentru piaţa 
forţei de muncă. Proiectul prevede 
şi un compartiment de mobilitate 

Obiectivul proiectului constă în 
modernizarea programelor de 
studii bazate pe modelul Problem 
Based Learning (învăţarea bazată 
pe soluţionarea problemelor şi 

În alocuțiunea sa, întitulată ”Un 
test crucial – alegerile parlamentare 
din Republica Moldova și viitorul 
relațiilor cu Statele Unite ale 
Americii”, Ambasadorul SUA 
Dereck J. Hogan a abordat 
subiectul alegerilor parlamentare 
care urmează să aibă loc la 24 
februarie 2019. Discursul a fost 
unul emoționant, sincer și, spre 
surprinderea publicului, ținut 
într-o limbă română frumoasă.

Excelența Sa a ținut să sublinieze 
importanța alegerilor parlamentare 
din 24 februarie 2019 pentru 
poporul Republicii Moldova, 
pentru actorii politici și partenerii 
internaționali ai țării noastre. În 
opinia diplomatului american, 
alegerile forului legislativ din 
acest an sunt un ”moment critic 
în dezvoltarea democratică a țării, 
făcând apel la rolul autorităților în 
asigurarea unui proces electoral 
liber, corect și transparent, în 
care toți candidații pot participa 
în condiții egale fără teama de 
a fi hărțuiți sau intimidați, și, 
mai presus de toate, să asigure 
respectarea voinței poporului 

în urma scrutinului”. Oficialul 
american i-a chemat pe toți 
cetățenii Republicii Moldova la 
vot, menționând că vocile lor 
sunt singurele care contează în 
determinarea viitorului Moldovei.

Tradiționala rundă de întrebări și 
răspunsuri le-a dat oportunitatea 
studenților să-și exprime opiniile 
cu privire la evenimentele politice 
interne și externe, să abordeze 
diverse subiecte, precum riscurile 
imixtiunii factorului extern în 
alegeri, în condițiile insecurității 
informaționale; prioritățile și 
impactul politicii migraționale a 
SUA; politica externă a SUA în 
raport cu statele de pe continentul 
european, relațiile SUA-UE-Rusia 

și alți actori politici internaționali 
etc. În discuții, studenții au aflat 
mai multe despre particularitățile 
carierei de diplomat, avantajele și 
cele mai mari provocări în acest 
domeniu de activitate.

De menționat, că vizita dlui 
Dereck J. Hogan, după numirea sa 
în funcție de Ambasador al SUA 
în RM este prima la Facultatea 
de Relații Internaționale, Științe 
Politice și Administrative, dar pe 
parcursul misiunii sale urmează 
alte întâlniri și colaborări.
Discursul integral poate fi văzut 
Aici.
Înregistrarea video a evenimentului 
este disponibilă Aici.

https://md.usembassy.gov/ro/discursul-ambasadorului-hogan-un-test-crucial-alegerile-parlamentare-din-republica-moldova-si-viitorul-relatiilor-cu-statele-unite-ale-americii/?fbclid=IwAR3J3GW5CdTjiouGzU4m-svTSXpnVkZY5-BC7UOOw3IHRO99-mrGRccEhwU#.XFmE8dNLVmg.facebook
https://realitatealive.md/live-ambasadorul-dereck-j-hogan-sus-ine-un-discurs-in-fa-a-studen-ilor-de-la-fri-pa-un-test-crucial-alegerile-parlamentare-din-moldova-i-rela-iile-viitoare-cu-statele-unite---90423.html?fbclid=IwAR3ejs68-ScC-gZ-d7PJoDl7GBwqWkGG4xVMizVe__9ViJ80DvMbMKUEVYs
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Universitatea de Stat din Moldova 
a decernat vineri, 15 martie 2019, 
în cadrul ședinței solemne a 
Senatului USM, titlul onorific de 
Doctor Honoris Causa domnului 
Georges Kleiber, Profesor Emerit 
al Universității din Strasbourg și 
membru al Colegiului Catedrelor 
Institutului de Studii Avansate din 
Strasbourg, Franța.
La ceremonia care s-a desfășurat 
în Sala Senatului USM, au 
fost prezenți Excelența Sa, 
Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Repubicii 
Franceze în Republica Moldova, 
dl Pascal Le Deunff, dna Roxana 
Țurcanu-Tolomey, responsabil 
al Antenei Agenției Universitare 
a Francofoniei din Chișinău, 
membrii Senatului Universității, 
reprezentanți ai comunității 
universitare, ai Alianței Franceze 
în Moldova și ai altor structuri 
francofone din republică.
Distincţia a fost acordată în urma 
deciziei Senatului USM din data 
de 11 ianuarie 2019, în semn 
de recunoaștere a contribuției 
deosebite a profesorului Georges 
Kleiber la dezvoltatea lingvisticii 
franceze și romanice, de apreciere 
a activității științifice prodigioase, 
care i-a adus rezonanța 
internațională binemeritată.
”Georges Kleiber este o 
personalitate notorie în domeniul 
lingvisticii generale și a contribuit 
mult la formarea știintifică 
și didactică a profesorilor, 
doctoranzilor și masteranzilor de 
la Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine, cooperare care va continua 
și in cadrul școlilor științifice”, 
a menționat cu ocazia decernării 
distincției onorifice, Rectorul 
Universității de Stat din Moldova, 
dr.hab., prof.univ. Gheorghe 

Profesorul Emerit al Universității din Strasbourg Georges Kleiber - Doctor Honoris Causa al Universității 
de Stat din Moldova

Ciocanu.
În Laudatio, prezentat de către 
Ion Guţu, dr. conf., şef al 
Departamentului de Lingvistică 
Romanică şi Comunicare 
Interculturală, au fost puse în 
valoare atât meritele științifice, 
didactice şi umane ale distinsului 
lingvist francez, cât şi aprecierea 
valoroasă a personalității 
profesorului Georges Kleiber, 
membru al consiliilor editoriale 
ale mai multor reviste de limbă 
franceză și străină, autor al peste 
400 de articole și 11 cărți, printre 
care Semantica prototipului, fiind 
tradusă în mai multe limbi. 
Georges Kleiber a primit 
numeroase premii și distincții 
științifice, inclusiv Medalia de 
Argint a Centrului Național 
Francez de Cercetare Științifică 
(CNRS) în 1998. În 2015, a fost 
distins cu Ordinul Francez Palmele 
Academice, în grad de Comandor, 
și deține titlul de Doctor Honoris 
Causa al universităților din Uppsala 
(Suedia), Aarhus (Danemarca) 
și Constanța (România). Dl G. 
Kleiber este, din 2015, membru 
al Academiei Regale de Limbă 
și Literatură franceză din Belgia 
și membru onorific al Asociației 
Universitare din Italia.
În discursul său de răspuns, 
prof. G. Kleiber, deja Doctor 

Honoris Causa al USM, a ținut să 
menționeze colaborarea variată 
cu USM, îndeosebi cu Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine, şi 
necesitatea de a continua această 
cooperare prin prisma Colegiului 
catedrelor USIAS şi a posibilității 
de a acorda burse sau fonduri 
cercetătorilor lingviști de la USM 
cu performanțe clare. Cele trei 
reluări Merci, Merci, Merci au avut 
un ecou benefic asupra senatorilor 
şi tuturor celor prezenți în sală, în 
semn de gratitudine din partea dlui 
DHC G. Kleiber adus întregului 
corp profesoral al USM.
La final, proaspătul laureat a fost 
felicitat de membrii comunității 
academice și invitații prezenți la 
eveniment.
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În perioada 17-21 ianuarie 2019, 
doamna Listyati Setyo Palupi, 
lector universitar și coordonator 
de programe internaționale 
la Facultatea de Psihologie 
a Universității Airlangga 
(Surabaya, Indonezia), a vizitat 
Departamentul Psihologie al 
Facultății de Psihologie, Științe ale 
Educației, Sociologie și Asistență 
Socială, USM. În cadrul acestei 
vizite, dna Listyati Setyo Palupi 
a susținut o prelegere publică cu 
tema: „Psychological wellbeing: 
current research in Indonesia”, la 
care au participat cadre didactice, 
doctoranzi, masteranzi și studenți 
care își fac studiile la Facultatea 
Psihologie, Științe ale Educației, 
Sociologie și Asistență Socială.

De asemenea, în cadrul unei 
Mese rotunde cu membrii 
Departamentului Psihologie 
s-a discutat despre organizarea 
programelor de studii la 
specialitatea Psihologie de la 
Universitatea Airlangga și USM, 
inclusiv despre posibilități de 

colaborare în vederea realizării 
unor proiecte de cercetare și 
didactice comune sau programe de 
mobilități academice pentru cadre 
didactice și studenți. În acest sens, 
s-au analizat perspectivele semnării 
unui memorandum de colaborare 
internațională dintre Facultatea 
Psihologie (Universitatea 
Airlangga din Surabaya, 
Indonezia) și Facultatea Psihologie, 
Științe ale Educației, Sociologie și 
Asistență Socială (Universitatea 
de Stat din Moldova). Una dintre 
primele inițiative ce urmează a 
fi implementată în cadrul acestei 
colaborări va fi un proiect de 

cercetări interculturale, axate pe 
studiul comparativ al fenomenului 
stării psihologice de bine la diverse 
categorii sociale din Indonezia, 
Malaezia și Republica Moldova. 
Ne exprimăm încrederea că 
această vizită va fi un bun început 
pentru o colaborare fructuoasă și o 
experiență internațională inedită.

Natalia Cojocaru, 
Conferențiar universitar, doctor în 
psihologie
Facultatea de Psihologie, Stiințe ale 
Educației, Sociologie și Asistență 
Socială

In memoriam academicianului Mihail Dolgan
La data de 6 februarie a.c. 
academicianul Mihail Dolgan 
ar fi împlinit venerabila vârstă 
de 80 de ani. Cu acest prilej în 
cadrul Facultății de Litere s-a 
desfășurat o masă rotundă cu 
genericul Savantul și profesorul 
Mihail Dolgan: In memoriam. 
La eveniment au participat: 
familia, prieteni, colegi de breaslă, 
discipoli. În comunicările lor, 
vorbitorii (Adriana Cazacu, 
dr., conf. univ., Dimensiunea 
personalității academicianului 
Mihail Dolgan; Elena Țau, dr., conf. 
univ., Mihail Dolgan – criticul 
polivalent; Nicanor Țurcanu, lector 

universitar, Poezia tradițional-
foclclorică contemporană în 
viziunea lui Mihail Dolgan; 
Victoria Fonari, dr., conf. univ., 
Metodologia cercetării la școala 
doctorală a academicianului 
M. Dolgan; Lidia Grosu, poetă, 
Poezia lui Mihail Dolgan: expresia 
muzicalității sufletului ș.a.) au 
relevat complexitatea personalităţii 
savantului, profesorului, ctiticului 
Mihail Dolgan. 
Sloganul Facultății noastre este: 
„Numele mari se scriu cu litere”, iar 
academicianul Mihail Dolgan este 
unul din acele nume mari, care au 
scris istoria Catedrei Literatură 

