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Proiectul Erasmus+ ReSTART 
n r. 5 8 5 3 5 3 - E P P - 1 - 2 0 1 7 - 1 -
R O - E P P K A 2 - C B H E - J P 
“Consolidarea competențelor 
antreprenoriale și digitale ale 
studenților și cadrelor didactice 
pentru îmbunătățirea procesului 
de modernizare a învățământului 
superior în MOLDOVA”, iniţiat 
în anul 2017, a ajuns în al treilea 
an de realizare la USM.

Obiectivele principale ale 
acestuia constau în asigurarea 
modernizării curriculei în cadrul a 
cinci IÎS din Republica Moldova, 
dezvoltând, testând şi adaptând 
Curriculumul antreprenorial (la 
nivelul programelor de masterat 
“Administrarea Afacerilor”) 
îmbunătăţit şi actualizat, care 
ar stimula abilităţile de inovare 
ale studenţilor şi profesorilor, în 
vederea sporirii capacităţii de 
business la nivel local, precum 
şi de a valorifica potenţialului 
educaţiei inovative şi actualizate 
prin intermediul instituţionalizării 
curriculumului antreprenorial în 
toate universităţile-partenere.

Pentru aceasta, au fost definite 
şi evaluate cerinţele pentru 
învăţământul antreprenorial, 
ţinând cont de aşteptările pieţei 
de muncă locale; acum având 
loc modernizarea educaţiei 
antreprenoriale în conformitate 
cu bunele practici UE, prin 
organizarea trainingurilor pentru 
cadre didactice şi prin schimbul 
de experienţă cu instituţiile 
partenere.

În perioada 25-28 septembrie 
2019, în cadrul Universităţii 
Tehnice din Kosice (TUKE), 
Slovacia s-a desfăşurat a 
IV-a Şedinţă a Comitetului 
de Management a proiectului 
(Steering committee meeting). 
La acest eveniment au participat 
managerii proiectului ReSTART 
din partea USM – prof. univ., dr. 
hab. Florentin Paladi, prorector 
pentru activitatea ştiinţifică şi 
conf. univ., dr. Marian Jalencu, 

cadrele didactice din cadrul 
universităţilor partenere din UE 
cu scop de predare la programul 
de master „Administrarea 
Afacerilor”; realizarea Sesiunilor 
de informare a cadrelor didactice 
şi masteranzilor ce studiază în 
cadrul diverselor programe de 
master, precum şi a Sesiunilor de 
orientare în carieră; desfăşurarea 
Evenimentelor de multiplicare 
etc.

În mod deosebit, menţionăm 
faptul că în viitorul apropiat, 
între 21 şi 26 octombrie 2019, 6 
membri ai proiectului ReSTART 
din partea USM vor participa la un 
curs de instruire pentru profesori 
şi personal administrativ. Acesta 
va fi organizat şi găzduit, 
de asemenea, de către către 
Universitatea Tehnică din Kosice 
(TUKE).

şef departament „Administrarea 
Afacerilor”.

În cadrul respectivului Eveniment 
au fost analizate rezultatele 
obşinute în cadrul proiectului 
ReSTART până la moment şi 
trasate perspectivele de derulare 
a activităţilor viitoare. În special, 
au fost prezentate şi susţinute 
cursurile modernizate în cadrul 
proiectului, fiind expertizate 
de către partenerii europeni ai 
proiectului.

Dintre activităţile trasate, 
necesare a fi efectuate în cadrul 
proiectului în viitorul apropiat, 
am menţiona: organizarea şi 
realizarea Concursului planurilor 
de afaceri inovative elaborate 
de către masteranzii-beneficiari 
ai proiectului; mobilităţile 
academice efectuate de către 
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naționale românești lingvistice, 
culturale, istorice, spirituale, într-un 
spațiu în care funcționează încă o 
controversă identitară prin raportul 
disputat - românesc/moldovenesc”. 
Alte comunicări ale participanților 
la evenimentul științific au vizat 
realitățile și tendințele de dezvoltare 
a sectorului audiovizual autohton: 
comercializarea sectorului, apariția 
unor forme hibride în audiovizualul 
postmodern, prestația lingvistică 
actuală a crainicilor radio, fenomenul 
deepfake și consecințele distribuirii 
informațiilor false prin intermediul 
media, importanța educației media 
în era digitală, fenomenul nociv al 
concentrării presei în audiovizual  ș. a. 

O deosebită contribuție în 
organizarea evenimentului au avut-o 
cadrele didactice ale departamentelor 
Radio și Televiziune, Teoria și 
Practica Jurnalismului, cât și 
conducerea Facultății Jurnalism și 
Științe ale Comunicării. Comitetul 
de organizare a evenimentului 
aduce sincere mulţumiri tuturor 
participanţilor pentru demonstrarea 
unui înalt nivel științific în cercetările 
realizate, exprimându-și convingerea 
că această manifestare științifică 
va deveni una tradițională în cadrul 
FJȘC și utilă pentru comunitatea 
academică din domeniu. 

Victoria Bulicanu, dr.
Director departament Radio și TV,
Facultatea Jurnalism și Științe ale 

Comunicării

de radio în perioada existenței și 
ruinele sediului după distrugerea 
acestuia în anul 1940. Directorul 
departamentului Radio și TV, V. 
Bulicanu, Dr., conf. univ. interim. 
a declarat că prin intermediul 
expoziției, organizatorii acesteia, 
cadrele didactice ale departamentului 
urmăresc ca generația tânără, care 
urmează să îmbrățișeze meseria 
de jurnalist, să facă cunoștință 
cu modelele de deontologie 
profesională, precum au fost cei care 
au activat în cadrul Radio Basarabia 
într-o perioadă extrem de complicată 
pentru acest teritoriu, dar într-un 
domeniu totalmente revoluționar 
pentru acele timpuri – radio. 
Expoziția va putea fi vizitată până la 
începutul lunii decembrie a acestui 
an. 

Directorul Radio Chișinău, Valentin 
Niculescu, în comunicarea sa 
întitulată 80 de ani de radiodifuziune 
românească în Basarabia  a prezentat 
extrase din documente de arhivă care 
fac referință la politica editorială a 
postului, la grila de programe de la 
acele timpuri. Totodată a prezentat și 
misiunea continuatorului de drept al 
Radio Basarabia – Radio Chișinău, 
care este actualmente un post de radio 
înalt apreciat de către ascultători, 
în cadrul căruia promptitudinea și 
acuratețea reprezintă o constantă, ce 
poate fi evidențiată cu nedisimulată 
mulțumire: “Radio Chișinău emite 
exclusiv în limba română, iar prin 
aceasta împlinește condiția unui 
avanpost al promovării valorilor 
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La 8 octombrie, 2019 în cadrul 
Facultății Jurnalism și Științe ale 
Comunicării a Universității de 
Stat din Moldova s-a desfășurat a 
doua ediție a conferinței științifice 
naționale Fenomene și Tendințe în 
Audiovizual, prilejuită de împlinirea 
a 80 de ani de la fondarea Radio 
Basarabia – primul post regional 
din Chișinău al Radio România. 
Manifestarea științifică s-a desfășurat 
în contextul seriei de evenimente 
aniversare legate de împlinirea în 
anul 2020 a 40 de ani de la fondarea 
FJȘC în cadrul Universității de 
Stat din Moldova. La conferință 
au fost prezente cadrele didactice 
ale facultății, reprezentanții Radio 
Chișinău – continuatorul de drept al 
Radio Basarabia, Radio Moldova, 
portaluri de știri, posturi de 
televiziune și cadre didactice ale altor 
instituții de învățământ superior din 
țară. În cadrul sesiunii de comunicări 
au fost prezentate diverse subiecte 
cu referință la aspectele istorice de 
dezvoltare a Radio Basarabia,  rolul 
acestuia în combaterea propagandei 
rusești, antiromânești în teritoriul 
dintre Prut și Nistru, dar și mărturii 
ale unor persoane care au lucrat la 
acest post de radio. După o existență 
de circa 300 de zile, Radio Basarabia 
avea să devină subiectul unei 
tragedii, fiind distrus în totalitate 
de către bolșevici. În acest context, 
decanul FJȘC, G. Stepanov, Dr. hab., 
profesor universitar a menționat în 
discursul de deschidere a conferinței 
că evenimentul științific organizat 
în cadrul facultății este un omagiu 
adus celor care au demonstrat până 
la capăt sacrificiu și profesionalism 
în meserie, iar cercetările prezentate 
în cadrul conferinței vor pune în 
valoare impactul pe care l-a avut 
acest post de radio asupra spațiului 
dintre Nistru și Prut. 

Conferința științifică națională 
Fenomene și Tendințe în Audiovizual 
a fost precedată de organizarea 
în cadrul FJȘC a unei expoziții 
fotografice cu genericul Radio 
Basarabia – 80 de ani, care prezintă 
imagini din studiourile postului de 
radio, crainicii de la acele timpuri, 
construcția care găzduia postul 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ
FENOMENE ȘI TENDINȚE ÎN AUDIOVIZUAL
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Săptămâna Limbii Italiene este un 
eveniment celebrat anual în toată 
lumea, începând cu anul 2001, cu 
scopul de a promova tezaurul culturii 
italiene la nivel mondial. Inițiativa 
aparține Academiei della Crusca 
împreună cu Direcția Generală 
pentru Promovarea și Cooperarea 
Culturală a Ministerului Afacerilor 
Externe a Italiei. 
Un rol important pentru organizarea 
Săptămânii limbii italiene peste 
hotarele Italiei îi revine Instituțiilor 
italiene de cultură, consulatelor, 
universităților, comitetelor locale 
ale Societății ”Dante Alighieri” și 
altor asociații sub înaltul patronat al 
Președintelui Republicii Italiene.
Cea de-a XIX-a ediție a Săptămânii 
Limbii Italiene în lume s-a desfășurat 
în perioada 21-27 octombrie 2019. În 
fiecare an se alege o temă specifică 
unui domeniu în care limba italiană 
a fost mesagerul unei culturi erudite 
și avangardiste. L’italiano sul 
palcoscenico ”Limba italiană pe 
scenă” este genericul ediției din acest 
an, tema fiind aleasă pentru a remarca 
rolul distins al limbii italiene pe plan 
internațional în domeniul artelor, 
teatrului, operei. Limba italiană este 
numită în lume limba artelor. 
În acest an Universitatea de Stat 
din Moldova a organizat un șir de 
evenimente, la care au participat 
studenți, elevi, doctoranzi italieni 
aflați în mobilitate la USM și 
profesori din instituțiile din 
Chișinău, în care se predă limba și 
cultura italiană: Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Academia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice, Liceele Teoretice „Dante 
Alighieri”, „Lucian Blaga” și „Mihai 
Berezovschi”.
Pe data de 23 octombrie 
Universitatea de Stat și Societatea 
„Dante Alighieri” din Chișinău au 
organizat în incinta Liceului „Dante 
Alighieri” un concurs lingvistic 
pentru elevii și studenții de la nivelul 
începători, care trebuiau să numească 
în italiană obiectele desenate pe tablă 
de pictorul italian Fabio Santucci.
Pe 24 octombrie la Universitatea de 
Stat a avut loc simpozionul dedicat 

italieni. În calitate de pedagog, 
profesorul Ion Dumbrăveanu a 
excelat în predarea numeroaselor 
cursuri, ținute în limbile spaniolă, 
italiană, română – Lexicologia limbii 
spaniole, Lexicologia limbii italiene, 
Istoria limbii spaniole și Istoria 
limbii italiene, Aspecte de neologie 
romanică, Morfologia cuvântului etc. 
Toate aceste direcții de activitate sunt 
acoperite cu circa 300 de publicații 
(monografii, manuale, dicționare, 
suporturi didactice, articole științifice 
și științifico-didactice).
Toate evenimentele desfășurate în 
cadrul Săptămânii Limbii și Culturii 
italiene nu ar fi fost posibile fără 
implicarea fiecărui participant, fiind 
înalt apreciate susținerea partenerilor 
de dezvoltare și a prietenilor USM-
ului, precum este Ambasada Italiei 
în Republica Moldova, CEDACRI 
și Societatea „Dante Alighieri” din 
Chișinău.

Responsabil de organizarea 
evenimentelor Tatiana Porumb,

Departamentul Lingvistică 
Romanică și Comunicare 

Interculturală
Universitatea de Stat din Moldova

limbii italiene în lume în cadrul 
căruia Doctorul habilitat în ştiinţe 
filologice, profesor universitar Ion 
Dumbrăveanu a fost decorat cu 
Ordinul „Steaua Italiei» în grad de 
Cavaler. Distincţia i-a fost conferită 
pentru merite deosebite în dezvoltarea 
ştiinţelor filologice şi promovarea 
culturii şi limbii italiene. Distincţia 
i-a fost înmânată de Excelenţa Sa, 
Ambasadorul Italiei în Republica 
Moldova,  Valeria Biagiotti.
Profesorul Ion Dumbrăveanu este 
cunoscut în Republica Moldova 
ca un neobosit promotor al culturii 
şi ştiinţei italiene. A publicat 
numeroase lucrări atât în Italia, cât şi 
în Moldova, consacrate problemelor 
actuale ale filologiei și în deosebi ale 
derivatologiei panromanice. 
În calitate de lingvist cu renume, Ion 
Dumbrăveanu a participat la peste 50 
de întruniri lingvistice, cu interesante 
comunicări în orașele Chișinău, Bălți, 
Napoli, Moscova, Piatigorsk, Kiev, 
București, Iași, Suceava, Budapesta, 
Norphton (SUA) și multe alte centre 
universitare. 
Prof. Dumbrăveanu a participat în 
calitate de preşedinte şi vicepreşedinte 
al comitetelor ştiinţifice la 
organizarea unor importante foruri 
ştiinţifice în parteneriat cu colegii 
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În mijloc de toamnă, la Facultatea 
de Litere a Universității de Stat din 
Moldova, s-a produs un eveniment 
edificator de minte și suflet: conferința 
omagială dedicată profesorului 
universitar, doctor habilitat Irina 
Condrea, cu genericul „Profesorul 
și savantul Irina Condrea – prezență 
remarcabilă în mediul academic și 
cultural din Republica Moldova.”

Participanții, studenți, profesori, 
oaspeți din afara mediului academic 
(jurnaliști, prieteni, rude), s-au 
delectat cu atmosfera distinsă, caldă 
a conferinței, cu eleganța și coerența 
discursurilor, cu impresionantul 

colaboratorilor USM și altele. 
La ședința în plen s-au ținut și două 
comunicări științifice interesante 
prin abordare și ținută academică: 
„A spune cam același lucru”: note pe 
marginea unei traduceri”, prezentată 
de dr.hab., conf.cerc. Inga Druță, și 
„Declarația universală a drepturilor 
omului (analiză hypertextuală)”, 
prezentată de doamna Elena 
Ungureanu, dr. hab., conf. cerc., 
ambele colaboratoare ale Institutului 
de Filologie „B. P. Hasdeu”.
După o pauză de masă, lucrările 
conferinței s-au desfășurat în 
Ateliere, șase la număr: Normă/
norme: gramatică, stilistică, 
cultivarea limbii; Studiul textului; 
discurs specializat; Comunicarea 
actuală: aspecte sociolingvistice și 
interculturale; Universul traducerii; 
teorie, terminologie, practică; Istorie 
şi teorie literară; literatură comparată; 
Didactica disciplinelor filologice. 
Apoi, conferința s-a finalizat cu 
un bilanț al activității de pe întreg 
parcursul zilei, în care a fost dată o 
apreciere foarte bună desfășurării și 
calității evenimentului.

Viorica Molea, dr.hab., conf. univ.

„album” științific și spiritual al 
omagiatei noastre. 
Am remarcat o prezență considerabilă 
de profesori, doctoranzi, masteranzi, 
studenți la desfășurarea conferinței 
propriu-zise, precum și pe paginile 
volumului omagial „Lumina verbului 
matern. In honorem magistri 
Irina Condrea”, apărut în ziua 
evenimentului.

Printre  suprizele zilei s-au 
numărat conferirea distincției 
„Nicolae Milescu Spătaru” din 
partea Academiei de Științe a 
Moldovei, o diplomă de la Teleradio 
Moldova, o diplomă a Sindicatelor 
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”PROFESORUL ȘI SAVANTUL IRINA CONDREA – PREZENȚĂ 

REMARCABILĂ ÎN MEDIUL ACADEMIC ȘI CULTURAL DIN REPUBLICA 
MOLDOVA”

PARTENERIAT DE SUCCES: CONSORŢIUL UNIVERSITĂŢILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, ROMÂNIA ŞI UCRAINA

Universitatea de Stat din Moldova 
(USM) a participat în perioada 
31 octombrie – 2 noiembrie 
2019 la reuniunea anuală a 
Consorțiului Universităţilor din 
Republica Moldova, România şi 
Ucraina (CUMRU). Evenimentul 
s-a desfășurat la Universitatea 
Națională de Arte „George Enescu” 
din Iași. La reuniune a participat 
conducerea universităţilor-membri 
ale Consorţiului: Universitatea de 
Stat din Moldova, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 
Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Universitatea 
Națională de Arte „George Enescu” 
din Iași, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Universitatea 
„Yurii Fedkovych” din Cernăuți, iar 

mai nou, conform deciziei aprobate 
la ședința Consorțiului din 21 
septembrie 2018, și Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice din 
Chișinău.

În alocuțiunea susținută la 
deschiderea şedinţei extinse a 
Consorţiului, rectorul Gheorghe 
Ciocanu s-a referit la prioritățile 
colaborării Universității de Stat din 
Moldova cu instituțiile de învățământ 
superior din cadrul Consorțiului 
CUMRU, înființat încă în anul 2011, 
precum și la necesitatea identificării 
în prezent a unor platforme de 
finanțare externă sau internă a 
colaborării, cum ar fi constituirea 
unui fond comun al Consorțiunlui 
pentru susținerea financiară a 
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trebuie susținută la nivelul studiilor 
doctorale prin investiții financiare 
îmbinate cu un management eficient 
și măsuri administrative de stimulare 
a acestor activități, astfel încât să fie 
redefinit însuși statutul ontologic al 
cercetării doctorale din perspectiva 
experiențelor personalizate ce țin 
de deschiderea unor școli doctorale 
pentru anumite modele și/sau 
cercetări interdisciplinare.

Scopul Consorţiului CUMRU este 
de a promova calitatea cercetării 
ştiinţifice universitare, creşterea 
eficienţei sistemului de învăţământ 
superior, sporirea vizibilităţii şi 
competitivităţii internaţionale, 
precum şi promovarea intereselor 
comune ale universităţilor-partenere 
din regiune.

Vineri, 4 octombrie, Facultatea 
de Drept a Universității de 
Stat din Moldova a găzduit 
Conferința națională cu participare 
internațională: ,,Drepturile Omului 
și Evoluția Societății. REALITĂȚI-
INTERPRETĂRI-TENDINȚE”, 
organizată în contextul Proiectului 
Erasmus + ,,European Human Rights 
Law for Ukraine and Moldova”.
Conferința a avut în calitate de 
participanți profesori universitari din 
țară: Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți, Academia de Poliție 
,,Ștefan cel Mare”, dar  și din Ucraina: 
Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковсько-
го, Национальный юридический 
университет имени Ярослава Му-
дрого, Хмельницкий националь-
ный университет, International 
Scientific and Techincal University. 
La lucrările Conferinței a participat 
și reprezentantul organizației obștești 
„ Gutta-Club”.
Deasemenea, în calitate de invitați 
au fost coordonatorul Oficiului 
Erasmus+ Moldova – Claudia 
MELINTE, care a accentuat 
importanța implementării și 
dezvoltării de proiecte pe segmentul 
drepturilor omului precum și 
Avocatul Poporului pentru drepturile 
copilului – Maia BĂNĂRESCU, care 

public țintă – studenții Facultății de 
Drept, în contextul în care atenția 
acestora este îndreptată spre studierea 
aprofundată a drepturilor omului și 
specializarea înt-un domeniu îngust 
a acestora. Lucrările conferinței 
s-au desfășurat în secțiuni, iar 
comunicările au fost livrate în limba 
română, engleză sau rusă.
Conferința a culminat cu concluzii 
și cu un Workshop asupra 
mecanismelor europene de protecție 
a drepturilor omului în contextul 
dezvoltării durabile, în cadrul căruia 
studenții Programului de Master 
,,Drepturile Omului” a Facultății de 
Drept au abordat teme de interes și 
s-au implicat activ prin expunerea 
asupra Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă, altfel cunoscute ca 
Obiective Globale.
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ: ,,DREPTURILE 
OMULUI ȘI EVOLUȚIA SOCIETĂȚII. REALITĂȚI-INTERPRETĂRI-TENDINȚE”

a ținut să puncteze lipsa specialiștilor 
în domeniul drepturilor copilului 
și necesitatea dezvoltării acestui 
segment, inclusiv prin înțelegerea 
corectă a nevoilor copiilor, în 
contextul în care  ,,aceștia nu pot 
avea drepturi și obligații, ci doar 
drepturi și responsabilități”.
În calitate de raportori au fost 
profesori din țară, din Ucraina, dar 
și reprezentanți a organizațiilor 
neguvernamentale, specificul 
comunicărilor fiind redat de 
abordarea, inclusiv sub aspect 
comparativ a legislațiilor existente 
în cele două țări, a subiectelor 
precum: Dreptul la un mediu sănătos, 
Garantarea dreptului la viață, 
Sistemul national și internațional de 
protecțje a copiilor, ș.a.
Comunicările au avut în calitate de 

activităților de colaborare, inclusiv 
pentru iniţierea proiectelor comune 
de doctorat și de cercetare științifică. 
Astfel, în cadrul sesiunii din acest 
an au fost abordate subiecte ce ţin, 
în special, de parteneriatul în cadrul 
noului proiect MEDIACOR de la 
USM, de diversificare a posibilităţilor 
financiare pentru iniţierea proiectelor 
comune, organizarea stagiilor de 
perfecţionare pentru doctoranzi şi 
cadre științifico-didactice tinere, 
precum și organizarea la USM a 
Conferinței anuale a doctoranzilor 
și tinerilor cercetători din regiune în 
luna octombrie 2020, cu publicarea 
lucrărilor în reviste științifice 
indexate BDI. În cadrul dezbaterilor 
s-a mai menționat că cultivarea 
interesului științific comun pentru a 
obține rezultate concrete de valoare 
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CONFERINȚA PUBLICĂ ,,ÎN CAPTIVITATEA SOVIETICĂ: 
AUSTRIECI ÎN MOLDOVA ȘI MOLDOVENI ÎN AUSTRIA 1941-1955”

din care vin, despre cursurile ținute în 
ele, despre campusurile universitare 
și despre viața culturală din fiecare 
țară.

Panoul expozițional al USM a fost 
prezentat în acest an de Nicoleta 
IORDAN, studentă la Facultatea de 
Litere a USM, la Departamentul de 
Lingvistică germanică și Comunicare 
interculturală, care urmează 
actualmente la Geneva programul 
Courses in English, la Departamentul 
de Limbă și literatură engleză al 

63 de universități din lume, printre 
care și Universitatea de Stat din 
Moldova, au fost invitate să-și 
expună materialele în pavilionul 
expozițional amenajat în incinta 
UniMail a UniGe. Studenții care 
beneficiază de mobilități academice 
în acest an au devenit, pentru o 
zi, moderatori ai expoziției și au 
prezentat universitățile de origine 
în fața unui public interesat să afle 
mai multe despre schimbul academic 
internațional. Ei au informat tinerii 
din străinătate despre universitățile 

La 17 octombrie 2019, Universitatea 
din Geneva a organizat, pentru 
a douăsprezecea oară, Ziua de 
Informare despre Mobilități și 
Schimb Academic Internațional, 
denumită anterior Ziua Internațională 
a Universităților – Partenere.

Scopul acestei manifestări a fost 
promovarea schimbului de studenți 
între instituțiile partenere și 
informarea studenților și tinerilor 
cercetători despre posibilitățile de 
sejur academic în străinătate.