Română și Teorie Literară, precum 
și istoria Facultății de Litere a 
USM. 
Mihail Dolgan şi-a desfăşurat 
activitatea didactică în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova 
din 1995 şi până în ultima zi a 
vieţii (2 mai 2013). A condus 
Catedra de Literatură Română 
şi Teorie Literară mai bine de 15 
ani. În acest răstimp a consolidat 
catedra, a impus tradiţii, cea mai 
importantă fiind susţinerea şi 
promovarea tinerilor cu abilităţi de 
cercetător ştiinţific, de scriitor, de 
lector. Spirit nobil, superior tuturor 
prin felul său de a fi, a lăsat o urmă 
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adâncă în destinul fiecărui coleg, a 
încurajat, s-a bucurat de succesul 
fiecăruia în parte. Prin propriul 
exemplu, prin energia creatoare, cu 
adevărat debordantă, şi-a motivat 
subalternii să muncească mai mult. 
A fost conducătorul perfect, care 
le-a insuflat colegilor încredere în 
forţele proprii.
A format zeci de generaţii de 
filologi. În cadrul Facultăţii de 
Litere a USM a predat două cursuri 
fundamentale – Istoria literaturii 
române postbelice şi Istoria criticii 
literare, precum şi două cursuri 
opţionale – Dimensiuni ale eticului 
şi esteticului în poezia lui Grigore 
Vieru şi Metaforă, simbol, mit în 
opera literară. 
Parafrazând dictonul latin Nulla 
dies sine linea  (Nici o zi fără o 
linie trasă), Mihail Dolgan şi-a 
formulat propria deviză –  Nici 
o zi fără a scrie un rând şi a 
materializat-o o viaţă, reuşind 
astfel să elaboreze peste 50 de 
cărți, cele mai reprezentative fiind: 
Metafora poetică şi semnificaţiile 
ei în poezia moldovenească 
(1974); Conştiinţa civică a 
poeziei contemporane (1976); 
Crez şi măiestrie artistică (1982); 
Responsabilitatea cuvântului critic 
(1987); Poezia: adevăr artistic şi 
angajare socială (1988); Poetul 
Grigore Vieru, adevăratul (2003); 
Poezia contemporană, mod de 
existenţă în Metaforă şi Idee 
(2007); Poezia moldovenească de 
opoziţie în perioada de „stagnare” 
(Studii critice de hermeneutică 
a imaginarului opozant) (2007); 
Eminesciene, druţiene, vierene 
(O hermeneutică a imaginarului 
celor mai mari scriitori naţionali), 
2008; Metafora este poezia însăşi 
(Investigaţii ale imaginarului şi 
poeticii figurative)  şi peste o mie 
de studii, articole, recenzii, la care 
a trudit neobosit o viaţă. O analiză 

de ansamblu a cărţilor, studiilor 
şi articolelor sale ne permite să 
identificăm câteva direcţii de 
cercetare, cum ar fi: metafora 
globală, simbolul arhetipal, mitul 
personal, paradoxul, parabola, 
oximoronul, estetica poeziei, 
imaginarul figurativ al liricii 
contemporane. Constatăm că 
deşi şi-a aprofundat, completat, 
nuanţat cercetările, totuşi acestea 
gravitează în jurul aceloraşi 
probleme-cheie. 
A demonstrat întotdeauna 
competenţă absolută. Împătimit 
de perfecţiune, a căutat să-şi 
modernizeze continuu viziunea 
teoretică şi instrumentarul critic, 
pentru a fi în pas cu realizările de 
ultimă oră ale ştiinţei, pentru a fi 
util tinerilor.
Activitatea sa de critic şi istoric 
literar este una dintre cele 
mai fecunde în spaţiul nostru. 
Cercetează procesul literar 
postbelic din Republica Moldova 
la scara întregului fenomen 
românesc. Prin conceptualizarea 
manualuluii Literatura română 
postbelică, a realizat un „nou şi 
superior model integraţionist” (în 
termenii lui Dan Mănucă), bazat 
pe „unitatea cultural-spirituală”, 
pe „demonstrarea asemănărilor 
literare”, iar principiile ordonatorii 
ale acestei istorii literare fiind: 
integrarea, valorificarea, 
reconsiderarea.  

Academicianul Mihail Dolgan este 
și fondatorul direcţiei ştiinţifice 
Estetica imaginii artistice. Poetica 
şi stilistica liricii moderne. 
Sub îndrumarea ştiinţifică a 
academicianului Mihail Dolgan 
şi-au elaborat tezele de doctor 
11 tineri cercetători şi de doctor 
habilitat – 6 oameni de ştiinţă.
Poet fiind în esenţa sa, a încurajat 
tinerele talente. Mai mulţi ani 
de-a rândul a îngrijit antologia de 
poezie contemporană Nu e om să 
nu fi scris o poezie (8 ediţii) din 
versurile studenţilor Universităţii 
de Stat din Moldova. 
Într-un interviu, realizat de Nina 
Slutu, Mihail Dolgan mărturisea: 
„Din tot ce face omul rămân foarte 
puţine pentru posteritate: şi din 
poezie, şi din proză, şi din critică, 
şi din istoria literară (mai ales), şi 
din multe, multe altele. Esenţial e 
să-ţi trăieşti intens, cu dăruire şi 
cu rost secvenţa de timp ce-ţi este 
hărăzită de Cel de Sus, s-o acoperi 
cu ceea ce ai mai frumos şi mai 
creator în sufletul şi în cugetul 
tău”. Această reflecţie am putea-o 
considera drept testamentul 
spiritual al savantului, profesorului 
Mihail Dolgan, lăsat discipolilor, 
colegilor de catedră, studenţilor de 
ieri şi de azi.

Adriana CAZACU, decanul 
Facultății de Litere
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Expoziția Internațională specializată “Tourism. Leisure. Hotels” – eveniment important 
pentru formarea profesională

În perioada 07.02.2019 – 
10.02.2019, în cadrul disciplinelor 
”Marketingul serviciilor”, 
”Marketing și logistica în turism”, 
”Marketing turistic și servicii 
hoteliere”, studenții grupelor SHTA 
1801, SHTA 1802, SHTA 1803, 
SHTA 1702, MK 1701 au participat 
la expoziția internațională 
specializată „Tourism. Leisure. 
Hotels.” Ediția a XXIV-a — 
Organizator Centru International 
de Expoziții „Moldexpo” S.A. și 
coorganizator Asociația Națională 
a Turismului Receptor din 
Republica Moldova.

            Obiectivele propuse:

• Analiza modului de prestație 
a ofertanților de servicii 
turistice;

• Studiul comparativ a 
materialelor promoționale 
oferite de expozanți;

• Studiul comparativ a tipului de 
ofertanți pe domenii: unități 
de cazare, agenții de turism, 
organizații de evenimente, etc.

• Analiza comparativă a 

prețurilor pe categorii identice 
de destinații turistice;

• Studiul calității modului de 
organizare a expoziții.

În vederea realizării obiectivelor 
menționate, studenții:
au participat la ceremonia 
de inaugurare a Expoziției 
internaționale specializate 
„Tourism. Leisure. Hotels”
s-au familiarizat cu ofertele turistice 
autohtone și internaționale, 
tehnicile de promovare și 
distribuție, metodele de formare a 
preturilor.
au participat la seminarele 
organizate în cadrul expoziției, și 

anume:
Programul de loialitate 
HELLOOTEL în domeniul 
turismului;
România centenară. Prezentarea 
turismului cultural;
Dezvoltarea turistică în zona de 
sud-est a Republicii Moldova;
Prezentarea potențialului 
turistic din stațiunea Truskavets, 
Complexul hotelier Karpaty  
(Truskavets, Ucraina).
Din partea departamentului 
Economie, Marketing și Turism 
au fost desemnați coordonatori: 
Grumeza Tatiana lector univ. și 
Ceaikovskii Alexandr dr., lector 
univ.

Lecție publică oferită de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
În contextul colaborării intre 
Ambasada Statelor Unite ale 
Americii în Republica Moldova 
cu Universitatea de Stat din 
Moldova, la 11 martie 2019, 
în cadrul Facultății de Drept a 
USM a fost organizată o lecție 
publică de informare despre 
aspectele legale cu privire la 
combaterea violenței împotriva 
copiilor. 

Sesiunea de informare a fost 
realizată cu suportul INL, 
având drept speakeri pe dl Peter 

Traven, asistent juridic FBI, 
atașat al Ambasadei SUA și dl 
Dehteariov Artur, reprezentant 
al Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Cibernetice.

Sesiunea a fost axată pe 
activitatea FBI de combatere a 
violenței împotriva copiilor și 
acțiunile de urmărire penală în 
următoarele domenii: răpirea 
copiilor, exploatarea sexuală on-
line a copiilor, traficul de copii 
și traficul de minori în scopul 
exploatării sexuale. 
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La data de 12 februarie 2019, 
Departamentul Psihologie al 
Facultății Psihologie și Științe ale 
Educației, Sociologie și Asistență 
Socială a organizat Conferința 
metodico-aplicativă „Zilele 
absolvenților de psihologie la 
Universitatea de Stat din Moldova”, 
cu scopul de a crea un spațiu de 
comunicare și interacțiune dintre 
absolvenții facultății și actualii 
studenți și masteranzi. 
Ediția a doua a conferinței s-a 
desfășurat în două ateliere de 
lucru, unul de Psihologie clinică 
și judiciară (moderator: dr., 
conf. univ. Zinaida Bolea), și 
celălalt de Psihologie a muncii și 
organizațională (moderator: dr., 
conf. univ. Natalia Cojocaru).
În cadrul atelierului de Psihologie 
clinică și judiciară, studenții au 
participat la două workshopuri 
care au vizat furnizarea de 
informaţii şi tehnici participanţilor 
în vederea îmbogăţirii experienţei 
şi, implicit, a dezvoltării 
profesionale: unul cu tematica 
„Indicatori ai abuzului sexual în 
profilul psihocomportamental al 
copilului” (moderator: Parascovia 
Topadă, psiholog, Centrul 
Național de Prevenire a Abuzului 
față de Copii), și altul - „Aspecte 
psihocomportamentale în profilul 
criminal” (moderator: Daniel 
Mazepa, șeful Secției Coordonarea 
Activității Poliției Comunitară din 
cadrul Inspectoratului General al 
Poliției). 
Invitați ai atelierului de Psihologie 

Prin acest atelier s-a urmărit 
reunirea unor specialiști în 
domeniul organizațional care 
au relatat despre experiența și 
traseul lor profesional, provocările 
cu care s-au confruntat în 
cariera lor și desigur, au depănat 
amintiri din anii de studenție. 
La finalul conferinței a avut loc 
o Masă rotundă în cadrul căreia 
s-a discutat despre potenţialul 
aplicativ al cunoaşterii psihologice 
în domeniul organizațional din 
Republica Moldova (moderator: 
dr., conf. univ. Angela Potâng, șef 
Departamentul Psihologie, USM.)
Conferința metodico-aplicativă 
„Zilele absolvenților de psihologie 
la Universitatea de Stat din 
Moldova” constituie spațiul în care 
absolvenții profilului psihologie 
vin să povestească propriile istorii 
de succes, să abordeze principalele 
probleme cu care se confruntă 
în prezent psihologii practicieni 
și nemijlocit să-i ghideze pe 
actualii studenți în dezvoltarea lor 
profesională.

a muncii și organizațională au 
fost următorii absolvenți ai USM, 
actualmente specialiști în diverse 
instituții din Republica Moldova: 
Elena Varzaru, coordonator 
Training și Managementul 
Cunoștințelor, Departamentul 
Vânzari, Orange Moldova, 
absolventă a programului de master 
(PM) „Psihologia organizațională 
și a muncii” (2017); Cristiana 
Coleadina, administrator, 
întreprinderea Crystalex Basic 
Works S.R.L., absolventă a PM 
„Psihologia organizațională și a 
muncii” (2015); Rodica Pascari, 
lector universitar, Departamentul 
Psihologie al USM, trainer NLP, 
absolventă a PM  „Psihologia 
socială și organizațională” (2010); 
Iulia Nicorici, psiholog, Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, absolventă a PM 
„Psihologia organizațională și a 
muncii” (2014); Valeriu Popov, 
doctorand, Școala Doctorală în 
Psihologie și Științe ale Educației, 
USM, absolvent al PM „Psihologia 
socială și organizațională” (2013). 