La data de 21 octombrie 2019, ora 1000 
Sala Senatului a găzduit Conferința 
publică cu genericul ,,În captivitatea 
sovietică: austrieci în Moldova și 
moldoveni în Austria 1941-1955”, 
fiind moderată de către Rectorului 
Universității de Stat din Moldova, 
prof. univ., dr. habilitat, Gheorghe 
Ciocanu în prezența Doamnei 
Christine Freilinger, Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Austriei în Republica Moldova. Dr. 
Stefan Karner, un cunoscut istoric 
austriac, co-președinte al comisiei 
istorice ruso-austriece, membru 
al Academiei Europene de Științe 
și Artă, membru al consiliilor de 
supraveghere ale diferitelor institute 
științifice, câștigător al premiului 
științific austriac al anului (1995), 
a prezentat studenților și corpului 
didactic a Universității de Stat din 
Moldova conceptul și istoricul 
captivității sovietice, cu accentuarea 
preponderent a informațiilor ce 
țin de fostele lagăre existente pe 
teritoriul Republicii Moldova în 
orașele Chișinău, Bender și Bălți. 
Cu deosebită plăcere fața de munca 
pe care o face, Dnul Karner a 
livrat informații de la marea arhivă 
militară RGVA din Moscova, care 
conține date referitoare la 6 mln. 
deținuți reprezentanți a peste 30 de 
naționalități a fostei URSS, până la 
cele 55 de persoane decedate din 
totalul de 1351 deținuți din lagărele 
care au existat pe teritoriul Republicii 
Moldova.
Atenția studenților a fost captată de 
informațiile legate de fișele personale 

ale deținuților lagărelor de muncă 
forțată și a închisorilor și lagărelor de 
detenție și de tranzit associate, cele 
peste 300 de cimitire în care au fost 
îngropați și care sunt amplasate pe 
teritoriul Austriei, repatrierea ,,Skoro 
Domoi”, sau renumita personalitate 
a Magarethei Ottillinger pentru care 
tabăra de detenție Gulag a fost un 
punct de plecare în vederea scrierii 
unei părți importante a istoriei 
Austriei.

Conferința publică a profesorului 
Stefan Karner reprezintă proiectul 
comun al Universității de Stat 
din Moldova și a Ambasadei 
Republicii Austria la Chișinău, 
iar în acest context a fost pusă 
problema atingerii scopului propus 
în decursul termenului Decembrie 

2019-Decembrie 2020, acesta 
materializându-se prin aflarea datelor 
existente în arhivele amplasate 
pe teritoriul Republicii Moldova 
despre deținuții austrieci, vizită în 
teritoriile unde au existat cimitire 
și unde au fost îngropați cetățeni ai 
Austriei și realizarea unor grupuri 
de lucru operative care să poarte 
discuții inclusiv cu cetățenii de rând 
care ar dispune de oricare informații 
tematice.

Rectorul Universității de Stat din 
Moldova, dr. hab., prof. univ., 
Gheorghe Ciocanu i-a asigurat 
pe inițiatorii acestui proiect de o 
susținere deplină, organizând imediat 
ulterior Conferinței o masă rotundă 
cu reprezentanți din cadrul Facultății 
de Istorie și Filosofie a USM.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA A PARTICIPAT LA ZIUA 
DE INFORMARE DESPRE MOBILITĂȚI ȘI SCHIMB ACADEMIC 

INTERNAȚIONAL, ORGANIZATĂ DE UNIVERSITATEA DIN 
GENEVA (ELVEȚIA)



8

Facultății de Litere a UniGe și de 
Maria MACRII, masterandă la 
aceeași Facultate, la Departamentul 
de Traducere, Interpretare și 
Lingvistică Aplicată, care urmează 
la Geneva un program de master în 
același domeniu, la Facultatea de 
Traducere și Interpretare.

Menționăm că Universitatea din 
Geneva a oferit, pe parcursul a 
paisprezece ani, burse și subsidii 
pentru 25 de studenți și doctoranzi 
de la USM. Existența acordului 
de colaborare cu această instituție 
oferă posibilitatea de a implementa 
programe de schimb academic, 
precum și de a organiza manifestări 
științifice comune.

Oxana Capatina,
Responsabila de relatii 

Internalionale, DLRCI, USM

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

ACORDUL TRILATERAL DE COOPERARE ÎNTRE DEPARTAMENTUL DREPT 
PENAL, INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE ȘI ASOCIAȚIA 

acordurile de colaborare încheiate 
anterior între părți:

• Convenția de parteneriat 
nr.1 între Oficiul Central de 
Probațiune și Universitatea de 
Stat din Moldova, încheiată la 5 
februarie 2015;

• Acordul de colaborare nr.4 
între Inspectoratul Național de 
Probațiune și Asociația pentru 
Justiție Penală Participativă, 
încheiat la 12 iunie 2017.

La Facultatea de Drept a Universității 
de Stat din Moldova, în data de 
18 octombrie 2019, a fost inițiată 
o nouă colaborare, în particular, 
a fost încheiat Acordul trilateral 
de cooperare între Departamentul 
Drept Penal, Inspectoratul Național 
de Probațiune și Asociația pentru 
Justiție Penală Participativă.

Scopurile Acordului de cooperare 
rezidă în asigurarea unei interacțiuni 
între sistemul educațional și cel 
al probațiunii, prin implicarea 

studenților Facultății de Drept, USM 
(ciclul I: Licență și ciclul II: Master 
(Programul de master Drept penal (90 
credite) și Programul de master Drept 
penal (120 credite)) în activitățile 
practice ale birourilor teritoriale 
de probațiune și familiarizarea 
periodică a studenților/masteranzilor 
și cadrelor didactice despre evoluția 
sistemului de probațiune din 
Republica Moldova, precum şi în 
asigurarea unui schimb de experienţă 
pe domenii de interes comun.
La baza acestui nou parteneriat se află 
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LECŢIA PUBLICĂ, ORGANIZATĂ DE DEPARTAMENTUL DREPT 
PENAL ÎN PARTENERIAT CU PROCURATURA PENTRU COMBATEREA 

CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI CAUZE SPECIALE, CU GENERICUL 
„PROFILUL VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE”

La 18 octombrie 2019, în incinta 
Facultății de Drept a USM, a avut 
loc o lecţie publică, organizată 
de Departamentul Drept penal în 
parteneriat cu Procuratura pentru 
Combaterea Criminalității Organizate 
și Cauze Speciale, cu genericul 
„Profilul victimelor traficului de 
ființe umane“. Evenimentul a întrunit 
studenți și profesori din cadrul 
Facultății de Drept a Universității de 
Stat din Moldova.

Activitatea a fost organizată cu 
contribuția esențială a Dnei Șavga 
Alina, doctor în drept, conferențiar 
universitar la Departamentul Drept 
penal al Facultății de Drept (USM), 
în contextul marcării Zilei Europene 
de luptă împotriva traficului de ființe 
umane.

Cei prezenți la lecția publică au 
fost salutați de Dna Gurev Dorina, 
doctor în drept, Șef interimar al 
Departamentului Drept penal și de 
Dna Șavga Alina, doctor în drept, 
conferențiar universitar.

În calitate de invitat şi vorbitor 
principal a fost Dl Russu Sergiu, 
Procuror-șef al Secției combaterea 
traficului de ființe umane din cadrul 
Procuraturii Generale, delegat 
în calitate de         șef-adjunct al 
Procuraturii pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze 
Speciale.

Dumnealui a impresionat publicul cu 
prezentarea sa dinamică referitoare 
la un spectru larg de idei cu privire 
la traficul de ființe umane. În special, 
s-a pus accentul pe importanța 
reglementărilor naționale și 
internaționale ale infracțiunii de trafic 
de ființe umane. Au prezentat interes 
și informațiile aduse ascultătorilor 
cu privire la: cele mai frecvente 
metode utilizate de către făptuitori 
la comitere a infracțiunii; cele mai 
noi modalități de recrutare, cum ar 
fi cele prin intermediul tehnologiilor 
informaționale; statistica celor mai 
frecvente scopuri pentru care sunt 
traficate persoanele; problematica 
aplicării în practică a comiterii 

Facultății de Drept a USM, care a 
accentuat că scopul întrunirii a fost 
de a sensibiliza publicul cu privire 
la problematica traficului de fiinţe 
umane, de a atenţiona asupra gradului 
ridicat de latență a acestui fenomen, 
precum şi de a pune în evidență 
măsurile de prevenire și combatere 
a traficului de ființe umane. S-a 
subliniat relevanța subiectului pus 
în discuție pentru studenți, prin 
raportare la necesitatea informării lor 
despre măsurile de protecție antitrafic 
și a pregătirii viitorilor practicieni în 
lupta cu acest fenomen de amploare.

În încheiere, Dl Brînza Serghei a 
mulțumit tuturor pentru contribuția 
adusă la organizarea evenimentului 
și a îndemnat studenții să participe 
constant la diverse activități (lecții 
publice, mese rotunde, conferințe, 
competiții), organizate în cadrul 
Facultății de Drept, dar și în afara ei.

infracțiunii „cu profitarea de 
vulnerabilitatea victime”; dificultatea 
reabilitării victimelor traficului de 
ființe umane etc.
Grație exemplificării aspectelor 
teoretice cu cazuri reale din practică, 
prezentarea a pus în evidență 
dificultățile cu care se ciocnesc 
organele de drept la investigarea 
cazurilor de trafic de ființe umane. 
Aceste aspecte au trezit un interes 
sporit auditoriului care s-a implicat 
cu un șir de întrebări și sugestii.

În cele din urmă, studenţii au salutat 
iniţiativa invitării specialiştilor-
practicieni pentru a afla din primă 
sursă despre modalitatea de aplicare 
a cunoștințelor teoretice în activitatea 
organelor de drept.

Sinteza lecției publice a fost făcută de 
Dl Brînza Serghei, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar, Decanul 
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În contextul consemnării Zilei 
Europene de luptă împotriva traficului 
de ființe umane, Departamentul 
Drept penal al Facultății de Drept 
a USM a organizat la 21 octombrie 
2019 o Masă rotundă cu genericul 
„Fenomenul traficului de ființe 
umane: de la origini până în prezent”.

Masa rotundă a avut scopul de a 
crește gradul de informare și de 
sensibilizare a publicului cu privire 
la problematica traficului de ființe 
umane, precum și a intensifica 
dialogul dintre specialiștii în 
domeniu în planul identificării unor 
soluții eficiente de luptă contra 
acestui fenomen.
Evenimentul a fost inaugurat 
de: Elena Belei, doctor în drept, 
conferențiar universitar, Secretar de 
Stat la Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării al Republicii Moldova; 
Veronica Mihailov-Moraru, 
Secretar de Stat la Ministerul 
Justiției al Republicii Moldova; 

Curții Europene a Drepturilor 
Omului privind combaterea traficului 
de persoane; prevenirea și asistența 
victimelor în Republica Moldova; 
aspectele practice privind traficul 
de persoane în România; traficul 
de copii facilitat de tehnologiile 
informaționale și de comunicare etc.

La reuniune au participat specialiști 
consacrați în domeniu: teoreticieni, 
practicieni (judecători, procurori, 
avocați), inclusiv reprezentanți ai 
organizațiilor neguvernamentale, 
invitați de peste hotare, studenți, 
masteranzi și doctoranzi. Discuțiile 
au fost moderate de către Vladimir 
Grosu, doctor în drept, conferențiar 
universitar, avocat și Mihaela 
Vidaicu, doctor în drept, conferențiar 
universitar, Director ABA ROLI 
Moldova. Masa rotundă a oferit o 
platformă largă de dezbateri și de 
lansare a unor idei și soluții privind 
prevenirea și contracarea traficului 
de ființe umane.

Ianuș Erhan, doctor în drept, 
conferențiar universitar, Secretar 
de Stat la Ministerul Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova; 
Serghei Brînza, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar, Decanul 
Facultății de Drept a Universității 
de Stat din Moldova; Valeriu Cușnir, 
doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, Director Adjunct al 
Institutului de Cercetări Juridice, 
Politice și Sociologice; Dorina 
Gurev, doctor în drept, Șef-interimar 
al Departamentului Drept penal al 
Facultății de Drept, USM.
În cadrul Mesei rotunde au fost 
puse în discuție subiecte actuale, 
precum: calitatea și efectele 
amendamentelor recente operate în 
art.165 și art.206 din Codul penal 
al Republicii Moldova; tendințele 
actuale ale fenomenului traficului de 
ființe umane în Republica Moldova 
și provocările cu care se confruntă 
organele de drept la contracararea 
acestor infracțiuni; jurisprudența 
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MASA ROTUNDĂ CU GENERICUL „FENOMENUL TRAFICULUI DE FIINŢE 
UMANE: DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT”

Facultatea de Drept a USM în vizită la Facultatea de Drept a UB

În perioada 21–23 noiembrie 2019, 
mai mulți membri ai Consiliului 
Facultății de Drept a Universității 
de Stat din Moldova s-au aflat la 
București, unde au participat la o 
serie de evenimente organizate cu 
ocazia celebrării celor 160 de ani de 
la înființarea Facultății de Drept a 
Universității din București.

Joi, 21 noiembrie 2019, începând cu 
ora 09:00, în Aula Magna a Palatului 
Facultății de Drept a Universității 
din București, a avut loc deschiderea 
oficială a festivităților. În cadrul 
sesiunii comune s-au desfășurat 
următoarele evenimente: proiectarea 
unui film de prezentare a Facultății de 
Drept a Universității din București; 

lansarea volumului Albumul 
Decanilor; lansarea timbrului 
aniversar „160 de ani de excelență 
în învățământul juridic românesc”; 
ceremonia de acordare a titlului de 
Doctor Honoris Causa domnului 
Profesor Jean Louis Baudouin – 
Universitatea din Montreal; lansarea 
proiectului de Tratat de drept civil 



(prof. Dr. Valeriu Stoica, prof. dr. 
Marian Nicolae).
Cu discursuri de deschidere a 
festivității au venit Flavius A. Baias 
– Decan al Facultății de Drept a 
Universității din București; Mircea 
Dumitru - Rector al Universității 
din București; ES Michèle Ramis – 
Ambasadoarea Franței în România; 
ES Mihai Gribincea – Ambasador 
al Republicii Moldova în România; 
Cătălin Predoiu – Ministrul Justiției, 
precum și reprezentanții facultăților 
din Hexagon.
Mesajul de felicitare și salut din partea 
Facultății de Drept a Universității 
de Stat din Moldova, transmis 
de către domnul Serghei Brînza, 
doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, Decanul Facultății de 
Drept a Universității de Stat din 
Moldova, poate fi accesat aici.

și a scopurilor pe care și le propun, 
astfel încât o colaborare în acest 
sens va facilita și grăbi procesul de 
atingere a obiectivelor.
Bine cunoscută pentru calitate și 
integritate, Universitatea Caucasus 
poate găzdui și studenți internaționali 
care pot alege una din cele 10 facultăți 
existente și care vor fi totodată parte 
a unui program academic menit să 

La data de 22 noiembrie 2019, 
Prorectorul pentru Activitate 
Studențească, dr. hab., prof. univ. 
Violeta Cojocaru a întreprins o 
vizită la Universitatea Caucasus – 
una dintre cele mai proeminente 
instituții de învățământ superior 
din Georgia, și chiar din Europa de 
Est. Având în vedere că inovarea 
și internaționalizarea sunt două 
principii comune Universității 
Caucasus și Universității de Stat din 
Moldova, Dna Prorector împreună 
cu Nugzar Skhirtladze, PH.D, Prof. 
Vice-President in Academic Affairs 
au avut o întrevedere în vederea 
stabilirii pe viitor a unei cooperări 
durabile.
Universitatea Caucasus oferă 
programe academice cu predare în 
limba engleză, care sunt proiectate să 
instruiască potențialii specialiști astfel 
încât aceștia să facă față provocărilor 
pieții globale competitive. Totodată, 
aceasta se angajează să dezvolte 
și să îmbunătățească colaborări 
internaționale, inclusiv pe segmentele 
de predare și cercetare. Instruirea 
specialiștilor în domeniu și aspirarea 
spre colaborări internaționale luate în 
cumul constituie o similitudine între 
universități prin prisma aspirațiilor 
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combine cursurile cu ieșiri în teren și 
evenimente sociale.
 Amintim că Universitatea de Stat din 
Moldova are încheiate 103 acorduri 
de colaborare cu universităţi şi alte 
instituţii de învăţământ superior 
din 29 de ţări, iar respectul mutual 
și dezvoltarea durabilă reprezintă 
obiective-țintă în procesul continuu a 
internaționalizării acesteia.
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PERSPECTIVE DE COLABORARE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA



La data de 24 octombrie 2019, 
delegația Institutului Diplomatic 
al Republicii Bulgaria reprezentată 
de către dna Tanya Mihaylova, 
directorul Institutului Diplomatic 
(ID), dna Silvana Tzokova, șef 
department de cooperare și afaceri 
publice din cadrul ID, dl Svetlozar 
Kovachev, expert șef și dl Nikolay 
Krumov, expert principal al ID, a 
realizat o vizită la Universitatea 
de Stat din Moldova. Delegația a 
fost însoțită de către ambasadorul 
Republicii Bulgaria la Chișinău, 
Excelența Sa dl. Evgueni Stefanov 
Stoytchev și dl Victor Țvircun, 
directorul Institutului Diplomatic din 
cadrul MAEIE al RM.
Delegația bulgară a avut o întrevedere 

au susținut pentru studenții Facultății 
Relații Internaționale, Științe Politice 
și Administrative o lecție publică 
cu genericul „Diplomația în lumea 
contemporană”. Studenții au avut 
parte de o discuție interactivă și 
au obținut informații practice în 
domeniul diplomației publice.

cu rectorul USM, prof. univ., dr. hab. 
Gheorghe Ciocanu, în cadrul căreia 
s-au discutat posibililele direcții 
și activități de colaborarea între 
Universitatea de Stat din Moldova și 
Institutul Diplomatic bulgar.
După discuțiile cu conducerea USM, 
experții Institutului Diplomatic bulgar 
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extinderea acestor colaborări și în 
afara ariei Uniunii Europene prin 
intermediul programelor Societății 
Japoneze pentru Promovarea Științei 
(JSPS).

În perioada 25-26 noiembrie în 
cadrul a două universități din 
Erevan, Universitatea Americană 
din Armenia și Universitatea de 
Stat de Economie din Armenia, 
s-a desfășurat Seminarul regional 
Erasmus+ al experților din 
domeniul învățământului superior 
(HEREs) din Armenia, Georgia, 
Moldova și Ucraina, consacrat 
promovării mobilităților academice 
și de cercetare ale personalului din 
universități. În cadrul acestei reuniuni 
experiența Universității de Stat din 
Moldova a fost prezentată de către 
dr.hab. Florentin Paladi, prorector 
pentru activitatea științifică. Astfel, 
întrunirea de la Erevan a experților 
din domeniul învățământului superior 
a oferit o ocazie inedită de a împărtăși 
realizările USM în acest domeniu, 
de la scara unei colaborări regionale 
la cea europeană în Aria europeană 
de cercetare și educație prezentată 
într-o nouă Strategie UE formulată 
până în anul 2025. În particular, a 
fost descrisă experiența de succes a 
USM privind inițierea și colaborarea 
în cadrul Consorțiului Universităților 
din Republica Moldova, România și 
Ucraina, precum și cea de cooperare 
științifică în cadrul proiectelor 
bilaterale de cercetare cu echipe de 
cercetători din România, Ucraina și 

Belarus. De asemenea, participanții 
la Seminar au fost încurajați 
să diversifice oportunitățile de 
mobilitate ale personalului academic 
și de cercetare, un alt exemplu fiind 

EXPERIENȚA USM PREZENTATĂ LA SEMINARUL REGIONAL DE 
MOBILITATE ACADEMICĂ DIN ARMENIA

LECȚIA PUBLICĂ PENTRU STUDENȚII USM SUSȚINUTĂ DE 
CĂTRE EXPERȚII INSTITUTULUI DIPLOMATIC BULGAR



În data de 6 noiembrie 2019, 
la inițiativa Rectoratului şi a 
Comitetului Sindical al USM, a avut 
loc ședința festivă de decernare a 
Diplomei USM pentru merite în 
domeniul cercetării științifice în anul 
2019. Evenimentul a fost circumscris 
activităților organizate în cadrul 
USM cu prilejul Zilei internaționale 
a știinţei pentru pace şi dezvoltare, 
ediția a IX-a.
Şedinţa festivă a fost inaugurată 
de prorectorul pentru activitate 
ştiinţifică, dr. hab. prof. univ. Florentin 
Paladi, care a menționat cooperarea 
dintre Rectoratul USM şi Comitetul 
Sindical al USM în vederea susţinerii 
reprezentanților comunității 
științifice în atingerea și promovarea 
excelenței în cercetare. Ca dovadă, 
domnul prorector a trecut în revistă 
cele mai reprezentative rezultate din 
perioada 2019, materializate prin 
publicarea lucrărilor monografice, 
participare la reuniuni științifice 
naționale și internaționale, 14 titluri 
de protecție pentru obiectele de 
proprietate intelectuală, distincții 
înalte (35 Medalii de Aur, 11 Medalii 
de Argint, 7 Medalii de Bronz) la 
Saloanele Internaționale de Carte și 
Inventică. 
La rândul său, subsemnatul a 
accentuat cooperarea prodigioasă 
între Rectorat și Comitetul Sindical 
și întreprinderea eforturilor comune 
în vederea promovării excelenței în 
cercetare la USM, atât prin susținerea 
cercetătorilor consacrați în domeniu, 
cât și a tinerilor cercetători antrenați 
în Școlile Doctorale din cadrul USM. 
Astfel, Comitetul Sindical acordă 
cu regularitate ajutoare materiale 
facultăţilor USM în organizarea 

material substanţial din partea 
Rectoratului şi a Comitetului Sindical 
USM. 

Lista laureaților poate fi văzută aici.

Dumitru Căldare,
Preşedintele Comitetului Sindical 

al USM
Conferențiar universitar, doctor 

habilitat 

Ludmila Cojocaru, 
Doctor, conferențiar universitar 

Secretar științific al Institutului de 
Cercetare și Inovare

conferinţelor ştiinţifice universitare 
naționale şi internaţionale, 
persoanelor care obțin titlul de doctor 
în ştiinţe (inclusiv doctor habilitat), 
precum şi cadrelor didactice şi 
cercetătorilor care au înregistrat 
performanţe ştiinţifice.
În cadrul ședinţei festive din 
acest an, au fost desemnați 32 de 
reprezentanți ai comunității științifice 
și academice de la USM, aceștia fiind 
recomandați din partea facultăților 
și subdiviziunilor instituției, în 
baza rezultatelor de cercetare și 
performanței științifice obținute pe 
parcursul anului 2019. Astfel, la 
inițiativa Rectorului USM, dr. hab., 
prof. univ. Gheorghe Ciocanu, și în 
cooperare cu Comitetul Sindical al 
USM, laureaților le-a fost înmânată 
Diploma USM, însoțită de un ajutor 
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ANGAJAŢII USM ȘI MEMBRI DE SINDICAT, CU PERFORMANŢE 
ŞTIINŢIFICE DEOSEBITE ÎN ANUL 2019, LAUREAȚI AI DIPLOMEI 

PENTRU MERITE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

http://usm.md/wp-content/uploads/lista_2019.pdf


Institutul de Cercetare şi Inovare al 
Universităţii de Stat din Moldova

Facultățile Universităţii de Stat din 
Moldova

Școlile Doctorale ale Universităţii 
de Stat din Moldova

au organizat în data de 7-8 
noiembrie 2019,

 Conferinţa ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională

,,Integrare prin Cercetare şi 
Inovare”

În cadrul acestui eveniment 
științific au participat circa 350 
de participanți, cadre didactico-
științifice, doctoranzi atât din 
cadrul USM, cât și din cadrul 
altor instituții din țară și de peste 
hotare. Sesiunile de prezentare 
a cercetărilor au fost desfășurate 
conform programului.

Conferința și-a desfășurat 
activitățile în cadrul a patru 
secțiuni, numărul de participanți 
fiind distribuiti în cadrul acestora 
după cum urmează:

Științe ale Naturii și Exacte – cca 
80

Științe Juridice și Economice – cca 
100

Științe Sociale – cca 140

Științe Umanistice – cca 30.

Totodată, menţionăm că Conferința 
științifică națională cu participare 
internațională „Integrare prin 
cercetare și inovare”, organizată de 
Universitatea de Stat din Moldova, 
este un eveniment științific 
tradițional deja de mai mulți ani, 
fiind dedicată Zilei Internaționale 

a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Anual, sunt editate rezumatele comunicărilor conferinței, acestea fiind 
organizate în 4 volume cu un volum de cca 80 c.e.:

• 2019 – 76,5 coli editorial (1286 pagini, 4 volume)
• 2018 – 80 coli editoriale (1271 pagini, 4 volume)
• 2017 – 76,0 coli editoriale (1268 pagini, 4 volume)
• 
• 2016 – 83,0 coli editoriale (1368 pagini, 4 volume)
• 2015 – 74,0 coli editoriale (1298 pagini, 4 volume)
• 2014 – 75,0 coli editoriale (1272 pagini 4 volume)
• 2013 – 68,0 coli editoriale (1196 pagini 4 volume).