Studenții Facultății de Litere în dialog cu poetul Teo Chiriac

Facultatea de Litere a USM a inițiat 
un proiect, prin care își propune 
desfășurarea unor întâlniri cu foștii 
absolvenți, care ilustrează o carieră 
de succes în domeniul Limbi și 
literaturi. Seria acestor evenimente 
a fost inaugurată printr-un Dialog 
al studenților Facultății de Litere 
cu Teo Chiriac, vicepreședintele 

Uniunii Scriitorilor din Moldova. 
În alocuțiunea sa, poetul Teo 
Chiriac a mărturisit afecțiunea 
deosebită pe care o are pentru 
Alma mater, emoțiile intense pe 
care le trăiește la revenirea în 
facultate, precum și sentimentul de 
gratitudine pe care-l împărtășește 
pentru corpul profesoral de 

excelență, care a contribuit esențial 
la formarea sa ca filolog, ca om de 
cultură. Poetul a venit la întâlnirea 
dată cu volumele sale de poezie, 
dar și cu ultimul număr al Revistei 
Literare, care de mai mulți ani 
ajunge pe masa fiecărui student 
grație unui acord de colaborare 
al Facultății de Litere cu Uniunea 
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literare, culturale și politice din 
țara noastră sunt absolvenți ai 
facultății, printre aceștia: Vladimir 
Beşleagă, Nicolae Dabija, Vasile 
Romanciuc, Mihai Cimpoi, Ana 
Bantoș, Lorena Bogza, Constantin 
Cheianu, Mihai Fusu şi mulți alții, 
realizările cărora demonstrează 
avantajele studiilor filologice 
pentru un viitor intelectual. 
Evenimentul a fost amplu reflectat 
în emisiunea ”Purtătorii de 
cultură” de la postul public de 
televiziune Moldova 1, ediția din 
17 martie 2019 și poate fi urmărit 
aici, începând cu minutul 09.33

Adriana CAZACU, conf.univ. dr,, 
decanul Facultății de Litere a USM                                                                   

de cunoștințele lor de literatură 
contemporană. 
Poetul Teo Chiriac a susținut și un 
recital, citind poeme, în special, 
din recenta sa carte Sufletul meu 
de până la Big Bang (2016), volum 
pentru care i s-a decernat Premiul 
Național 2017.
Evenimentul s-a remarcat printr-o 
atmosferă de o încărcătură 
emoțională deosebită. Invitatul a 
calificat această întâlnire drept una 
de zile mari. 
Facultatea de Litere dintotdeauna 
a constituit un reper al vieții 
culturale și academice. În cadrul 
acesteia se desfășoară întâlniri 
cu scriitori, critici literari, se 
organizează ateliere de creație. 
Mai multe personalități ale vieții 

Scriitorilor din Moldova.
Studenții filologi, preocupați de 
domeniul literaturii, i-au adresat 
invitatului întrebări cu referire 
la procesul de creație, la sursele 
de inspirație, la geneza anumitor 
cărți, poeme etc. În același timp, 
au venit și cu analize ale unor texte, 
încercând o definire a poeziei 
autorului, încadrarea acesteia într-
un curent, orientare literară. A fost 
o discuție în baza întregii creații 
poetice a lui Teo Chiriac. Invitatul 
a fost plăcut surprins de pregătirea 
teoretică a studenților, dar și 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a USM, la 55 de ani de activitate

Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine a Universității de Stat din 
Moldova şi-a celebrat cei 55 de ani 
de la fondare. Cu această ocazie 
au avut loc o serie de manifestări 
importante atât la nivel de facultate, 
cât şi la nivel de universitate. 
În data de 14 martie 2019, s-a 
produs ceremonia festivă în cadrul 
căreia au venit cu mesaje de salut 
membri ai comunității academice 
din țară și de peste hotare. Totodată, 
a fost inaugurată Conferința 
științifică internațională cu 
genericul Dincolo de frontiere: 
rolul limbilor și al literaturilor 

în crearea unui spațiu valoric 
comun la care s-au înscris peste 
90 de universitari şi cercetători 
din Franța, Rusia, Italia, România, 
Macedonia de Nord şi Republica 
Moldova. Conform programului 
Conferinței au fost propuse şi 
discutate subiecte care vizează 
probleme actuale de lingvistică şi 
pragmatică, traducere şi didactică, 
literatură şi limbaje specializate. 
Atelierul de Lexicologie, 
lexicografie şi semantică a fost 
organizat in memoriam Veronica 
Păcuraru, doctor în filologie, 
conferențiar universitar la Catedra 

de Filologie Franceză Gr. Cincilei 
şi care a fost un specialist de 
renume în domeniile semanticii, 
lexicografiei, pragmaticii și teoriei 
textului. Comunicările din cadrul 
atelierului dat au țintit probleme 
apropiate de cele ale regretatei 
cercetătoare: Verbele pronominale: 
diferențe lexico-semantice și 
gramaticale (M. Constantinovici); 
Valori semantice și structuri 
gramaticale ale frazeologismelor 
care au în structura lor cuvântul 
„inimă” (Gh. Colţun); Semantische 
und Pragmatische Besonderheiten 
der Rechtsterminologie (T. Babin-

https://www.trm.md/ro/purtatorii-de-cultura/purtatorii-de-cultura-emisiune-din-17-martie-2019
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Rusu), inclusiv unele ce i-au vizat 
la direct contribuția științifică, 
precum Lexicografia – una dintre 
preocupările permanente ale 
cercetătoarei Veronica Păcuraru 
(A.Vulpe). 
În alte ateliere ca Didactica limbilor 
străine, Lingvistica textului și 
pragmatica, Abordări inovatoare 
în predarea/învățarea limbilor 
străine pentru scopuri academice 
și specifice,  Traductologie 
și traducere într-o Europă a 
postcomunicării, Actualitatea 
clasicilor și clasicii actualității, 
au fost abordate problematici la 
fel de actuale, printre care pot fi 
menționate  L’événement rapporté 
au système et à son élément, leur 
propriété énergétique et leur 
langage dans le texte littéraire (A. 
Bondarenco), Global Challenges, 
Local Solutions (N.-M. Iftimie), 
„Cea de a șaptea funcție a 
limbajului” de Laurent Binet: 
apologia lectorului libertin (T. 
Ciocoi) ş.a.

Invitat de Onoare al Conferinței 
a fost dl Georges Kleiber, 
profesor emerit, doctor habilitat 
la Universitatea din Strasbourg, 
Franţa. Dna A. Bondarenco dr. 
hab, prof. USM., a prezentat 
personalitatea marcantă a 
profesorului G. Kleiber ca ilustru 
gânditor al faptelor lingvistice. 
Georges Kleiber a susținut 
prelegerea L’espace sémantique 
commun des proverbes: essai 
de définition în ședința plenară, 
moderată de dl I.Guţu, dr. conf., 
şeful Departamentului Lingvistică 
Romanică și Comunicare 

Interculturală. Comunicarea a avut 
atât impact științific, cât şi didactic 
prin eventualitatea definirii 
proverbului, prin practicarea în 
cadrul orelor de curs a metodelor 
de creativitate paremiologică, 
prin discriminarea proverbului de 
maximă etc. 
Programul cultural al ansamblului 
etnofolcloric Crenguța de iederă 
de la Facultatea de Arte Frumoase 
a USM a completat armonios 
lucrările conferinței şi a produs 
o impresie foarte plăcută asupra 
tuturor participanților din țară şi 
de peste hotare.

Masa rotundă „Alecu Russo – militant al culturii și literaturii române”

Cu prilejul aniversării a 200 de 
ani de la nașterea cărturarului 
basarabean Alecu Russo la 
Facultatea de Litere, USM, la 15 
martie 2019, în aula „Grigore 
Vieru” s-a desfășurat masa rotundă 
„Alecu Russo – militant al culturii 
și literaturii române”. 
În alocuțiunea de deschidere, 
decanul Facultății de Litere 
Adriana Cazacu a relevat că 
Alecu Russo, reprezentant de 
seamă al generației de la 1848, 
este unul dintre numele mari ale 
literaturii române. Participanții 
și-au axat comunicările pe un 
cerc larg de probleme ce au ca 
obiect de cercetare opera poetului, 
prozatorului, dramaturgului, 
eseistului, publicistului Alecu 

Russo. Dr., lector Dorina Rotari, 
în comunicarea sa, a venit cu 
argumente pertinente întru 
profilarea imaginii profetului în 
creația lui Alecu Russo.
Dr., conf. univ. Adriana Cazacu, 
în discursul său Arta rememorării 
în opera lui A. Russo, a subliniat 

dexteritatea autorului de a îmbina 
armonios elementul autobiografic 
propriu-zis cu diverse comentarii 
de natură istorică, meditația 
cu umorul, confesiunea cu 
interogația.
Preocupat de Balada populară în 
viziunea lui Alecu Russo, lectorul 
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superior Nicanor Țurcanu s-a 
referit la contribuția scriitorului 
originar din Basarabia la culegerea, 
descrierea și punerea în circulație a 
folclorului românesc.
O inspirată comunicare a fost cea 
a directorului Muzeului Național 
de Literatură Română „M. 
Kogălniceanu” Vasile Malanețchi, 
Contribuția lui Petre V. Haneș 
la valorificarea creației lui Alecu 
Russo, care a expus o serie de 
fapte ce vizează valorificarea 
operei lui A. Russo, relevând în 
special aportul lui Petre V. Haneș. 
Cercetătorul a suscitat un viu 
interes prin prezentarea unor cărți 

expresivă a unor fragmente din 
valorosul și tulburătorul poem în 
proză Cântarea României.

Ludmila Usatîi, conf. univ. dr.

rare, editate la începutul secolului 
trecut.
Câteva momente de delectare 
artistică au fost oferite de 
studentele anilor II și III de la 
Facultatea de Litere prin citirea 

Departamentul Drept Privat 
din cadrul Facultății de Drept a 
Universității de Stat din Moldova 
în parteneriat cu Asociația 
de Cultură Juridică «Henri 
Capitant» a organizat, pe data de 
15 Martie 2019, o masă rotundă 
cu ocazia ZILEI MONDIALE A 

CONSUMATORULUI.

Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor în acest an se 
desfășoară sub genericul «Produse 
Smart de Încredere» («Trusted 
Smart Products»), stabilit de 
Consumers International 

În acest context, obiectivul 
primordial al organizatorilor 
a fost de a sublinia importanța 
drepturilor consumatorilor în 
lume și măsurile de ocrotire a 
acestora în Republica Moldova.
La eveniment au fost prezenți dr. 
Roman PASCARI, judecător la 
Judecătoria mun. Chișinău și dr. 
Gilles PAISANT, Profesor Emerit 
al Universității Savoie Mont Blanc, 
Decan de onoare al Facultății de 
Drept, Chambèry, Franța. 
Evenimentul a provocat 
curiozitate maximă studenților 
Facultății de Drept, profesorilor și 
reprezentanților Agenției pentru 
Protecția Consumatorilor și 
Supravegherii Pieței.

Masă rotundă cu ocazia ZILEI MONDIALE A CONSUMATORULUI

Parteneriatul dintre Universitatea de Stat din Moldova și agenții economici – premisă a 
calității în formarea profesională

În perioada 21-22 martie 2019 
are loc a IX-a ediție a proiectului 
”Parteneriat pentru calitate” în 
cadrul căruia se desfășoară târgul 
de locuri de muncă pentru tineret 
”CareerFORUM”, eveniment 
organizat de către Universitatea 
de Stat din Moldova în colaborare 

cu Career Hub și 23 de agenți 
economici din diverse segmente 
ale pieței muncii: tehnologii 
informaționale, sectorul bancar, 
servicii, telecomunicații, 
electrotehnică, logistică și vânzări, 
servicii de contabilitate și audit etc. 
Tradițional, la acest eveniment 

participă numeroși agenți 
economici, instituții publice cu care 
universitatea realizează activități 
în comun în procesul de formare 
profesională la cele circa 70 de 
programe, studii superioare de 
licență, ciclul I și studii superioare 
de master, ciclul II. 
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Acest proiect are un caracter 
polivalent și permite realizarea 
multiplelor obiective: 
- consultarea dintre 
agenții economici, cadre 
didactice și studenți, privind 
modernizarea programelor de 
studii din perspectiva formării 
competențelor profesionale 
relevante pentru angajare;
- identificarea unor 
posibilități de realizare a stagiilor 
de practică;
- informarea studenților 
despre ofertele entităților 
economice privind perspectiva 
de angajare după certificarea 
calificării sau angajarea part-time 
în timpul studiilor;
- realizarea de către studenți 

a unui exercițiu de comunicare 
cu angajatorii și de negociere a 
condițiilor de angajare;
- organizarea de către agenții 
economici a unor masterclass-uri 
privind formarea unor competențe 
profesionale. 
Cei 23 angajatori din diverse 
ramuri de activitate care participă 

în acest an la ”CareerFORUM” și 
reprezentanții facultăților USM au 
asigurat că, prin eforturi comune, 
vor face ca proiectul ”Parteneriat 
pentru calitate” să devină o 
platformă deschisă și continuă 
de comunicare, informare şi 
consultanţă.