Aducem sincere mulțumiri participanților pentru implicarea activă în 
cadrul Conferinței, și nemijlocit Moderatorilor care au contribuit în mod 
substanțial la buna organizare și desfășurarea a manifestării științifice.

SCiENtia potENtia ESt

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE 
INTERNAȚIOANALĂ ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI 

INOVARE’’ 7-8 NOIEMBRIE 2019
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La 9 noiembrie, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Științei pentru Pace 
și Dezvoltare, la Muzeul Național de 
Istorie a Moldovei a fost improvizat 
un adevarat Alma Mater, în cadrul 
căruia universitățile și instituțiile de 
cercetare din țară au organizat mai 
multe activități cognitiv-educative. 
Universitatea de Stat din Moldova a 
participat la eveniment cu un stand 
care a înglobat elaborări științifice 
din domeniul biologiei, algologiei, 
chimiei și tehnologiei.
Elaborările universitarilor dedicate 
biologiei, prezentate de prof. Aurelia 
CRIVOI, prof. Victor ȘALARU, 
dr. Sergiu DOBROJAN și dr. Alina 
TROFIM au adunat la standul USM 
persoane de toate vârstele: elevi, 
studenți, specialiști și persoane 
interesate de domeniu. Creșterea 
noilor soiuri de mentă, elaborare 
prezentată de dr. Victor MELNIC, a 
fost apreciată de la justa valoare de 
publicul evenimentului, aceasta fiind 
originală și utilă.
Standul USM a fost asaltat de 
vizitatori dornici să participe la 
experimentele chimice, organizate 
de studentii Facultății de Chimie 
și Tehnologie Chimică conduși de 
drd. Roman RUSNAC. Un interes 
aparte au manifestat vizitatorii 
față de tutorialul dedicat dronelor, 
demonstrat de drd. Veaceslav 
Sprincean, Șef OED „Educație 
pentru drone”.

Intreaga echipă a USM, prezentă 
la stand pe parcursul întregii zile 
a evenimentului, și-a adus aportul 
pentru prezentarea interesantă și 

a Conferinței generale a UNESCO.
Marcarea Zilei Internaţionale a 
Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare 
a oferit şansa mobilizării tuturor 
factorilor interesaţi – de la oficiali 
guvernamentali, până la mass media, 
părinți, elevi, copiii – în jurul temei 
,,Magia nu există!Totul e Știință!’’.

interactivă a realizărilor USM.
Menționăm că „Ziua Științei” a fost 
instituită prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1083/2010, fiind organizată în 
contextul Zilei Internaționale a 
Științei pentru Pace și Dezvoltare, 
care a fost proclamată la 2 noiembrie 
2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni 

USM – ZIUA ȘTIINȚEI, EDIȚIA A IX-A

SCiENtia potENtia ESt

PREMII DE VALOARE, LA USM

Trei membri ai comunității academice 
a Universității de Stat din Moldova 
au devenit laureați ai Premiilor 
Academiei de Științe a Moldovei și 
respectiv, a Parlamentului Republicii 
Moldova. 

Premiile recompensează și sunt 
dovada vie a rezultatelor științifice 
de valoare obținute în anul 2018, 
concretizate în lucrări individuale și 

în științe fizico-matematice, 
conferențiarul universitar Valeriu 
Ungureanu, a obținut Premiul în 
domeniul Matematică și Informatică 
„Constantin Sibirschi”.

În aceeași ordine de idei, în vederea 
premierii realizărilor deosebite 
în activitatea de cercetare și a 
contribuțiilor remarcabile la 
dezvoltarea științei din Republica 

în succese remarcabile.
Astfel, ciclul de lucrări „Senzori 
de gaze convertoare termoelectrice 
pe bază de oxizi metalici”, semnat 
de Ghenadii Korotcenkov, doctor 
habilitat în științe fizico-matematice, 
a primit Premiul în domeniul Inginerie 
„Ion Hăbășescu”. În cadrul secției de 
științe matematice lucrarea „Teoria 
jocurilor și controlului Pareto-Nash-
Stackelberg”, care aparține doctorului 
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Moldova, în general, și a celei din 
Universitatea de Stat din Moldova, 
în special, diploma Parlamentului 
de gradul întâi a fost decernată dlui 
Denis Nica, doctor habilitat în științe 
fizice, conferențiar universitar, șeful 
Departamentului de Fizică Teoretică 
”Iu. Perlin”, USM.

Ceremoniile de înmânare a premiilor 
au avut loc ieri, 11 noiembrie 2019, 
pe de-o parte la sediul Academiei 
de Științe a Moldovei, în cadrul 
Adunării Generale festive a AȘM 
și a comuntății științifice din 
Republica Moldova, dedicată Zilei 
internaționale a științei pentru pace 
și dezvoltare. De cealaltă parte, 
medaliile și premiile din partea 
Parlamentului au fost înmânate în 
incinta acestuia de către Președintele 
Parlamentului, care a ținut să 
mulțumească pentru aportul pe care 
premianții îl aduc prin cercetările 
proprii la dezvoltarea științei și 
inovării.
Mult stimați laureați! Comunitatea 
academică a Universității de Stat 
din Moldova vă aduce mulțumiri 
pentru activitatea dumneavoastră 
de zi cu zi și pentru promovarea 
imaginii instituției noastre atât la 
nivel național, cât și international, 
adresându-vă totodată felicitări și 
multe succese în continuare!
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SALONUL INOVĂRII ȘI CERCETĂRII „UGAL INVENT-2019”

În perioada 16-18 octombrie  a avut 
loc Salonul Inovării și Cercetării 
„UGAL INVENT-2019”, organizat 
de Universitatea „Dunărea de Jos”, 
Galați,  România. În cadrul acestui 
salon, au fost expuse  şi invenţiile 
cercetătorilor Universităţii de Stat 
din Moldova. Prezent, la acest salon, 
a fost d-nul Dumitru RUSNAC cu  
două elaborările ştiinţifice.
Elaborările ştiinţifice prezentate au 
fost  înalt apreciate prin decernarea 
unei medalii de aur, a  trei diplome 
de excelenţă din partea asociaţiei 
„Justin CAPRĂ” şi a unui premiu 
special din partea salonului.
Universitatea de Stat din Moldova a 
fost premiată cu o cupă şi diplomă.
Felicitări pentru rezultatele frumoase 
şi succese în continuare!



FormarE CoNtiNuă

Departamentul Formare Continuă 
al Universității de Stat din Moldova 
a organizat la data de 15 noiembrie 
2019 ceremonia de înmânare a 
diplomelor de calificare profesională 
suplimentară. 70 de cadre didactice 
au urmat programul de studiu pe 
parcursul anului academic 2018-2019 
la specialitățile limba franceză, limba 
engleză, istorie și educație civică, 
fizică, matematică, informatică, 
biologie. Costurile cursurilor de 
formare profesională continuă au 
fost acoperite integral din bugetul de 
stat. Absolvenții sunt cadre didactice 
din instituțiile de învățământ 
general, motivați să-și actualizeze și 
perfecționeze pregătirea profesională 
de bază, precum și să obțină 
cunoștințe și competențe noi necesare 
pentru activitatea profesională la o 
nouă specialitate, corespunzătoare 
domeniului de formare profesională. 
Departamentul Formare Continuă a 
coordonat programele în colaborare 
cu facultățile și departamentele de 
specialitate de la USM.  

În acest context, Tatiana Turchină, 
șefa Departamentului Formare 
Continuă, a menționat că programele 
de formare profesională pe care 
le pune în prezent la dispoziție 
Universitatea de Stat din Moldova 
reprezintă o plusvaloare la activitatea 
cadrelor didactice, iar capacitățile 
și aptitudinile dobândite nu fac 

profesoară în satul Chetrosu, raionul 
Drochia, afirmă că diploma de 
recalificare și cursurile i-au oferit 
șansa de a beneficia de ospitalitatea 
și profesionalismul profesorilor de 
la USM și, totodată, au constituit 
un prilej de a întâlni colegi noi, de a 
trăi emoții pozitive și de a acumula 
impresii bune.

O altă absolventă a cursurilor de 
formare continuă, doamna Victoria 
Ivanesi, profesoară de chimie și fizică 
la liceul teoretic ,,Ion Creangă” din 
satul Micleușeni, Strășeni, susține 
că această nouă experiență a ajutat-
o să descopere fizica din alt unghi 
de vedere și partea bună este că 
această diplomă îi oferă posibilitatea 
de a reda discipolilor cunoștințele 
dobândite.

decât să contribuie la integrarea lor 
neîntreruptă. Or, profesorul rămâne 
un agent motivational, declanșând și 
susținând elevii în studiul continuu, 
un lider, consilier, confident și, nu în 
ultimul rând, un prieten.

Prorectorul pentru activitatea 
didactică a USM, dr. hab., prof. 
univ. Otilia Dandara, în cuvântul 
de salut adresat cadrelor didactice 
prezente la eveniment, a menționat: 
„Dumneavoastră deja faceți parte din 
marea familie a USM. Dacă cineva 
zice de bine despre Universitatea de 
Stat din Moldova, atunci zice de bine 
și despre absolvenții ei.”

Doamna Elena Baidauz, studentă 
la Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți, și, în paralel, 

USM, FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
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portrEtE

IRINA CONDREA – SPIRIT ACADEMIC ȘI CIVIC ILUSTRU

administrator, un organizator foarte 
priceput, laborios, înzestrat cu 
multiple talente. În funcția de decan, 
doamna Irina Condrea a fost aleasă 
într-o perioadă extrem de dificilă, în 
perioada marilor schimbări social-
politice, dar și academice: trecerea 
de la sistemul sovietic, perimat la un 
sistem cu totul nou într-un răstimp 
nepermis de scurt, elaborarea a noi 
planuri de studii, care a fost, probabil, 
cel mai dificil și anevoios proces sub 
toate aspectele; o schimbare din mers 
a mentalității atât a profesorilor, 
cât și a învățăceilor. Rolul doamnei 
profesor Irina Condrea a fost al 
unui „spărgător de gheață” în toată 
această turnură inimaginabilă a 
istoriei, care s-a produs sub ochii 
noștri.  Evident, a avut de înfruntat 
mai multe animozități în legătură 
cu schimbările care s-au produs, 
dar a rezistat cu demnitate, întrucât 
era aproape singura, prinsă la mijloc 
între generații, care putea să țină 
piept acestor vicisitudini istorice. 
În evoluția sa de savant, doamna Irina 
Condrea este mereu în avangardă, 
aimilând și valorificând tot ce apare 
nou în domeniul științei lingvistice, 
diseminând generos toate rezultatele 
muncii sale printre sudenți, în 
primul rând, dar și printre toți cei 
care tind spre cunoaștere. Dovadă 
a acestui fapt îl constituie cele două 
teze de doctorat (Modul condițional: 

Este extrem de dificil sa evoci in câteva 
pagini personalitatea complexă, 
distinsă a unei doamne remarcabile 
cum este profesorul universitar Irina 
Condrea. 
Parcursul Domniei sale a fost deloc 
ușor în virtutea condițiilor istorice, 
a circumstanțelor nefaste în care s-a 
pomenit din momentul în care a 
venit pe lume.
Din materialele publicate de colegul 
și prietenul doamnei Condrea, 
Vlad Pohilă, aflăm  că s-a născut 
într-o familie de oameni gospodari, 
Ion Melnic și Parascovia (născută: 
Cheptea), în comuna Limbenii 
Vechi, Glodeni, judeţul Bălţi. Chiar 
în anul în care s-a născut aveau loc 
evenimente tragice pentru Basarabia, 
care s-au răsfrânt nemijlocit și 
în destinul familiei și al doamnei 
profesor Irina Condrea: deportările 
familiilor înstărite, ale familiilor de 
intelectuali, ale gospodarilor harnici. 
Din amintirile, confesiunile Domniei 
sale aflăm că anume încercarea 
NKVD-iștilor de a-i deporta pe 
părinți le-a destrămat familia și 
astfel tot restul vieții a fost marcat de 
absența tatălui.
În pofida evenimentelor nefaste care 
s-au produs în destinul omagiatei 
noastre, constatăm că doamna Irina 
Condrea a realizat un salt spiritual, 
cultural și profesional impresionant 
și condițiile potrivnice au întărit-o 
în ideea că viața este o permanentă 
luptă. De aceea, tot ce a obținut 
Domnia sa a fost  prin efort continuu 
și multă muncă.   
Pe doamna profesor Irina Condrea 
am cunoscut-o din perioada în care 
am fost angajată la Catedra de Limba 
Română, pe la începutul anilor ’90. 
Am remarcat, chiar de la început, 
câteva calități, din punctul meu 
de vedere, extrem de importante 
în activitatea noastră: exigența, 
corectitudinea, colegialitatea 
Domniei sale, pe care am încercat 
să le urmez și eu în formarea mea 
profesională. Am putea vorbi și 
despre alte trăsături, foarte valoroase, 
precum onestitatea, generozitatea 
sau cumsecădenia, care conturează 
un profil de profesor moral, demn, 

lipsit de artificii și care au ajutat-o 
să devină una din figurile cele mai 
importante la Facultatea de Litere.  
În postura de profesor universitar, 
doamna Irina Condrea a știut să 
creeze și să gestioneze o relație 
civilizată, autentică, bazată pe respect 
și colegialitate cu studenții, care au 
apreciat atunci și, după mesajele 
de pe rețelele sociale, apreciază în 
mod deosebit post-factum ținuta 
academică ireproșabilă a omagiatei 
noastre.
Cursurile universitare, prelegerile și 
seminarele, sunt predate cu multă 
competență, responsabilitate, dar și 
cu multă dăruire. Amintim câteva 
cursuri care au marcat cariera 
academică a doamnei Irina Condrea 
și care au fost audiate și însușite de 
multe generații de studenți: Sintaxa 
limbii române; Stilistica și cultivarea 
limbii române (elaborată de către 
Domnia sa și editată în 2008); 
Sociolingvistica (apărută recent, 
în 2018); Semiotică și pragmatică 
(Masterat); cursurile speciale, 
opționale: Introduere în semiotică, 
Semiotica numelui propriu în opera 
literară ș.a. Toate aceste cursuri au 
fost elaborate multe decenii la rând, 
cu acribie, cu sacrificii profesionale, 
care au fost și sunt înalt apreciate atât 
de studenți, cât și de profesori pentru 
noutatea și accesibilitatea lor, pentru 
coerența și eleganța limbajului 
utilizat, precum și pentru importanța 
și oportunitatea aspectelor discutate. 
Multe cursuri predate până atunci 
aveau, aproape exclusiv, însemnele 
științei lingvistice ruse, iar doamna 
Condrea, având la dispoziție 
o deschidere nevisată de foștii 
noștri dascăli spre alte orizonturi 
științifice, a lărgit, printre primele, 
arealul cercetărilor, îmbogățind și 
diversificând semnificativ conținutul 
cursurilor sale. Mulți au preluat 
modelul de curs, dar și de predare al 
doamnei profesor Condrea, iar tot 
ce a acumulat Domnia sa a împărțit 
cu deosebită generozitate tuturor, în 
special, subsemnatei. 
Pe lângă activitatea didactică 
propriu-zisă, doamna Condrea 
a reușit să se manifeste ca un 
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studiu semantico-stilistic și Aspecte 
semiotice ale traducerii), susținute cu 
mult succes, precum și numeroasele 
studii, materializate în monografii, 
suporturi de curs, articole etc. 
Preocupările de bază ale doamnei 
Condrea sunt: traducerea, stilistica 
și cultivarea limbii, sociolingvistica, 
sintaxa limbii române ș.a (a se 
vedea lista bibliografică din volumul 
omagial!) Aici se înscrie și munca 
de redactor-șef al revistei Studia 
Universitatis, pe ca a onorat-o 
mulți ani la rând cu multă exigență, 
principialitate și responsabilitate, dar 
și cu mult sacrificiu.
Sintagma utilizată supra de „spărgător 
de gheață” este cea mai potrivită și 
pentru activitatea doamnei profesor 
în cadrul Școlii doctorale de la 
Facultatea de Litere, Domnia sa fiind, 
de fapt, fondatoarea acestei școli, 
pe care a constituit-o pas cu pas. Și 
în acest caz este vorba de marile 
schimbări ce se produc în sistemul 
didactico-științific din Republica 
Moldova, doamna Irina Condrea 
fiind, din nou, prinsă în mijlocul lor.
În același timp, remarcăm o altă 
activitate a colegei noastre omagiate 
astăzi, iarăși, nespecifică perioadei 
sovietice, cea a diverselor proiecte 
științifice. doamna profesor Irina 
Condrea a  elaborat două proiecte 

științifice (Evoluţia situaţiei 
sociolingvistie în Republica Moldova 
în condiţiile  integrării europene; 
Studiul filologic al textelor religioase 
în limba română, publicate la 
Chişinău în secolul al XIX-lea), pe 
care le-a câștigat și le-a gestionat cu 
mult interes și responsabilitate.
Menționăm, cu respect și admirație, 
proiectele social-culturale, inițiate 
și coordonate de dinstinsa doamnă 
Irina Condrea, în colaborare cu 
Primăria Municipiului Chișinău, 
mai exact, cu șefa Direcției cultură 
de atunci, Ana-Lucia Culev, spirit 
delicat și nobil, absolventă a facultății 
noastre, și anume: Dictare pentru 
fiecare și Testare pentru fiecare, care 
s-au desfășurat trei ani la rând. Și 
aceste proiecte sunt inedite pentru 
mediul nostru, doamnei profesor 
revenindu-i aceeași misiune grea, dar 
onorabilă: de a fi prima.
Pe lângă multitudinea de activități 
și preocupări pe care le desfășoară 
la facultate (activitatea didactică, 
cea științifică, în special, ca director 
al Școlii doctorale), doamna Irina 
Condrea este deseori prezentă în 
diverse redacții de radio, televiziune, 
de presă, unde își împarte cunoștințele 
și experiența acumulată cu toți cei 
interesați, propunându-le atât tablete 
de cultivarea limbii (acest lucru 

l-a făcut, practic, pe tot parcursul 
carierei sale academice), cât și 
reflecții prețioase de sociolingvistică, 
de politică lingvistică etc. 
În același timp, doamna profesor 
Irina Condrea se distinge dintre 
mulţi semeni de-ai noştri printr-o 
impresionantă rezistenţă intelectuală, 
fiind o adevărată luptătoare pentru 
valori general-umane şi patriotice. 
Am surprins-o de multe ori 
susţinând cu ardoare şi fermitate 
proiecte edificatoare de minte şi 
suflet atât în cadrul facultăţii, în 
perioada în care şi-a onorat funcţia 
de decan, cât şi în alte circumstanţe 
şi ipostaze (de invitată în emisiuni 
televizate, participantă la numeroase 
conferinţe de specialitate, dar şi de 
altă natură, în discuţii cu colegii ş.a.) 
Prin perseverenţa şi punctualitatea-
i specifică, prin spiritul laborios şi 
responsabil, doamna doctor habilitat 
şi-a căpătat un renume, o autoritate 
de invidiat. Toată lumea ştie că 
poate miza pe cuvântul doamnei 
I. Condrea, că pentru Domnia sa 
cuvântul înseamnă onoare, respect, 
bun-simţ.
Fiind o fire ambiţioasă, optimistă, 
cu un pronunţat simţ al dreptăţii 
şi echităţii, având şi o calitate mai 
rar întâlnită, aceea de a motiva 
necondiţionat pe cineva în diverse 
acţiuni nobile, edificatoare, 
doamna profesor se înscrie printre 
personalităţile de valoare ale culturii 
noastre.
Mult stimată, dragă Doamnă Profesor 
Irina Condrea! Asemeni unei toamne 
cu roade bogate și cu mult soare pe 
cer este și acest important jubileu al 
dumneavoastră, care conturează un 
destin împlinit, revelat de o expresie a 
integrității și a profunzimii reflexive.
Vă urez sănătate durabilă, liniște 
sufletească, gânduri senine, oameni 
frumoși în preajmă! Să vă simțiți 
mereu tânără în  activități și năzuințe 
edificatoare, să aveți parte de multe 
evenimente fericite alături de familia 
dumneavoastră minunată! La mulți 
ani! 

Viorica Molea, dr.hab., conf.univ.
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În data de 12 octombrie 2019, 
studenții specialităților: „Servicii 
hoteliere, Turism și Agrement” 
precum și „Marketing și logistică” au 
participat la evenimentul organizat 
cu prilejul Zilelor Europene ale 
Patrimoniului de către Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării în 
parteneriat cu Filarmonica Națională 
„Serghei Lunchevici” și Castelul 
MIMI, cu suportul financiar al 
Consiliului Europei. 
Departamentului Economie, 
Marketing și Turism (DEMkT) 
i-a delegat pe Veronica Bulat, dr. 
lect. univ. și Anatol Guja, drd, 
lect. univ., pentru organizarea 
participării studenților în cadrul 
acestui eveniment select. Studenții 
au savurat o seară a patrimoniului 
cultural european pe ritmuri de vals, 
tangou și flamenco în una dintre cele 
mai fascinante locații din Moldova – 
Castelul MIMI.  
Cei mai buni instrumentiști ai 
Filarmonicii Naționale „Serghei 
Lunchevici” au prezentat un program 
din patrimoniul cultural universal, 
atmosfera fiind încinsă de soliștii de 
balet ai Teatrului Național Academic 
de Operă și Balet din Odesa. 
Vinurile MIMI, cunoscute prin 
calitatea și rafinament, precum și 

Miercuri, 6 noiembrie 2019, la 
Facultatea de Chimie şi Tehnologie 
Chimică s-a desfăşurat concursul 
„Cel mai bun debut în chimie – 
2019”. Concursul a fost prilejuit 
de Săptămâna Tineretului şi a avut 
ca obiective încadrarea studenţilor 
anului întâi în colectivul facultăţii, 
stimularea şi încurajarea creativităţii, 
responsabilităţii, muncii în echipă, 
precum şi a interesului faţă de 
domeniul fascinant al chimiei.
Au participat patru echipe a câte trei 
studenţi, reprezentanţi ai grupelor 
academice ale anului I. În cadrul unei 
victorine, derulate într-o manieră 
distractiv-ştiinţifică, au fost totalizate 
cunoştinţele din domeniul chimiei 

generale, anorganice şi organice, 
acumulate în decursul primelor 
săptămâni de studiu la facultate, 
precum și a cunoștințelor dobândite 
în anii preuniversitari de studii.
Juriul, format din decanul Facultății 
de Chimie și Tehnologie Chimică 
şi cadre didactice, a nominalizat 
câştigătoarea concursului – echipa 
grupei I, specialitățile Chimie și 
Chimie biofarmaceutică, limba de 
instruire română.

Aliona COTOVAIA
dr., conf.univ. 

Prodecanul Facultăţii de Chimie şi 
Tehnologie Chimică

                      CEL MAI BUN DEBUT ÎN CHIMIE - 2019

             PARTICIPAREA STUDENȚILOR LA ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI 
2019, ÎN INCINTA CASTELULUI MIMI

peisajul nobil, au întregit atmosfera 
evenimentului.
Departamentul Economie, 
Marketing și Turism aduce 
sincere mulțumiri, pentru invitație 
organizatorilor, în particular dnei 
Svetlana POCIUMBAN, șef Direcție 
Patrimoniu Cultural, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, și 
ținem să vă felicităm călduros pentru 
buna desfășurarea a evenimentului. 
Aducem mulțumiri, pentru suportul 
transportului oferit, dlui Gheorghe 

CIOCANU, dr. hab., prof. univ, 
Rector al Universității de Stat din 
Moldova, care ne suține, de fiecare 
dată, inițiativele de promovare 
a valorilor culturale în rândurile 
studenților noștri.
A promova cultura înseamnă a 
onora valorile umane, diminuând 
spre zero indiferența și ura – aceasta 
este morala pe care o exemplificam 
studenților noștri.
Departamentul Economie, Marketing 
și Turism
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programele de schimb din SUA este 
bazată pe merite, criterii de selecție 
exigente, solicitanții beneficiind de 
oportunități egale, așa încât suntem 
siguri de potențialul drei Dobrescu. 
În acest sens, marea familie USM îi 
urează ,,Bun venit!”.

Fiind conștienți de faptul că atingerea 
scopurilor programului necesită un 
efort comun sustinut, în care fiecare 
parte implicată îşi aduce propria 
contribuţie, noi vom contribui la 
crearea condițiilor și atmosferei 
necesare!

La data de 7 noiembrie 2019, în incinta 
Universității de Stat din Moldova a 
avut loc întâlnirea reprezentanților 
Universității de Stat din Moldova cu 
dra Alyssia Dobrescu, participanta 
programului ,,FULBRIGHT”, 
preconizat pentru anul 2019-2020. 
Programul oferă posibilităţi unice de 
a întâlni, lucra şi trăi cu persoanele 
din Moldova, împărţind experienţa 
de zi cu zi şi promovând interacţiunea 
interculturală şi înţelegerea reciprocă 
prin implicarea individuală directă 
în comunitate într-o atmosferă 
deschisă, de integritate academică şi 
libertate intelectuală.