UN PROFESOR DE VOCAȚIE REALIZEAZĂ O EDUCAȚIE DE CALITATE

Pe data de 21 martie 2019, 
Universitatea de Stat din Moldova, 
cu suportul MECC,  a organizat 
un șir de activități, care au avut 
drept scop promovarea profesiei 
de cadru didactic. 
La eveniment a participat 
Secretarul de Stat al MECC, 
doamna Angela Cutasevici, care 
i-a informat pe cei prezenți despre 
politicile de stat privind motivarea 
tinerilor specialiști să se angajeze 
în sistemul educațional și despre 
facilitățile oferite de guvern în 
scopul atragerii tinerilor către 
profesia didactică: locuri bugetare, 
burse mărite, indemnizația unică 
de 120 de mii lei, susținerea 
financiară în asigurarea cu chirie, 
sprijin și compensații în cadrul 
programului ipotecar ”Prima casă-
2” ș.a. 
În cadrul evenimentului au 
avut loc un șir de seminare și 
dezbateri: ”Vocația de profesor”, 
”Competențele profesionale 
– competențe pentru viață: 

prioritățile carierei didactice”, 
”Vreau să devin pedagog!” 
Activitățile desfășurate au fost 
un prilej de comunicare dintre 
elevii de liceu, care au decis să 
facă studii la facultățile cu profil 
didactic din cadrul universității, 
actualii studenți din diferiți ani de 
studii și masteranzi, ce urmează 
cursurile la programele din 
domeniul Educație, sau cei care 
au ales modulul psihopedagogic, 
absolvenți ai USM care au reușit să 
facă o carieră de succes în domenul 
educației. 
Cei prezenți la dezbateri au scos 

în evidență multiplele avantaje ale 
profesiei didactice și importanța 
acestei activități profesionale 
pentru dezvoltarea societății și 
calitatea vieții. 
Evenimentul se înscrie în misiunea 
tradițională a Universității de Stat 
din Moldova de a contribui la 
formarea unor cadre didactice 
de calitate pentru sistemul 
educațional din țară. În prezent, 
în sistemul de învățământ din 
Republica Moldova o mare parte 
din profesorii școlari la disciplinile: 
matematică, informatică, 
biologie, chimie, limba română, 



Scientia Potentia Est

11

limbi străine (franceză, engleză, 
germană, spaniolă, italiană), limba 
rusă, fizică, geografie, istorie, 
educație civică, sunt absolvenții 
universității. Tradițional, discipolii 
USM sunt cei care asigură procesul 
didactic în școli profesionale 
(discipline de cultură generală) 

și în colegii. O bună parte a 
potențialului didactic și științific 
al instituțiilor de învățământ 
superior din țară sunt cei care și-
au făcut studiile la Universitatea 
de Stat din Moldova. Absolvenții 
USM, în calitate de psihologi, 
psihopedagogi, consilieri 

educaționali, realizează activități 
educaționale în asociații, centre, 
ONG-uri, centre de formare 
pentru adulți. 
Credoul USM are ca reper axa 
valorică: profesor de calitate – 
educație de calitate –viață de 
calitate. 

LAUREAŢII PREMIULUI MUNICIPAL PENTRU TINERET, EDIŢIA 2018

În  data  de  16  ianuarie  curent  
în  cadrul  unei  ceremonii  
festive  în  incinta  Bibliotecii  
Municipale  B.P. Haşdeu a avut 
loc ceremoniei de premiere a 
laureaților Premiilor municipale 
pentru tineret, ediția  2018. 
Această inițiativă este realizată de 
către Direcția Generală Educație, 
Tineret și Sport de mai bine de 
două decenii. În anul 2018 au 
depus dosarele pentru concurs 23 
de tineri din municipiul Chișinău 
la diferite secțiuni. Acțiunea are 
ca scop susținerea, valorificarea și 
promovarea tinerilor cu aptitudini 
artistice și performanțe deosebite, 

în diverse domenii de activitate.
Astfel, în cadrul ceremonii, au 
fost desemnați cei mai merituoși 
tineri din municipiu, nominalizați 
la categoriile: științe, tehnică, 
literatură și arte.

Din partea Universităţii de Stat 
din Moldova, s-au învrednicit 
de diplome și premii bănești 
căştigătorii: Premiul municipal 
pentru tineret, ediţia 2018, 
Domeniul Ştiinţe:

1 ) Graur Vasilii, cercetător 
ştiinţific LCŞ „Materiale Avansate 
în Biofarmaceutică şiTehnică”;

2) Iordachescu Veaceslav, 
doctorand Şcoala Doctorală 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Premii speciale, domeniul Ştiinţe:

3) Rusnac Roman, cercetător 
ştiinţific stagiar LCŞ „Materiale 
Avansate în Biofarmaceutică şi 
Tehnică”;

4) Furtună Vadim, cercetător 
ştiinţific stagiar LCŞ Materiale 
organice/anorganice în 
optoelectronică;
5) Covrova Anastasia, doctorandă 
Şcoala Doctorală Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei.

Premiu special, domeniul 
literatură:
6) Pilchin Ivan, lector, Facultatea 
Limbi şi Literaturi Străine.

Echipa Institutului de Cercetare 
şi Inovare aduce sincere felicitări 
câştigătorilor şi vă doreşte multă 
baftă şi succes în continuare!

Trei doctoranzi de la USM – bursieri ai Guvernului în anul 2019

Doi dintre ei - Irina Usataia, Școala 
doctorală de ştiințe chimice, 
și Anastasia Covrova, Școala 
doctorală de psihologie și ştiințe 
ale educației, s-au învrednicit de 
Bursa de Excelență, iar Roman 
Rusnac, Școala doctorală de ştiințe 
chimice, va beneficia de Bursa 

„Anton Ablov”.

 Bursele se acordă anual 
doctoranzilor din anii 2 și 3, care 
își fac studiile cu frecvență în 
diferite domenii și înregistrează 
performanțe academice deosebite. 
În anul 2019 Guvernul a acordat 

șapte Burse de Excelență, fiecare 
în valoare de 2500 de lei, și cinci 
burse nominale, care constituie 
2000 de lei.
În total, la concurs au fost depuse 
23 de dosare de către studenții-
doctoranzii din cadrul a 9 
universităţi din ţară.
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Seminarul Republican al profesorilor de chimie
     Cadrele profesorale de la 
Facultatea de Chimie a USM, 
în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei şi cu unii responsabili 
din învăţământul preuniversitar 
au fost, prin anii 1992-1993, 
iniţiatorii aşa-numitului Seminar 
al profesorilor de chimie din 
Republică. Ei s-au mobilizat pentru 
a realiza noile elaborări ce ţin de 
chimie atât la nivel universitar, 
cât şi la cel preuniversitar. Această 
conexiune s-a dovedit a fi foarte 
rodnică, deoarece permitea 
cadrelor didactice să se antreneze 
în activităţi de optimizare, 
actualizare, să facă la schimb 
de experienţă ca formatori, să 
participe la diverse proiecte, ba 
chiar şi la conferinţe naţionale 
şi internaţionale. Astfel, ani la 
rând, fără abateri de la program, 
Seminarul se convoca lunar în 
cadrul Facultăţii de Chimie. 
Actualii membri ai SR au participat 
la diverse activităţi, inclusiv 
la două Conferinţe Ştiinţifice 
Internaţionale Chimie ecologciă 
din anii 2014 şi 2017. 
    Şi cu toate că astăzi privim 
dezamăgiţi la realităţile ce sunt 
în contradicţie cu speranţele 
noastre de acum un sfert de secol, 
suntem totuși mândri că munca 
organizatorilor actuali de la 
Facultatea Chimie şi Tehnologie 
Chimică, în frunte cu dr., conf.univ. 
Viorica Gladchi, decanul facultăţii, 
Galina Dragalina, conducătorul 
SR, Nadejda Velişco, coordonator, 
Ministerul Educaţiei, dă rezultate 
remarcabile. De menţionat aici şi 
munca profesorului de chimie Iulia 
Baerle, secretar activ al SR, munca 
formatorilor din licee şi colegii, 
precum şi a celor de la facultate. 
      Temele abordate în cadrul acestor 
convocări sunt variate, inclusiv: 

lor, în calitate de formatori, cu 
diverse prezentări din activitatea 
personală ştiinţifico-didactică 
din teritoriu. Actualmente, 
pentru a asigura lucrările de 
laborator în conformitate cu noul 
curriculum, este necesar să se 
găsească modalităţi de redotare, 
aplicând mijloace proprii de 
realizare. În acest context sunt 
foarte utile abordările, schimbul 
de experienţă din cadrul 
Seminarelor Republicane. De 
menţionat aici devotamentul unor 
profesori de la Facultatea Chimie 
şi Tehnologie Chimică, care vin 
de fiecare dată cu informaţii şi 
materiale utile: conferenţiarii 
universitari: V.Gladchi, decanul 
facultăţii, A.Cotovaia, prodecan, 
I.Bulimestru, şef dep., V.Ţapcov, 
P.Bulmaga, M.Dîru. La fiecare 
şedinţă a Seminarului Republican 
se implică activ dna lector 
universitar Nelea Popa.
      Ca urmare a acestor convocări 
ale SR, sunt atinse rezultate 
îmbucurătoare în diversele tipuri 
de evaluări ale elevilor, în sesiunile 
de Bacalaureat la examenul de 
chimie etc.
      În cadrul seminarului din 21 
februarie 2019 au fost prezentate:
1) Tehnici de rezolvare a 
problemelor la Chimia analitica 
(Petru Bulmaga, dr., conf.univ. 
FCTC)

implementarea educaţiei centrate 
pe cel ce învaţă, modernizarea 
curriculumului, metode 
interactive de predare, rezultatele 
olimpiadelor la chimie, abordarea 
problemelor ecologice, utilizarea 
calculatorului în procesul de 
predare-învăţare-evaluare etc.
    Şi astăzi, la cei 27 de ani de 
la înfiinţarea sa, Seminarul 
Republican Ştiinţifico-Metodic – 
unicul de acest gen în Republica 
Moldova, este mereu în ascensiune, 
la fel de inovativ, creativ, bogat 
în activităţi, reuşind să selecteze 
şi să aplice în viaţă cele mai 
moderne tehnologii de predare. 
Este un seminar ce contribuie la 
perfecţionarea cadrelor didactice, 
care lunar adună 30-50 profesori 
din republică. În ultimii ani la 
unele şedinţe ale seminarului 
au participat şi profesori din 
Romania, din Japonia în frunte cu 
Ambasadorul Japoniei în RM.
          Pentru a prelua informaţiile 
detaliate şi a le transmite în 
teritoriu spre implementare, 
profesorilor li se pun la dispoziție 
materialele concludente de la 
fiecare întrunire. Participanţii la 
şedinţele seminarului au misiunea 
nu doar să primească informaţia 
şi materialele însoţitoare, ci şi să-
și exprime părerea lor cu privire la 
acestea, să se implice în schimbul 
de experienţă, să iasă la rândul 
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2)  Managementul stresului in 
mediul educațional (Mariana 
Purice, profesoară de chimie/
biologie, gr. didactic Superior/Doi, 
L/T”Ion Creanga” s. Hârbovaț, 
Anenii Noi).
3) Analiza solicitărilor din partea 

profesorilor în cadrul SR din 
noiembrie 2018. Soluţiile posibile  
(Galina Dragalina, dr., conf.univ. 
FCTC).
     Toate şedinţele acestui Seminar 
unic în republică se realizează 
lunar în cadrul Facultăţii Chimie şi 

Tehnologie Chimică a Universității 
de Stat din Moldova.

Galina Dragalina, dr., conf.univ., 
conducătorul Seminarului 
Republical al profesorilor de chimie

Seminar international ”Stimularea studenților spre progres: experiența 
profesorilor americani în educația multiculturală”

La 16 februarie, Centrul de Studii 
Americane de la Universitatea 
de Stat din Moldova a organizat 
seminarul internațional dedicat 
Lunii istoriei afro-americane 2019, 
cu tema ”Stimularea studenților 
spre progres: experiența 
profesorilor americani în educația 
multiculturală”. Prezentatorii 
au fost specialiști americani în 
domeniul studiilor americane, 
relațiilor internaționale, istoriei și 
predarea limbii engleze ca limbă 
străină.

Seminarul internațional a început 
cu discursul lui H. Martin 
McDowell, Șef Adjunct al Misiunii 
Diplomatice a SUA în Moldova, 
care a salutat participanții și a vorbit 
despre importanța unor astfel de 
evenimente pentru dezvoltarea 
unor relațiilor bune între cele două 
țări în epoca globalizării.

Apoi au urmat discursurile de salut 
din partea celorlalți membri ai 
grupului de experți, reprezentanții 
Ambasadei SUA, ai Universității 
de Stat din Moldova, oameni 
de știință din SUA și Moldova. 
Prezentatorul principal, Caroline 
Pryor, lector de limba engleză 
din programul Fulbright de la 
Universitatea de Stat “B.P. Hașdeu” 
din Cahul, a vorbit despre cele mai 
importate pagini ale istoriei afro-
americane. A urmat o serie de 
întrebări și răspunsuri și publicul a 
fost implicat într-o discuție foarte 
interesantă și inspirată.