Dra Dobrescu este una din cei 9 
beneficiari, cetățeni ai Statelor Unite 
ale Americii, care în cadrul acestui 
program vor fi parte a unui schimb 
de experiență academic, profesional 
și cultural în Moldova.
În cadrul acestei întrevederi, Rectorul 
Universității de Stat din Moldova, dr. 
hab., prof. univ., Gheorghe Ciocanu 
a afirmat că dra Alyssia Dobrescu va 
avea parte de întregul sprijin necesar, 
pentru a beneficia de un schimb 
de experiență veridic, fructuos, 

asigurând-o că va putea să-și dezvolte 
potențialul, să implementeze 
experiența și cunoștințele dobândite 
în Statele Unite ale Americii în 
direcțiile și activitățile de interes 
propriu.
Totodată, dnul Ciocanu a salutat 
inițiativa Guvernului SUA de a 
sponsoriza această serie de programe 
și cea a Ambasadei Statelor Unite 
ale Americii pe teritoriul Republicii 
Moldova de a alege, cu mare 
încredere, Universitatea de Stat din 
Moldova în calitate de gazdă.
Reamintim că participarea la 

               PROGRAMUL FULBRIGHT LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
PENTRU STUDENŢI DIN SUA

ASUSM ȘI PARLAMENTUL STUDENȚESC AL UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE 
”YURII FEDKOVICI” DIN CERNĂUȚI AU SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE

La 10 octombrie 2019, 
Autoguvernarea Studenților 
Universității de Stat din Moldova 
(ASUSM) a încheiat un acord 
de colaborare cu Parlamentul 
Studențesc al Universității Naționale 
”Yurii Fedkovici” din Cernăuți, 
în cadrul Forului Internațional 
”YOUTH for YOUTH”, organizat 
de Autoguvernarea Studenților 
Universității de Stat ”Alecu Russo” 
din Bălți.

Acest acord oferă Autoguvernării 
Studenților USM oportunitatea 
implicării în numeroase proiecte la 
nivel international și posibilitatea 
progresării în activitatea locală 
în cadrul instituției. Schimbul 
de experiență, organizarea 

evenimentelor comune, relațiile 
create între cele două structuri au drept 
scop dezvoltarea personală a fiecărui 
participant din cadrul proiectelor, 
precum și sporirea nivelului de studii 
și a activismului civic în rândul 
studenților Universității de Stat din 
Moldova. Sperăm ca din semnarea 
acestui contract să rezulte fructuoase 
colaborări, amplificând dorința 
tinerilor de a se implica în diversele 
proiecte organizate atât de ASUSM, 
cât și de Parlamentul Studențesc 
al Universității Naționale ”Yurii 
Fedkovici”.

Anastasia Vutcariov
Președintele Autoguvernării 

Studenților Universității de Stat 
din Moldova



Vă propunem în continuare un 
material, ce conține mărturiile 
studenților de la Facultatea de 
Litere, care au efectuat, în vara 
acestui an, stagii profesionale în 
centre educaționale și culturale din 
Republica Franceză. Aceste stagii 
au fost finanțate integral de către 
Agenția Universitară a Francofoniei, 
fapt pentru care adresăm mulțumirile 
de rigoare acestui operator din 
regiune. 
Studenții și-au formulat mărturiile 
în limba franceză, pentru a le face 
cunoscute unui public mai larg. Ei le 
sunt recunoscători profesorilor de la 
Facultatea de Litere (cu specificarea 
– Limbi Străine), care i-au ajutat să 
participe la concurs (Viorica Lifari, 
decan, Viorica Moloșniuc, prodecan, 
Ion Guțu, director de departament 
(DLRCI), Oxana Căpățînă, 
responsabilă de relatii internaționale 
(DLRCI) și responsabilă de 
contactele cu subdiviziunile de 
stagiu). 
Stagiarii francofoni îi sunt 
recunoscători și Dlui Guy Guenroc, 
cetățean de onoare al orășelului 
Arbent, călător și mediator cutural, 
pentru suportul acordat în timpul 
stagiilor. 
Experiențele descrise în materialele 
ce urmează constituie un document 
inedit, difuzat pentru prima dată în 
Buletinul universitar. 

Remerciements :
Les auteurs de ces témoignages 
expriment des remerciements 
sincères à M. Guy Guenroc, citoyen 
d’honneur d’Arbent, grand voyageur 
et médiateur culturel, pour l’aide 
précieuse fournie tout au long du 
stage ! 
Leurs remerciements vont également 
aux professeurs de la Faculté des 
Lettres de l’Université d’État 
de la République de Moldova, 
et notamment au Directeur du 
Département de Linguistique romane 
et Communication interculturelle, 
M. Ion Gutu, pour le soutien 
administratif de haute qualité et à 
Mme Oxana Capatina, responsable 
des relations internationales, pour 
le soutien administratif, juridique 
et pédagogique et pour l‘aide 
fournie lors de l’identification de 
la subdivision d’accueil. Un grand 
merci à la doyenne de la Faculté, 

Boursière de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie, j’ai fait un stage 
professionnel au Centre Social et 
Culturel « Les Épicéas » d’Arbent.  
C’est une commune française située 
dans le Département de l’Ain, en 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle constitue une banlieue nord-est 
d’Oyonnax.
Je peux dire que j’ai été impressionnée 
par les paysages montagneux 
magnifiques et enivrée par l’air 
alpin frais, dès le premier jour que 
j’y suis arrivée. La maison de Guy 
Guenroc nous a accueillis avec sa 
chaleur déjà proverbiale, parmi les 
ex-stagiaires moldaves… Car, on le 
sait bien, chaque maison transmet un 
peu l’énergie et la bienveillance de 
ceux qui y habitent.  J’étais tentée 
de croire que pour construire un tel 
habitat, les gens de la région doivent 
faire face à de multiples contraintes : 
l’altitude, la pente, le climat…C’est 
plus compliqué qu’en Moldavie, où 
le paysage à collines et vallées offre 
de multiples possibilités de bâtir des 
maisons. 
Mais dès qu’on entrait dans la 
maison, on oubliait tout ce qui était 
à l’extérieur : à tel point cet habitat 
avait un caractère inédit et une voix 
intérieure très particulière. Tout était 
dominé par l’entente mutuelle, par 
le mystère de la découverte d’un 
monde nouveau - celui des récits de 
voyage, d’albums de pèlerinage, de 
souvenirs. Car, il faudrait le savoir, 
M. Guenroc est un grand voyageur 
et il ne manque pas de partager ses 
riches expériences de voyage avec 
ses invités…
   Ailleurs, aux détours 
d’étroites ruelles, on apercevait aussi 
le clocher de l’église, dont certains 
vestiges datent du Moyen Âge.  On 

Mme Viorica Lifari, pour le soutien 
administratif et à la vice -doyenne, 
Mme Viorica Molosniuc, pour la 
disponibilité de répondre à toutes 
leurs questions concernant les 
documents du dossier, fournis par le 
bureau du doyen ! 
Les étudiants tiennent à remercier 
l’Agence Universitaire de la 
Francophonie -BECO de Bucarest et 
Antenne de Chisinau- représentés par 
Mme Elena Floroiu, cheffe du projet 
Insertion Professionnelle (BECO), 
Mme Roxana Turcanu, responsable 
de l’Antenne AUF de Chisinau et 
Mme Olesea Simion, cheffe des 
projets à l’Antenne AUF de Moldavie, 
pour l’assistance de qualité, à chaque 
étape du déroulement des stages. Les 
subsides accordés par cet opérateur 
francophone leur ont permis 
d’effectuer des séjours enrichissants 
en France et de s’initier aux stratégies 
de travail dans une subdivision 
d’accueil francophone.
Giana Grec et Igor Pistol remercient 
de tout cœur Mme Svetlana 
Bondarenco et M. Igor Popovici, 
représentants de la diaspora moldave 
en région parisienne, pour les avoir 
accueillis dans leur maison, durant la 
semaine d’après le stage, leur offrant 
la possibilité de découvrir la capitale 
française. Svetlana Bondarenco, 
ex-étudiante à la même Faculté de 
l’UÉM, établie actuellement en 
France, et très sensible aux activités 
des universités moldaves et soutient 
avec plaisir les étudiants en stage. 

Témoignage de Cătălina 
SECUREANU, étudiante en IIe 

année de master (Communication 
multilingue, Management 

interculturel et Langages d’affaires), 
à la Faculté des Lettres de l’UÉM

StudENți

STAGIILE PROFESIONALE ÎN STRĂINĂTATE – OPORTUNITATE CU 
IMPACT VALOROS ASUPRA CARIEREI ULTERIOARE

22



le voyait distinctement, à travers la 
clôture verte de la cour de la maison, 
où nous aimions tant de fois savourer 
le café du matin. 
Une petite promenade sur une route 
arbanaise - cette route serpente autour 
d’un ruisseau de montagne, proposant 
des points de vue incontournables sur 
la vallée - et nous voilà à la station 
de bus, non loin de la mairie. Je 
prenais le bus local, pour me rendre 
aux Épicéas, le deuxième endroit 
auquel j’ai été beaucoup attachée. Le 
bus m’amenait à travers les coteaux 
de vignes servant à la réalisation du 
fameux vin de la région (Le Crémant 
du Bugey), se faufilant ensuite dans 
les routes de montagne, dominées par 
les fameux épicéas séculaires.  Nous 
y étions en été et le vert –jaunâtre 
campagnard de cette saison rendait 
l’endroit magique.
Le Centre Social et Culturel «Les 
Épicéas» se trouve dans un cadre 
naturel très spécial, étant entouré 
de la forêt de montagne, d’une part, 
et des champs de blé, d’autre part. 
Les fleurs des champs y créent une 
atmosphère de fraicheur et de rêve. 
De petits faucons survolent les 
champs : ils sont les compagnons 
fidèles des personnes qui récoltent le 
blé.  
Les gens que l’ai rencontrés au 
Centre ont emprunté quelque chose 
à/de cet endroit pittoresque : ils 
étaient toujours bienveillants et 
pleins d’énergie !!!! Et très curieux 
d’apprendre plus de choses sur mon 
pays ! 
J’ai eu un programme très chargé et 
rigoureux aux Épicéas, mais je me 
rends compte que je ne sentais pas la 
fatigue, car les enfants étaient super 
intelligents et ils ne me permettaient 
pas de penser au repos. Chaque 
jour il y avait quelque chose de 
nouveau, la direction du Centre 
étant flexible à nos propositions. 
J’ai pu alors mettre en pratique 
mes connaissances en sciences 
de l’éducation, acquises à mon 
université. On a animé des activités 
éducatives variées, les enfants étant 
très curieux de ce qu’on allait faire 
et très ouverts à la communication. 
Nous avons improvisé ensemble des 
jeux d’intérieur et d’extérieur, nous 
avons découvert des idées originales, 
dans le cadre des ateliers manuels 
créatifs, nous avons décodé des quizz 

France- un pays multinational et 
multiculturel, combinant tradition 
et modernité, rigueur et tolérance, 
artistisme et technocratie. Je 
n’oublierai jamais les visages 
amicaux des employés des Épicéas, la 
chaleur de la maison de M. Guenroc, 
la fraȋcheur des Lacs de la région et 
la splendeur des montagnes. Mais, 
avant tout, je n’oublierai pas les 
enfants, qui m’ont appris des vérités 
de ce monde ; ils m’ont appris à 
sourire autrement, à aimer les choses 
simples, à contempler la réalité d’un 
œil pur et sincère. Chaque moment 
de la vie est une expérience et chaque 
expérience nous rend meilleurs. Si 
j’avais la possibilité de répéter cette 
pratique d’immersion culturelle et 
linguistique, je n’hésiterais pas une 
seconde !!! 