Celălalt prezentator american al 
grupului de experți a fost Michael 

Ravitsky, student al programului 
Fulbright, de la ULIM, care a realizat 
un discurs despre modalitățile 
de identificare a diferențelor 
culturale pentru o colaborare 
mai productivă, care a generat o 
discuție cu privire la problemele cu 
care se pot confruntă tinerii atunci 
când intră pe piața muncii într-o 
societate multiculturală.

Oaspeții și membrii grupului 
de experți (moderator – Elena 
Crestianicov, dr.conf., șeful 
Centrului de Studii Americane) 
și-au expus opiniile privitor la cele 
mai importante probleme legate 
de drepturile civile în SUA și în 
Europa. Ei au atras atenția asupra 
problemelor cu care se confruntă 
afro-americanii și alte minorități 
etnice din SUA, nevoilor tinerilor 
afro-americani în școlile publice 
și în companiile în care încep să 
lucreze. Ei au demonstrat valoarea 
culturii afro- americane în 
America și au subliniat importanța 
împărtășirii valorilor culturale ale 
diferitelor națiuni.

Discursurile, materialele unice 

și întrebările discutate în cadrul 
seminarului au stimulat discuția la 
masa rotundă și au ajutat profesorii 
moldoveni, foștii absolvenți 
ai programului de masterat în 
domeniul studiilor americane, 
masteranzi și doctoranzi, să se 
familiarizeze cu noile abordări ale 
educației tinerilor cu proveniență 
etnică diversă.

Implicarea activă a publicului a 
demonstrat dorința de cooperare 
ulterioară. Participanții au 
subliniat importanța subiectelor 
selectate, calitatea inovatoare și 
modul impresionant de a stabili 
relații cu publicul.
Centrul de Studii Americane 
exprimă sincere mulțumiri 
Ambasadei SUA și Universității 
de Stat din Moldova pentru 
sprijinul acordat Centrului de 
Studii Americane și organizarea 
evenimentelor noastre. Aceasta ne 
oferă inspirație pentru organizarea 
mai multor evenimente în viitor.

Elena Crestianicov, dr.conf.

 Șeful Centrului de Studii Americane
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Universitatea de Stat din Moldova, 
Institutul de Cercetare şi Inovare, 
Facultăţile USM, ASUSM au 
organizat în perioada 4 februarie-1 
martie 2019, Sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice studenţeşti, 
ediţia a XXIII-a, etapa a I-a.

La Sesiune au participat circa 400 
de studenţi ai ciclului I din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova. 
Cele 21 de ateliere s-au încadrat în 
următoarele secţiuni:

Ştiinţe ale naturii, exacte și 
inginerești (Biologie şi Pedologie, 
Chimie şi Tehnologie Chimică 
Fizică şi Inginerie, Matematică şi 
Informatică);
Ştiinţe umanistice (Litere, Limbi 
şi Literaturi Străine, Istorie, 
Arheologie şi Filosofie);
Ştiinţe juridice şi economice 
(Drept, Ştiinţe Economice);
Ştiinţe sociale (Ştiinţe Politice, 
Asistenţă Socială şi Sociologie, 
Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, 
Jurnalism si Ştiinţe ale 
Comunicării).
Comitetul de Organizare aduce 
felicitări şi le urează succes 
câştigătorilor Sesiunii Naționale de 
Comunicări Științifice Studentești:

Chimie şi Tehnologie Chimică: 
Sadohin Vladimir, Bușilă Maria, 
Todorova Iulia, Druță Alexandrina, 
Națîbulina Ecaterina, Traistari 
Marionela, Voloșciuc Diana.

Menţiuni: Htema Adriana, 
Țurcanu Valeria, Surugiu Mihaela, 
Iachimenco Margarita.

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative: Socolan 
Petru, Ivannicov Igor, Leu 
Cristina, Cemacenco Alexandru, 

Anastasia, Colesnic Sergiu.

Litere: Iamandi Alexandra, 
Scorțescu Mihaela, Topova Natalia, 
Stegărescu Lucia, Vovcenco 
Victoria, Malanici Elena, Calcai 
Ala.

Mențiuni: Grosul Diana, Ivanov 
Iulia, Onofrei Viorica, Barsucova 
Elena, Ranețchi Xenia, Naidina 
Kima, Razumnaia Ina, Ataman 
Viorica, Erhan Tatiana, Druță 
Galina.

Fizică şi Inginerie: Railean Igor, 
Дашевский Александр, Rotaru 
Victoria, Copaceanu Andrei, 
Ţurcanu Valentina, Musienco 
Victoria, Adamov Serghei, 
Gadarag Silviu-Daniel, Гаврищук 
Владислав.

Menţiuni: Briceac Doina, 
Crasnosciuc Claudiu, Meleca Dan, 
Slavioglo Daria, Dilion Mihail, 

Bogonovschi Silvia, Borcoi 
Mihaela, Frosineac Mariana, 
Vataman Maria, Solomon Victor, 
Rusu Daniela, Bogatiuc Carolina, 
Liulca Arina, Cozonac Vanesa, 
Timuş Sandală, Para Gestina.

Menţiuni: Malenchi Valentina, 
Ţirdea Zinainda.

Limbi şi Literaturi Străine: Ceban 
Mariana, Lungu Mariana, Bobescu 
Radu, Lupu Natalia, Guțu Doina, 
Tulbure Iuliana, Virlan Valeria, 
Pavel Daniela, Panchiv Olesea, 
Buravliova Alexandra, Rotaru 
Nicoleta, Catana Zinaida.

Drept: Panchiv Olesea, Bloșenco 
Gicu, Brătescu Svetlana, Яковлева 
Ирина, Nastasiu Natalia, Croitoru 
Elena,

Mențiuni: Todireanu Gheorghe, 
Rogoja Irina, Ursu Mădălina, 
Șaporda Ecaterina, Acbaș 

BILANŢUL SESIUNII NAŢIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA 
A XXIII-A, ETAPA A I-a
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Gaburici Diana, Jelehovschi Petru, 
Pojar Felicia, Cârnaţ Aliona.

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Sociologie şi Asistenţă Socială: 
Blaja Iana, Berlinski Armand, Raţă 
Irina, Moşneaga Adrian, Ciobanu 
Doina, Solomon Silvia, Maramura 
Daniela, Grimailo Alexandrina, 
Gogu Nadejda, Cupceanu 
Luminiţa, Rusnac Stela, Sîrghi 
Doina, Gherciu Cristina.

Menţiuni: Haritonov Maia, Ceban 
Cătălina, Мардарь Алексан-
дра, Duca Denis, Grosu Ruslana, 
Guseinov Elena, Colesnic Elena.

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: 
Gamurari Corina, Gligor Daniela, 

Munteanu Cătălina, Popa Diana, 
Malega Iulia-Adriana, Kardo 
Sharifi Naisir, Borodin Nicoleta.

Istorie şi Filosofie: Grajdari 
Sorin, Bebea Cătălina-Maria, 
Cebotari Mihaela, Melnic Mihaela, 
Bolotnicov Cristian, Antocian 
Alexandru, Plinschi Cătălina, 
Barbarov Radomir, Tocarschii 
Eugeniu, Puntus Eugen, Postolachi 
Diana, Bonari Artiom, Umaniuk 
Bogdan Purcel Nicu.

Mențiuni: Jitoreanu Cristina, 
Civariuc Natalia, Briceag Irina, 
Savin Cristina, Butnaru Adriana

Matematică şi Informatică: Perlog 
Valentin, Vrabii Nicu.

Biologie şi Pedologie: Șneanina 
Natalia, Isacescu Ecaterina, Balațel 
Elena.

Ştiinţe Economice: Marza Dan, 
Dediu Gheorghe, Darii Olga, 
Bivol Silvia, Castraveţ Cristina, 
Capsomun Alexandra, Spector 
Petru, Penu Tatiana.
Sesiunea Naţională de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti este la cea 
de-a XXIII-a ediție și reunește 
anual studenți și masteranzi 
care fac primii pași în lumea 
miraculoasă a cercetării și inovării.

Institutul de Cercetare şi Inovare

Training în Securitatea Informației pentru cadrele didactice ale Departamentului de 
Informatică a USM

În zilele de 15 și 16 martie 
2019, 11 cadre didactice de la 
Departamentul de Informatică a 
USM au beneficiat de un training în 
domeniul Securității Informației, 
ghidat de profesionistul în domeniu 
- Dl Valeriu Cernei, CISA, CMC, 
BSD Management. Pe parcursul 
celor 2 zile au fost abordate 
subiecte cu privire la securitatea 
aplicațiilor Web, securitatea 
rețelelor, riscuri și controale, plăți 
on-line, standarde și reglementări 
naționale și internaționale de 
securitate, tehnologii cloud, 
roluri și responsabilități în cadrul 
sistemului de management al 
securității informației etc.

Activitățile realizate au permis 
atingerea scopului principal 
al trainingului - interacțiunea 
cu sectorul real de activitate a 
viitorilor formabili în domeniul 
Securității Informației.
Trainingul a fost organizat în cadrul 
Proiectului Erasmus+ LMPI - 

Programe de licenţă şi de masterat 
profesional pentru dezvoltare, 
administrare, management, și 
protecţia sistemelor de calculatoare 
în companii.
Securitatea Informației este unul 
dintre traseele de formare din 
cadrul Programului de Studii 
Informatică Aplicată, care poate 
fi urmat atât la Ciclul I Licență, 
cât și la Ciclul II Master, la 
Facultatea de Matematică și 
Informatică, și conține cursuri 
ca: Mijloace Tehnice de Protecție 

a Informației, Criptografie 
și Securitatea Informației, 
Protocoale Criptografice, 
Securitatea SistemelorInformatice, 
Criptanaliza Algoritmilor 
C r i p t o g r a f i c i , S e c u r i t a t e a 
Bazelor de Date, Administrarea 
și Securitatea Rețelelor de 
C a l c u l a t o a r e , S e c u r t a t e a 
Aplicațiilor Web, Managementul 
și Auditul Securității Informației, 
S e c u r i t a t e a Tr a n z a c ț i i l o r 
E l e c t r o n i c e , S e c u r i t a t e a 
Întreprinderii.
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Cadrul didactic universitar – în continuă formare

Învățarea pe tot parcursul vieții a 
devenit o prioritate a sistemelor 
de învățământ la nivel global. În 
secolul XXI educaţia permanentă 
nu reprezintă doar un mijloc prin 
care indivizii îşi pot atinge obiective 
specifice în viaţă. Educaţia este o 
permanentă căutare, un proces 
care nu se finalizează niciodată, 
o trăire a individului care învaţă 
pentru propria sa împlinire, pentru 
a se descoperi şi redescoperi pe 
sine printr-o raportare individuală 
la cunoaştere şi prin interacţiunea 
cu ceilalţi. Societatea actuală este 
în căutare de persoane capabile 
să se adapteze solicitărilor unei 
vieţi în permanentă schimbare, 
în care mobilitatea profesională şi 
geografică devine o caracteristică 
importantă. Fiecare individ 
dispune de libertatea de a 
redescoperi semnificaţii propriei 
sale cunoaşteri şi deveniri.
În ceea ce privește cadrele didactice 
din învățământul superior, 
predarea, cercetarea și inovarea 
sunt în continuare preocupările 
cheie, iar în contextul globalizării şi 
al creşterii accentuate a mobilităţii 
geografice şi profesionale a 
populaţiei, internaţionalizarea a 
devenit, de asemenea, o preocupare 
semnificativă. În acest context 
procesul de formare profesională 
continuă a resurselor umane 
devine o prioritate a instituțiilor 
superioare de învățământ.  
Cadrele didactice sunt o valoare 
semnificativă pentru Universitatea 
de Stat din Moldova. Este o tradiție 
de mai mulți ani ca Departamentul 
Formare Continuă să organizeze 
cursuri de perfecționare pentru 
cadrele didactice universitare. 
Acest deziderat este în corelare cu 
Strategia Politicilor de Personal 
la USM. Mobilizarea cadrelor 
didactice pentru perfecționare 
vine și din necesitatea de a depăși 
rolul de transmițător de cunoștințe 
și de a fi antrenat în sistemul de 

dezvoltare profesională, care să 
asigure valorificarea nevoilor 
specifice fiecărui student și 
dobândirea competențelor 
profesionale. 
În perioada februarie-aprilie 2019 
Departamentul Formare Continuă 
USM desfășoară un program de 
formare profesională continuă 
pentru profesorii universitari. 
Programul propune patru 
module cu tematici, selectate 
în baza evaluării nevoilor de 
formare, acestea fiind: Asigurarea 
calității în învățământul superior, 
Managementul proiectelor, 
Cariera științifică a cadrului 
didactic, Branding personal și 
profesional. Obiectivul formării 
constă în capacitarea cadrelor 
didactice universitare cu setul de 
competențe profesionale care să 
asigure calitatea învățământului 
superior în corespundere cu 
solicitările actuale. 
Atelierele sunt facilitate de 
formatori cu renume național: 
O. Dandara dr. hab., prof. univ., 
E. Muraru, dr. conf., V. Goraș-
Postică, dr. hab., prof. univ., V. 
Chicu, lector, T. Turchină, lector. 
Colegii F. Paladi, dr. hab., prof. 
univ., L. Cojocaru, dr. conf. 
univ., T. Bulimaga, Șef secție ICI, 
L. Spînu, coord. SUM, ICI, M. 
Savva, ing. coord. ICI, vor asigura 
atelierele modulului Cariera 
științifică a cadrului didactic, ce 
se va desfășura în perioada 15-18 

aprilie 2019. Numărul cadrelor 
didactice înregistrate au depășit 
așteptările. Implicarea acestora a 
dat dovadă de motivație și interes 
pentru dezvoltarea profesională nu 
doar din perspectiva cunoașterii 
științifice, dar și a altor competențe 
necesare să asigure un proces de 
predare-învățare-evaluare calitativ. 
Participanții atelierelor au 
determinat setul de competențe 
ale cadrului didactic universitar, 
necesare pentru asigurarea calității. 
Din acestea au fost evidențiate 
competențele personale, cum ar fi 
managementul timpului, stresului, 
emoțiilor, gestionarea resurselor, 
capacitatea de a lucra în echipă și 
rezolvare de conflicte, formarea 
unor convingeri și atitudini 
bazate pe deschidere, flexibilitate, 
autonomie etc. A fost discutat 
subiectul corelării procesului 
de studii cu cerințele pieței 
muncii, corelării competențelor 
profesionale cu finalitățile de 
studii. 
Motivația studenților și 
responsabilizarea acestora 
pentru propria învățare a fost un 
subiect analizat din perspectiva 
paradigmei educației centrate 
pe cel ce învață.  Referindu-ne la 
învățământul superior, învăţarea 
centrată pe student presupune 
abilitatea indivizilor studioşi, noi 
abordări ale predării şi învăţării, 
sprijin şi structuri de orientare 
eficace şi un curriculum centrat pe 
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student în toate cele trei cicluri. 
În contextul oportunităților de 
creștere și dezvoltare prin aplicare 
de proiecte și a accentelor pe 
asigurarea calității în învățământul 
superior, cadrele didactice sunt 
motivate să-și formeze abilități 
de elaborare și management a 
proiectelor. Participanții la atelier 
au cunoscut tipurile de proiecte, 

modalitatea de căutare și accesare 
a fondurilor/finanțatorilor 
naționali și internaționali, fazele 
unui proiect, caracteristicile 
proiectelor transfrontaliere, 
abilitățile managerului și echipei 
de implemenare a proiectului.
Runda cursurilor de perfecționare 
a cadrelor didactice universitare va 
continua cu alte ateliere tematice. 

Echipa Departamentului Formare 
Continuă este deschisă pentru 
idei și proiecte noi de formare 
continuă, în condițiile valorizării 
învățării pe parcursul întregii vieți. 

Tatiana Turchină,
Șef Departament Formare Continuă 
USM

Denis L. Nica – omul care, se pare, trăiește după principiul: 
„Muncă și iar muncă, plus talent –  răstoarnă munți”

Denis L. Nica, la doar 40 de ani pe 
care îi are, este deja doctor habilitat 
în științe fizico-matematice, 
profesor universitar, savant cu 
renume mondial și cadru didactic 
de vocație. În cei 18 ani de când 
activează la Facultatea de Fizică și 
Inginerie din cadrul Universității 
de Stat din Moldova, a reușit să 
ghideze sute de studenți și să le 
cultive pasiunea pentru cea mai 
importantă știință a naturii – fizica. 
În tot acest răstimp, Domnia Sa 
a fost implicat în diverse proiecte 
științifice internaționale care au 
finalizat cu rezultate remarcabile, 
recunoscute de cercurile științifice 
din întreaga lume. În spatele 
acestor succese se află însă multă 
muncă și ani dedicați domeniului 
care îi este cel mai aproape de 
inimă. Despre cum e să obții 
rezultate științifice mari într-o țară 
cu posibilități relativ mici, ne va 
relata în continuare Denis L. Nica 
– omul care, se pare, trăiește după 
principiul: „Muncă și iar muncă, 
plus talent –  răstoarnă munți”.

Reporter: Fizica, cel puțin în 
prezent, nu mai este printre 
domeniile atractive și bine 
dezvoltate în Republica 
Moldova. De unde vine pasiunea 
Dumneavoastră pentru fizică?

Denis L. Nica: Din școală, pe 
când eram încă elev. Totul a 
început prin anii ’90, atunci 
când fizica era o știință destul 
de atractivă. Cred că pasiunea 
mea pentru acest domeniu vine 
încă de la primul profesor de 
fizică. Pe atunci am participat și 
la olimpiada raională și am luat 
premiul întâi, apoi am participat 
la olimpiadele republicane, la care 
am fost în lista de mențiuni, luând 
și locul 3. Aceste olimpiade sunt 
rezultatele, dar motivarea a venit 
de la profesori, din cărți și din 
emisiunile televizate. Atunci am 
înțeles că matematica este limbajul 
științelor naturii, iar fizica este 
mama. 
Reporter: Anii de studenție 
sunt cei care ne rămân cel mai 
bine în memorie. Ce amintiri 
aveți dumneavoastră din anii de 
studenție din cadrul Universității 
de Stat din Moldova? 
Denis L. Nica: A fost o perioadă 
interesantă. Îmi amintesc de anii 
studenției cu multă căldură. Chiar 
dacă diferența de vârstă dintre 
generația mea și cea din prezent este 
de 20 de ani, ea este semnificativă. 
Pe atunci, la Facultatea de Fizică 
erau patru grupe, printre ei fiind 
studenți care doreau să lucreze în 
acest domeniu, iar eu aveam cu 

cine vorbi și cu cine mă compara. 
Mai mult decât atât, am avut, 
desigur, profesori foarte buni care, 
spre marele meu regret, se sting 
din viață. 
Reporter: Cum ați reușit să 
îmbinați studiile cu distracțiile 
specifice vârstei?
Denis L. Nica: Am reușit și 
să învăț, și să mă distrez. Îmi 
vin în minte câteva momente 
remarcabile, erau zile în care mă 
întâlneam cu studenții în afara 
universității. Uneori ne adunam 
în camerele de cămin ale colegilor 
sau în apartamentele acestora și 
era foarte vesel, deoarece toți eram 

Formare continua



Portrete

18

de aceeași vârstă, aveam același 
statut social, aceleași scopuri și 
cam aceleași viziuni despre viitor. 
În perioada studenției se organizau 
olimpiade la jocul de dame, la care 
eu reprezentam Facultatea de 
Fizică. Am avut o echipă puternică 
și împreună ne-am clasat, doi ani 
consecutiv, pe locul întâi la nivel 
de universitate. 
Reporter: În prezent aveți publicate 
peste 200 de articole științifice. 
Cum ați ajuns în cercetare?
Denis L. Nica: Începând cu anul trei, 
profesorii ne-au oferit posibilitatea 
să ne implicăm și în activitățile 
științifice. Acestea au pus bazele 
cercetărilor ulterioare. Succesul 
meu se datorează muncii depuse. 
Eu am avut noroc de conducătorul 
meu științific, dl Eugeniu 
Pocatilov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a Moldovei. 
Primul articol științific din presa 
internațională a fost publicat în 
anul 2003, în revista ”Superlattices 
and Microstructures”; articolul 
a fost despre fononii acustici în 
structurile nanodimensionale.
Reporter: Care este locul și rolul 
conducătorului științific în cariera 
tânărului cercetător?
Denis L. Nica: În cazul în care 
conducătorul științific este un 
savant adevărat, cariera tânărului 
cercetător va fi mai simplă și fără 
activități adiționale. Conducătorul 
științific este cel care pune bazele 
tânărului cercetător.
Reporter: Sunteți deținător al 
Premiului Academiei de Științe 
a Moldovei ,,Andrei Andrieș” în 
domeniul fizicii. Pentru ce activități 
și realizări v-a fost acordat? 
Denis L. Nica: Până la acest 
premiu, în anul 2008 am luat 
titlul ,,Tânărul savant al anului în 
domeniul științelor reale”, în 2010 
am obținut premiul Academiei de 
Științe a Moldovei pentru tinerii 
cercetători, tot în acest an am fost 
laureat al Concursului Ţărilor CSI 

țări cu cele de la noi?
Denis L. Nica: Procesele de 
cercetare sunt aproximativ 
asemănătoare, doar că finanțarea 
din partea statului diferă foarte 
mult. În Germania și SUA se pune 
un accent mai mare pe rezultatele 
științifice. Există programe 
europene la care putem participa 
și noi. Studiile în domeniul fizicii 
sunt foarte importante, dar ele nu 
pot avea rezultate imediate fără a fi 
susținute de către stat.
Reporter: Cât de multe posibilități 
există în Republica Moldova 
de a face știință și mai ales de a 
implementa în practică rezultatele 
cercetărilor?
Denis L. Nica: În Moldova avem 
posibilități doar dacă vorbim despre 
știința fundamentală teoretică. 
Pentru teoreticieni este important 
să aibă un calculator modern, foi 
și pixuri. Pentru experimentatori, 
situația este mai complicată. 
Ei trebuie să aibă echipament 
modern, care costă enorm. 
Spre exemplu, un echipament 
de cercetare modern din SUA 
sau Europa costă aproximativ 
8-10 milioane de dolari. La noi 
nu există așa posibilități pentru 
experimentatori, dar ei încearcă să 
lucreze cu ceea ce au. Există și alți 
factori care împiedică activitățile 
practice ale fizicienilor, printre 
care este și poziția statului față de 
știință. 
Reporter: Care dintre descoperirile 
Dumneavoastră au fost aplicate în 

pentru tinerii savanţi „Содруже-
ство Дебютов”, în anul 2013 am 
luat încă o dată premiul Academiei 
de Științe a Moldovei ca tânăr 
savant. Premiul ,,Andrei Andrieș” 
mi-a fost acordat în anul 2016 
pentru ciclul de lucrări în care 
am descris teoretic fenomenele 
termice în diferite structuri 
nanodimensionale și în grafen.
Reporter: Cât de importante 
sunt aceste distincții pentru 
Dumneavoastră?
Denis L. Nica: Nu distincțiile sunt 
importante, ci rezultatele științifice 
pe care le-am obținut aici în 
Moldova. Știu că aceste rezultate 
au un impact mare la nivel 
mondial. Trebuie să menționez 
că articolele științifice la care 
sunt coautor, publicate în presa 
internațională în ultimii zece ani, 
sunt rezultatul muncii unei întregi 
echipe de savanți din mai multe 
țări. În Moldova, o mare problemă 
este lipsa industriei. Oamenii nu 
știu că în domeniul fizicii de la 
noi există 10-15 grupuri științifice 
care au rezultate remarcabile pe 
plan internațional. Noi, fizicienii, 
considerăm că am obținut un 
rezultat bun doar atunci când 
cercetările noastre sunt publicate 
în revistele internaționale cu 
impact major. 
Reporter: Ați avut deplasări 
științifice în țări dezvoltate ale 
lumii, precum SUA, Germania 
și Rusia. Prin ce se aseamănă 
procesele de cercetare din aceste 
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Republica Moldova?
Denis L. Nica: Până acum nu au 
fost aplicate în practică, deoarece 
facem cercetări în domeniul 
nanofizicii, cu dimensiuni spațiale 
de câțiva nanometri, prin urmare 
nu avem posibilități de aplicare a 
rezultatelor. 
Reporter: Dumneavoastră sunteți 
și cadru didactic. Ați observat 
diferențe între generația studenților 
de azi și cea de ieri? 
 Denis L. Nica: Sunt unele 
diferențe, dar nu atât de mari. Cred 
că studenții de acum sunt mult 
mai motivați decât cei din trecut. 
Ei știu exact ce vor să facă după 
absolvirea universității. Situația 
economică din prezent este un pic 
mai bună decât cea de acum 10-15 
ani. Generația de azi beneficiază și 
de mai multă informație. 
Reporter: Ce politici trebuie să 
elaboreze statul pentru a stopa 
declinul și a face atractive științele 
fizico-matematice?
Denis L. Nica: În primul rând, statul 

trebuie să aibă o strategie concretă, 
care nu trebuie schimbată o data la 
câțiva ani. În al doilea rând, statul 
trebuie să susțină activ dezvoltarea 
industriei. 
Reporter: Ce acțiuni concrete 
trebuie să fie întreprinse pentru 
ca absolvenții Facultății de Fizică 
și Inginerie să dorească să se 
angajeze ca profesori în instituțiile 
de învățământ preuniversitar?
Denis L. Nica: Trebuie să fie 
majorate salariile angajaților și să 
le fie asigurate condiții decente 
de trai. De asemenea, în licee și 
în școli este necesar să se excludă 
unele documente nesemnificative 
care complică munca profesorilor. 
Reporter: Ce descoperiri credeți că 
ar putea fi realizate în următorii 50 
de ani, descoperiri ce  ar schimba 
viața oamenilor?
Denis L. Nica: Cred că se vor 
dezvolta și mai mult tehnologiile 
informaționale moderne, probabil 
pe baza altor legi fizice. Informația 
nu se va mai transmite prin fire, 

ci prin utilizarea fizicii cuantice. 
În următorii 20-30 de ani vor fi 
descoperite particule elementare 
noi care vor avea un impact pozitiv 
asupra vieții. 
Reporter: Se spune că fizica este 
știința care le poate explica pe toate, 
iar fizicienii sunt persoanele care 
pot oferi răspunsuri la majoritatea 
întrebărilor. După ce lege a fizicii 
trebuie să se ghideze omul ca să fie 
fericit? 
Denis L. Nica: Pentru fericirea 
omului este important ca el să se 
bucure de ceea ce are. Dacă un 
om poate să se bucure de locul de 
muncă, de familie, de viață, atunci 
el va fi cu adevărat împlinit.
Reporter: Vă dorim să extindeți și 
să multiplicați ceea ce aveți, ca să se 
extindă și să se multiplice bucuria 
Dumneavoastră și a celor care vă 
înconjoară! 
Interviu realizat de Nicolae Chicu și 
Milena Onisim, studenți, anul II, 
Facultatea Jurnalism și Științe ale 
Comunicării, USM

Performanța academică apreciată la ”Gala Studenților Originari din Republica 
Moldova”

La 27 decembrie 2018, încă un 
student al Facultății de Istorie și 
Filosofie a USM a fost apreciat 
pentru merite deosebite. „Gala 
Studenților Originari din 
Republica Moldova”, aflată la cea 
de a VI-a ediție, a desemnat cei mai 
buni studenți moldoveni care își fac 
studiile în străinătate sau au trecut 
printr-un schimb de experiență în 
universitățile de peste hotare.

Plinschi Cătălina, studentă în 
anul III, s-a aflat în numărul celor 
mai buni studenți, fiind apreciată 
cu premiul Galei studenților 
la categoria Erasmus+, pentru 

stagiul de mobilitate desfășurat 
la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași. Pe parcursul 
stagiului, Cătălina a confirmat 
buna pregătire a studenților 
Universității de Stat din Moldova, 
dar și a reușit să stabilească relații 
de colaborare cu colegii de breaslă 
de la Iași, relații care se dezvoltă cu 
succes.

La aceeași categorie, studentei 
Facultății i-a fost acordat premiul 
special al Agenției Universitare 
Francofone, Antenne de Chișinău. 
Acest premiu îi permite să 
desfășoare un stagiu de practică la 
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materialelor laboratorului. Scopul 
urmărit de Cătălina Plinschi în 
cadrul acestui stagiu de practică 
este elaborarea unui studiu inedit 
care va fi făcut public în luna mai a 
anului curent. 

al Facultății de Istorie și Filosofie 
a USM. Această experiență îi 
permite să colaboreze direct cu 
specialiștii din domeniul ei de 
cercetare, urmărindu-se mai multe 
ieșiri în teren și studiere activă a 

una din instituțiile partenere AUF 
pe o durată de trei luni. Prin acest 
stagiu se urmărește dezvoltarea 
profesională și personală și de aceea 
Cătălina a ales să-l desfășoare în 
cadrul Laboratorului de Tracologie 

ZILELE STUDENTULUI FRIȘPA

În perioada 4-8 februarie 2019, 
în cadrul Facultății Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice 
şi Administrative a Universității 
de Stat din Moldova au avut loc 
o serie de manifestări prilejuite 
”Zilelor Studentului FRIȘPA” 
(ediția a II-a). Eveniment are 
drept scop reconceptualizarea 
modelului clasic de viața 
academică, prin ancorarea acesteia 
într-un cadru mai puțin formal, în 
care studenții descoperă profesia 
și viața academică dintr-o altă 
perspectivă. Acest eveniment, 
care se desfășoară timp de o 
săptămână vine să dinamizeze 
procesul academic la facultate, 
prin implicarea studenților în 
multiple activități didactice, 
precum: conferințe publice, vizite 
de studiu la instituții de referință 
pentru specialitățile la care învață, 
seminare practice și informative, 
workshopuri, dezbateri, mese 
rotunde, conferința științifică 
studențească, acțiuni culturale 
(expoziții, prezentări de carte), 
alegerile în organele auroguvernării 
studențești precum liderul sindical 
și Președintele Parlamentului 
Studențesc, activități distractive 
(Clubul Ce? Unde? Când?, seară 
de film etc. )

La eveniment, în calitate de speakeri 
au fost invitați înalți demnitari 
de stat, persoane responsabile 
din cadrul administrației publice 
centrale și locale, ambasadori, 
reprezentați ai organizațiilor 
nonguvernamentale, persoane 

precum dotarea bibliotecilor; 
desfăşurarea stagiilor de practică; 
organizarea cursurilor de limbi 
străine în cadrul universităților 
etc. 

Ziua a doua a evenimentului a fost 
marcată de întâlnirea cu Excelența 
Sa Dereck J. Hogan, Ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii cu 
studenții facultății. În n discursul 
său ambasadorulu SUA, a abordat 
subiectul alegerilor parlamentare 
care urmează să aibă loc la 24 
februarie 2019, întitulându-se 
”Un Test Crucial – Alegerile 
Parlamentare din Republica 
Moldova și Viitorul Relațiilor cu 
Statele Unite ale Americii

Deasemenea, o vizită deosebit 
de importantă în cadrul 
acestui eveniment a fost cea a 
Ambasadorului Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Republicii 
Polone în Republica Moldova, 
E.S. Bartłomiej ZDANIUK, care 
a susținut o conferință publică 
cu genericul „Polonia la 30 de 
ani de la inițierea procesului de 

cunoscute și apreciate pentru 
profesionalism și implicare, 
printre care foști absolvenți ai 
Facultății Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative

Programul manifestărilor a 
demarat cu deschiderea oficială 
a ”Zilelor studentului FRIȘPA” 
la care au participat prorectorul 
USM, dna Otilia Dandara, 
decanul facultății, reprezentanții 
Autoguvernării Studențești și 
desigur studenții Facultății Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative.

Evenimentul a continuat cu o 
conferință publică cu genericul 
„Educația – prioritate națională”, 
susținută de Secretarul general 
de stat al Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, dl Igor 
Șarov. Oficialul a vorbit despre 
principalele realizări ale 
Guvernului în domeniul educației 
înregistrate pe parcursul anului 
2018, precum și despre prioritățile 
pentru 2019. În cadrul manifestării, 
au fost abordate diverse subiecte, 
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transformare sistemică”. Domnia 
sa a excelat printr-un discurs 
antrenant despre istoria politică a 
Poloniei și a transformărilor politice 
de după căderea comunismului, 
demonstrând și competențe 
extrordinare de cunoaștere a limbii 
române. După ce şi-a încheiat 
discursul, ambasadorul a răspus 
la întrebările studenţilor care au 
rămas impresionați de comunicare 
extrem de interesantă a acestuia.

În cadrul programului 
manifestărilor ”Zilelor Studentului 
FRIȘPA” a avut loc întâlnirea cu 
directorului Centrului Național 
Anticorupți, Bogdan Zumbreanu, 
care și-a focusat comunicarea 
pe analiza ”Rolului CNA în 
prevenirea şi combaterea corupţiei 
în Republica Moldova”. A fost una 
dintre cele mai dinamice discuții, 
datorită problematicii pe care o 
abordează, studenții au acordar zeci 
de întrebări, fiind preocupați atât 
de aspecte ce țin de mica corupție, 
cât și de probleme de țin de corupția 
instituțională, corupția organizată, 
corupția sistemică și marea 
corupție. Șeful CNA a încercat să 
explice mecanismul de funcționare 
a instituției pe care o conduce, 
colaborarea cu celelate instutiții 
ale statului abilitate cu atribuții 
în combaterea corupției despre 

internaționale și de absolvenții 
RIȘPA.
Un eveniment extrem de plăcut 
pentru studenți, organizat în 
cadrul acestei săptămâni, a 
fost Gala Studenților FRIȘPA, 
eveniment care are drept scop 
promovarea performanței 
academice, mobilităților și 
experiențelor internaționale, 
activismului civic și voluntariatul, 
cercetării științifice, implicarea 
în viața studențească, implicarea 
în activități extra-curriculare și 
exprimarea talentelor, În cadrul 
Galei Studenților FRIȘPA au fost 
anunțați Laureații 2019 decernați 
cu diplôme  și medalii de onoare.

Prodecanul Facultății Relații 
Internaționale, 
Științe Politice și Administrative
Natalia Putină, dr., lector 
universitar

realizări, lacune, bariere, provocări 
și eșecuri în implementarea și 
realizarea politicilor anti-corupție 
în Republica Moldova. S-a discutat 
despre importanța integrității 
profesionale în educație, servicul 
public, justiție și politică și măsuri 
de consolidare a integrității 
profesionale.

O altă lecție publică:,,Guvernarea 
Electronică – un imperativ al 
actualității’’ a fost susținută de 
Directorul Agenției de Guvernare 
Electronică, Eugen Ursu. În 
discursul său dl Ursu s-a referit 
la realizările AGE în facilitarea 
prestării de servicii publice pentru 
cetățeni.
O componentă aparte a săptămânii 
”Zilelor Studentului FRIȘPA” 
au reprezentat seminarele și 
workshopurile realizate de către 
reprezentanții organizațiilor 

Participare studenților la Ziua Ușilor Deschise organizată la sediul Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

În data de 18 februarie 2019 
Serviciul Public de ocupare 
din Republica Moldova a 
aniversat 28 ani de activitate. 
Acest eveniment a fost marcat 
de Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
(ANOFM), organizând, la 
sediul instituției, Ziua Ușilor 
Deschise.

În urma parteneriatului dintre 
Facultatea Științe Economice 
a Universității de Stat din 
Moldova și Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, au participat, la acest 
eveniment studenții anului 
III atât de la specialitățile 
Departamentului Economie, 
Marketing și Turism cât și de 

la celelalte departamente ale 
Facultății Științe Economice.

Scopul acestei activități a 
constituit familiarizarea 
studenților cu spectrul 
serviciilor acordate de ANOFM 
în contextul integrării tinerilor 
specialiști pe piața muncii din 
Republica Moldova.  
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Vizitatorii au avut parte de 
prezentări privind rolul ANOFM 
în dezvoltarea carierei diferitor 
categorii de clienţi: serviciile 
prestate, măsurile implementate 
de subdiviziuni teritoriale; 
aspecte ale Legi nr.105 cu 
privire la promovarea ocupării 
forţei de muncă și asigurarea 
de șomaj;  situaţia actuală pe 
piaţa muncii; migraţia forţei de 
muncă, aspecte privind riscurile 
şi consecinţele migraţiei ilegale. 
O activitate interactivă care 
a trezit interes și a implicat 
interacțiunea tinerilor a fost 

prezentarea privind tehnici de 
căutarea a unui loc de muncă și 
prezentarea instrumentelor web 
de informarea administrate de 
ANOFM.

Studenții au participat activ în 
cadrul lucrărilor evenimentului 
organizat și au manifestat un 
interes sporit pentru această 
activitate.

Autor: Veronica BULAT dr., lect. 
univ.

BURSE DE MERIT PENTRU 12 USM-işti
Centrul de Informatii Universitare 
a anunţat ieri câştigătorii 
programului ,,Burse de Merit” – 
pentru cei mai buni studenţi ai 
ţării, ediţia XXIII, organizat sub 
egida Consiliului  Rectorilor din 
Republica Moldova, cu suportul 
financiar al BC ,,Moldova 
Agroindbank” SA şi al Orange 
Moldova. Cei mai buni studenți și 
masteranzi au câștigat 50 de burse 
în valoare de 12000 de lei fiecare. În 
cadrul acestei ediții a concursului 
și-au depus dosarele 221 candidați 
de la 18 instituții de învățământ 
superior din Repulica Moldova.

Astfel, 12 studenți și masteranzi de 
la Universitatea de Stat din Moldova 
(USM) au fost premiați cu Burse 
de Merit 2018. Premianții noștri 
sunt: Cotruța Dionisie, Frosineac 
Mariana, Hropotinschi Adriana, 
Jomir Florentina, Stegarescu 
Lucia, Vovcenco Victoria (Ciclul 
I, Licență) și Capațîna Daria, 
Ciobanu Octavian, Criminceanu 
Iulian, Gospodinova Tatiana, Rața 
Daniela, Ursu Cristina (Ciclul II, 
Masterat). În acest an, Universitatea 
de Stat din Moldova se clasează în 
topul instituțiilor de învățământ 

superior cu cei mai mulți bursieri!

Vom menționa că pentru 
informarea studenților și 
masteranzilor USM despre 
condițiile de participare la concurs 
și acordarea sprijinului necesar în 
vederea completării și depunerii 
dosarelor candidaților eligibili, 
Institutul de Cercetare și Inovare 
al USM în colaborare cu Oficiul 
Imagine și Relații cu Publicul 
din cadrul USM, au organizat cu 
studenţii și masteranzii tuturor 
Facultăţilor Universității noastre la 
data de 28 noiembrie 2018 „Ziua 
de informare la USM privind 
concursul ,,Burse de Merit, ediția a 
XXIII-a, 2018”.
Totodată, mai menţionăm că în 

cadrul Concursului au fost depuse 
77 dosare de la USM, iar acest 
Program vine să-i stimuleze pe cei 
mai buni studenți și masteranzi 
nu doar pentru performanțe 
academice deosebite, dar și pentru 
participarea lor activă în multiple 
activități științifice studențești 
organizate la USM, inclusive 
activități extracurriculare și de 
voluntariat.

În numele întregii comunități 
universitare, le aducem felicitări 
și urări de bine și sănătate 
premianților, dorindu-le mari 
performanțe în viitor!

Institutul de Cercetare și Inovare 
USM
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STUDENT USM PENTRU O ZI – UN EXERCIȚIU PENTRU O DECIZIE CORECTĂ
În perioada 21-22 martie și 
28-29 martie 2019, în cadrul 
Universității de Stat din Moldova 
s-a desfășoarat evenimenul 
”Student USM pentru o zi” care 
reprezintă o modalitate de ghidare 
în carieră a absolvenților de liceu 
și este, în esență, un exercițiu în 
luarea unei decizii corecte privind 
cariera profesională. 
Cei circa 450 de elevi din liceele din 
țară care s-au înscris la eveniment 
au beneficiat de diverse activități: 
consiliere în carieră, inclusiv testare 
și cunoaștere a propriului potențial 
și a vocației profesionale, informare 
despre ofertele educaționale ale 
Universității de Stat din Moldova, 
vizite în laboratoarele și centrele 
de excelență ale universității, 
asistență și participare în cadrul 
orelor teoretice și practice, 
întâlniri și discuții cu studenții, cu 

personalități notorii din diverse 
domenii, absolvenți ai USM. 
Proiectul vine în susținerea 
absolvenților de liceu în această 
perioadă importantă și decisivă 
pentru un parcurs de viață. Prin 
atmosfera academică și condițiile 
oferite, Universitatea de Stat din 
Moldova le transmite tinerilor 
un mesaj clar și sincer: ”Avem 

potențial și vă oferim șansa de 
a face o carieră în Republica 
Moldova, la noi acasă”. 
În perioada evenimentului, 
participanții au beneficia de cazare 
gratuită în căminele modernizate 
la universității, care le-a asigurat 
elevilor atât siguranță și confort, 
cât și prilejul de a exersa rolul de 
student. 

Botezul Chimiștilor – o sărbătoare unică la USM
Tradiţional, după terminarea 
sesiunii de iarnă, în luna februarie, 
la Facultatea de Chimie şi 
Tehnologie Chimică se organizează 
un eveniment unic în felul său - 
Botezul Chimiştilor.
În timp ce celelalte facultăţi ale 
USM şi alte instituţii de învăţământ 
îşi numără bobocii la începutul 
primului an de studii, Facultatea 
de Chimie şi Tehnologie Chimică 

face numărătoarea după prima 
punere la încercare în sesiunea de 
iarnă. După susţinerea primelor 
examene, atunci când studenţii 
anului I au obţinut primele succese, 
dar și primele eşecuri, se selectează 
acei care vor deveni chimişti 
adevăraţi. Studenții care au trecut 
de această selecţie intelectuală 
sunt promovaţi să primească taina 
botezului stilizat, adică sunt incluși 

în rândurile chimiştilor.
Sărbătoarea Botezul Chimiștilor 
este un eveniment unic, care anul 
acesta, pe data de 8 februarie, 
s-a sărbătorit la facultate deja a 
29-a oară şi a avut o conotaţie 
mai specială. Acest eveniment 
tradiţional este aşteptat cu 
nerăbdare de întregul colectiv 
al facultății. Însăși perioada de 
pregătire este interesantă; fiecare 
cântec, dans, scenetă și alte 
prezentări sunt inventate în mare 
taină de către studenți și presărate 
abundent cu glume. 
Studenţii de la facultate s-au 
manifestat prin cântece, dansuri 
frumoase, precum şi prin 
prezentarea diferitor filmuleţe şi 
scenete legate de viaţa studenţească. 
Colectivul facultăţii s-a convins 
încă o dată, că studenţii de la 
FCTC, nu numai că sunt chimişti 
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buni, dar mai participă şi la multe 
activităţi extrauniversitare, unde 
se manifestă ca dansatori, cântăreți 
și artiști de prim rang. Sarbătoarea 
s-a desfăşurat timp de două ore, 
însă spectatorii nu s-au plictisit, 
deoarece totul a fost interesant şi 
umoristic. Toţi au rămas încântaţi 
şi nimeni din cei prezenţi nu a 
regretat că a asistat la această 
sărbătoare. 
    Fiecare student poate să 
spună că în anii dedicaţi studiilor 
există mai multe tipuri de zile 

memorabile, precum: ziua când 
ai avut primul examen sau poate 
prima restanţă, ziua când primeşti 
bursa ș.a., dar suntem siguri că 
pentru toţi studenţii Facultaţii de 
Chimie şi Tehnologie Chimică, dar 
mai ales pentru studenţii anului I 
“botezul” rămâne un eveniment 
memorabil.
Punctul culminant l-a constituit 
sfârșitul sărbătorii, când toți 
studenții din anul I, îmbrăcați în 
halate albe, au depus Jurământul 
Chimistului, fiind stropiți cu 

aghiazmă chimică din laborator, 
aghiazmă care îndeamnă studenții 
la carte.
 Colectivul FCTC aduce 
mulțumiri tuturor participanţilor 
şi organizatorilor acestei sărbători, 
îi felicită cordial pe studenţii 
anului I, urându-le bun venit în 
marea familie a FCTC şi dorindu-
le multe succese în continuare.

Viorica Gladchi, dr.,conf. univ.
decanul Facultăţii de Chimie şi 
Tehnologie Chimică

Lansări editoriale la Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie

La finele anului 2018, 
Departamentul Istoria Românilor, 
Universală și Arheologie al 
Facultății de Istorie și Filosofie a 
marcat bilanțul activității științifice 
prin proaspete apariții editoriale, 
care încununează efortul depus 
de colaboratorii instituției în 
realizarea obiectivelor diferitor 
direcții științifice ale istoriei 
și arheologiei. La evenimentul 
lansării au participat profesori, 
studenți, masteranzi, doctoranzi 
și reprezentanți ai editurilor, 
grație cărora lucrările au văzut 
lumina tiparului. Este important 
de remarcat faptul că din cele 9 
publicații lansate, 6 au apărut cu 
contribuția Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, fiind 
aprobate de Comisia de Selecție 
pentru Editarea Cărții Naționale.
Pe lângă autorii, care și-au 
exprimat emoțiile legate de rodul 
propriei munci, importanța 
acestor contribuții a fost evocată 
în alocuțiunile prezentate de conf. 
univ., dr. Sergiu Matveev, decanul 
Facultății de Istorie și Filosofie, 

De sub pana prof. univ., dr. 
hab. Ion Eremia au apărut două 
lucrări: un studiu, de altfel actual, 
întitulat Politica – instrument de 
formare a unei națiuni: „Națiunea 
civică moldovenească” (editura 
Lexon Prim) și manualul Istoria 
românilor. Epoca medievală. Note 
de curs (CEP USM).
După străduințe minuțioase 
asupra documentelor de arhivă, 
prof. univ., dr. hab. Valentin 
Tomuleț vine cu o realizare 
importantă materializată într-un 
studiu monografic valoros întitulat 
Ținutul Hotin în sursele statistice 

prof. univ., dr. hab. Ion Eremia, 
directorul Departamentului 
Istoria Românilor, Universală și 
Arheologie, prof. univ., dr. hab. 
Ion Niculiță, conf. univ., dr. Liliana 
Rotaru și dl Eduard Potângă, 
directorul editurii Lexon Prim.
Studiul monografic Vestigiile 
secolelor V-III a. Chr. din spațiul 
carpato-nistrean ca sursă a 
interpretărilor etnice (editura 
Cartdidact), semnat de lect. univ., 
dr. Andrei Corobcean, prezintă 
versiunea îmbunătățită a tezei 
de doctorat plămădite în cadrul 
Laboratorului „Tracologie”.

Noutăti editoriale
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Noutăti editoriale
rusești din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea (editura Lexon 
Prim).
Lucrarea Istoria Bisericii Creștine 
(Antichitatea și Evul Mediu) 
(editura Cartdidact) semnată de 
prof. univ., dr. hab. Pavel Cocârlă 
este binevenită ca un suport de curs 
util studenților și masteranzilor. 
Catalogul Patrimoniul numismatic 
al Republicii Moldova (editura 
Lexon Prim) semnat de dr. Ana 
Boldureanu și conf. univ. dr. 
Sergiu Matveev este rezultatul unei 
frumoase colaborări dintre USM 

și Muzeul Național de Istorie a 
Moldovei.
Lucrarea colectivă O istorie a 
Basarabiei (editura Cartdidact) 
a apărut sub redacția prof. univ., 
dr. hab. Anatol Petrencu cu 
contribuția prof. univ., dr. hab. Ion 
Niculiță, prof. univ., dr. hab. Ion 
Eremia, conf. univ., dr. hab. Ion 
Gumenâi.
Printre lucrări un loc deosebit îl 
ocupă culegerea de articole ¬In 
memoriam Gheorghe Palade 
1950-2016 (editura Bons Offices), 
ca un ultim omagiu regretatului 

profesor, îngrijită de Valentin 
Arapu, prof. univ., dr. hab. Anatol 
Petrencu și dr. Corneliu Ciucanu. 
Lansarea s-a încheiat cu 
prezentarea revistei USM Studia 
Universitas Moldaviae (Seria 
Științe umanistice: istorie, 
filozofie, filologie), nr. 10 (110), 
2017, paginile căreia înserează 
studii și articole ale cercetătorilor 
și doctoranzilor Departamentului.

Andrei Corobcean, doctor în istorie
Laboratorul„Tracologie”, Facultatea 
de Istorie și Filosofie