Témoignage de Diana GREC, 
étudiante en IVe année de licence 
(anglais-français), à la Faculté des 

Lettres de l’UÉM

Je n’ai jamais pensé que j’aurais 
la chance d’aller en France, dans 
le cadre d’un projet encourageant 
l’insertion professionnelle précoce.  
L’opportunité offerte par l’Agence 
Universitaire de la Francophonie a 
changé radicalement ma façon de 
voir le monde et de penser. Quand 
j’ai appliqué pour une bourse de 
stage, je n’avais pas trop d’espoir. 
Je savais qu’il y avait beaucoup 
de dossiers de concours et que les 
candidats étaient très forts. Toutefois, 
mes professeurs m’ont encouragée et 
m’ont inspiré de l’optimisme. Cette 
attitude m’a rendue plus déterminée 
et compétitive. 
J’ai été ravie de ce merveilleux voyage 
en France. Le pays, les habitants, les 
villes, les paysages, les lacs…j’ai tout 
aimé. M. Guenroc nous a accueillis 
à Genève et nous avons traversé, en 
voiture, les paysages de montagne, 
découvrant pas à pas les mystères 
de la région. Nous avons tout testé 
et tout approuvé lors d’un itinéraire 
captivant, qui nous a amenés dans 
le Département de l’Ain, dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Une 
chose est sûre : nous sommes tombés 
littéralement amoureux des Alpes et 
plus particulièrement, du massif du 
Jura.  
 J’ai fait mon stage 

et pratiqué des jeux d’équipe etc. 
J’ai même pris mes premiers cours 
d’équitation et j’avoue que c’était 
super intéressant ! 
Mais ce que j’aimais le plus, c’étaient 
les sorties.  On avait une sortie par 
semaine et nous avons passé du beau 
temps ensemble, en visitant la ferme 
équestre, le parc animalier, le lac 
Genin… J’ai découvert alors que le 
paysage de montagne est une alliance 
intime entre une géographie et une 
géométrie. Les enfants me montraient 
toujours telle ou telle forme de relief, 
faisant des associations intéressantes 
avec des personnages des contes de 
fées…Ils disaient que la montagne 
c’est un drap froissé au fond, sur 
lequel les gens se sont ingénié 
à essayer d’imprimer des lignes 
droites, des champs, des sillons, 
des maisons…Elle est surprenante, 
l’imagination des enfants ! Mais il y 
a une raison d’affirmer comme ça – 
tout ce que fait l’homme est incrusté 
dans un paysage naturel…  
En ce qui concerne le personnel, 
se suis restée même un peu éblouie 
par son positivisme. J’ai trouvé 
les anims et l’équipe du Centre 
très gentils, ouverts, toujours de 
bonne humeur, toujours souriants. 
Le projet éducationnel du Centre 
était d’encourager un processus 
unique qui consistait en un 
ensemble d’activités coordonnées 
et maîtrisées. C’est une façon 
transversale de travailler en équipe, 
ce qui m’a beaucoup confortée.  Le 
cœur du fonctionnement n’était plus 
la dimension hiérarchisée, mais 
la notion de l’équipe temporaire, 
transversale aux différents services 
de l’institution, étant constituée 
spécifiquement pour mener un 
projet à son terme. On pouvait 
voir alors des groupes flexibles, 
le directeur du Centre étant tantôt 
administrateur, tantôt participant aux 
activités ludiques, tantôt musicien, 
tantôt sportif.  L’objectif était de 
réunir les meilleurs employés et les 
meilleures conditions pour mener 
un projet donné dans les délais les 
plus courts…J’ai pu ainsi passer par 
une pratique inédite d’immersion 
culturelle et linguistique et les 
expériences de travail avec les 
enfants m’ont beaucoup marquée. 
C’est vers la fin du stage que j’ai 
connu mieux le vrai visage de la 
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et Culturel «Jacques Prévert» de 
Bellignat -une commune de l’est de 
la France, qui compte environ quatre 
mille habitants.  La diversité de 
nationalités et d’âges, dans le cadre 
de la subdivision d’accueil, était 
impressionnante. J’ai eu l’occasion 
de travailler avec des enfants d’âges 
différents, mais ces expériences 
étaient toujours enrichissantes ! Quel 
bonheur de connaȋtre la vie dans un 
cadre culturel différent, d’aider au 
développement de la communauté, 
en découvrant une autre culture ! 
 J’ai réalisé, au bout de 
quelques jours, que mon rythme 
s’adaptait aux conditions de la vie 
nouvelle. La peur disparaissait, j’ai 
commencé à sourire plus et à être 
contente, lors des contacts quotidiens 
avec le personnel du Centre et avec 
les enfants. La directrice du centre 
m’a parlé d’une palette d’activités 
intéressantes, qui permettaient aux 
enfants de développer leurs talents et 
leurs compétences. Elle m’a appris à 
trouver les points forts et les points 
faibles, dans toute relation avec le 
public jeune. Grâce à cette ambiance 
conviviale, le centre est devenu pour 
moi un lieu où je me sentais à l’aise 
et mon travail s’est transformé en un 
moment de détente et de découverte. 
 Être animatrice au centre 
social et culturel, c’est une grande 
et passionnante responsabilité… 
qui s’apprend et se prépare ! J’ai 
été contente de mettre en pratique 
mes connaissances et compétences, 
acquises lors des cours universitaires 
de pédagogie, de psychologie et de 
français. Nous préparions les activités 
de A à Z. Les jeux, les activités 
manuelles, les veillées, les sorties 
dans les grottes et au bord des lacs 
faisaient l’objet d’une préparation 
minutieuse. Nous mettions en œuvre 
tous les moyens pour permettre aux 
enfants de s’épanouir dans leurs 
activités. Nous étions attentifs à ce 
que chaque enfant trouve sa place 
dans le groupe. Nous évaluions 
les enfants, lors des activités. Ceci 
permettait d’adapter encore mieux 
les animations au groupe. 
 Au cours des activités 
d’animation, nous renforcions nos 
compétences d’interaction avec 
le public jeune et de gestion d’un 
groupe d’enfants. J’ai découvert 
en même temps la psychologie des 

méthodes d’éducation, dans les 
pays francophones de la région 
s’entrecroisent avec celles moldaves 
et en quelle mesure elles demeurent 
authentiques. Ce fait donnerait, à 
certaines stratégies curriculaires, de 
nouvelles dimensions : découverte du 
relativisme culturel et de l’intégration 
culturelle d’une manière moderne.
Si je devais remonter dans le temps, 
je pense que je ne changerais rien. 
La seule chose que je ferais serait de 
profiter au maximum de mon temps 
avec les enfants. Je pourrais dire 
beaucoup plus de choses sur cette 
expérience inoubliable, mais je crois 
que les mots n’expriment pas ce que 
mon âme ressent.

Témoignages d’Igor Pistol, 
étudiant en IVe année de licence 

(anglais-français) et d’Alina 
Rotaru, étudiante en IIe année 

de master (Communication 
multilingue, Management 
interculturel et Langages 

d’affaires) à la Faculté des Lettres 
de l’UÉM

Tout d’abord, le fait de passer un mois 
dans un pays étranger représente 
beaucoup pour nous et pour notre 
avenir professionnel. En effet, ce 
stage nous a conforté dans le choix 
du parcours professionnel ; il nous a 
permis de découvrir et de développer 
nos compétences. 
Nous avons intégré avec succès les 
activités de la subdivision d’accueil - 
le Centre Culturel Aragon d’Oyonnax 
– et nous nous sommes facilement 
adaptés à l’environnement de la 
médiathèque, grâce à nos collègues 
qui nous ont très bien accueillis et 
qui nous ont toujours soutenus.
Aimer les livres, la musique, le 
cinéma, n’est d’ailleurs pas du tout 
un prérequis pour y travailler ; le plus 
important est d’avoir foi en la culture 
et d’aimer avoir affaire au public. Cela 
aide cependant à la naissance d’une 
passion qui rend le travail génial. Par 
exemple, quand on travaillait sur la 
poésie à la médiathèque, on se rendait 
compte que si le fond était très fourni 
et intéressant, et qu’il y avait plus de 
monde qui en empruntait qu’on ne le 
pensait, le personnel s’y connaissait 
peu dans le domaine et ne cherchait 
pas à le mettre en valeur.
En revanche, il y avait des passionnés 

enfants et la manière de réagir à 
tout problème apparaissant dans le 
groupe.  J’ai réussi à favoriser des 
activités créatrices de synergies, 
lorsque le groupe semblait manquer 
de cohésion (jeux coopératifs), en 
utilisant des supports tels que les 
activités de construction ou les 
projets artistiques collectifs (dessins, 
mises-en-scène etc…), lorsqu’un 
groupe avait besoin d’apprendre à 
se connaître. J’ai essayé de mettre 
en place des activités de compétition 
pour dynamiser le jeune public et 
d’utiliser l’adversité entre équipes 
pour créer des cohésions au sein des 
différents groupes. 
En même temps, j’ai mis beaucoup de 
temps à favoriser les jeux impliquant 
la prise de parole, pour créer du lien 
entre les participants et moi-même. 
On changeait parfois de rôles et les 
enfants devenaient animateurs du 
groupe- c’est une pratique qu’ils 
adoraient ! Les activités manuelles 
m’ont, également, permis de créer 
des contacts entre le groupe et moi-
même. 
Ensuite, le stage m’a permis d’acquérir 
des savoirs sur la civilisation 
française, sur l’architecture et 
les monuments de la région de 
l’Ain et plus particulièrement, 
sur le Monastère Royal de Brou 
qui est un chef-d’œuvre de l’art 
gothique flamboyant flamand du 
début du XVIe siècle. Ces visites 
m’ont également permis de mieux 
connaître l’histoire de la France, de 
découvrir les contextes historiques 
qui ont favorisé l’apparition de ces 
monuments. La découverte de la 
région était une initiative de M. 
Guy Guenroc, grand voyageur, 
faisant preuve d’indéniables qualités 
humaines. Chaque moment de 
découverte était une révélation : les 
lac Nantua et Genin, les cathédrales 
et monastères de Bourg-en-Bresse, 
l’excursion en voiture à Lyon et 
l’aventure du Tour de France ont 
enrichi notre séjour culturel d’une 
manière à part ! 
Enfin, la dimension francophone de 
ce séjour professionnel supposait, 
tout d’abord, un intérêt pratique de 
perfectionnement : entreprendre des 
observations sur les convergences 
civilisationnelles des pays et 
des régions francophones. J’ai 
observé en quelle mesure les 
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de la bande dessinée ou du policier, 
et comme ce sont les documents les 
plus demandés, certains estimaient 
qu’il valait mieux les mettre en 
valeur, parce que « tout le monde 
connaȋt déjà tout sur la poésie » 
(sic). Eh oui, la loi du chiffre (soit 
du nombre d’emprunts) règne aussi 
parfois en bibliothèque…
La plupart des usagers étaient polis 
et enthousiastes et on faisait parfois 
d’extraordinaires rencontres : une 
personne qui a les mêmes goûts 
que vous et avec qui vous discutez 
pendant une demi-heure sur le roman 
postmoderne ou sur le Tour de France, 
des enfants qui vous questionnent sur 
la Moldavie et avec lesquels vous 
parlez de la Syldavie où s’est rendu 
Tintin, des personnes âgées qui 
demandent les titres des dernières 
éditions des romans policiers, un 
collectionneur qui se renseigne sur 
les plus anciens disques de vinyle… 
Notre but était, dans ces conditions, 
de partager avec les gens notre amour 
de la culture et notre conviction 
qu’elle peut changer le monde. Les 
caravanes culturelles organisées 
par le Centre nous ont convaincu, 
une fois de plus, que lire des livres 
en public-  c’est une chance, une 
possibilité de partager les savoirs 
avec les gens qui ont soif d’apprendre 
quelque chose d’intéressant, mais qui 
n’ont pas toujours le temps de venir 
à la médiathèque. Ils appréciaient 

indirectement, que les premières 
raisons d’un voyage sont d’abord 
motivées par la curiosité ; découvrir 
de nouveaux paysages, de nouvelles 
cultures et de nouvelles personnes. 
C’est cette soif de découverte qui 
pousse chaque année des millions 
de personnes à partir. Il a fait, lui-
même, un pèlerinage à St. Jacques 
de Compostelle, mais ce n’était pas 
du tout une aventure, mais un travail 
bien préparé et un accomplissement 
des rêves et des aspirations d’une 
personne qui se sent comme une 
partie intégrante de cet univers 
sans bornes.  Le Crêt de Chalam ou 
Colomby de Gex, dans le Haut Jura, 
les lacs Nantua et Genin, la Borne au 
lion ou les chemins mystérieux de 
Viry...c’est des itinéraires habituels de 
Guy et il nous les a rendus familiers, 
sans se rendre compte, peut-être !!! 
Pour aller plus loin, au sens propre 
et au sens figuré, on évoquerait ici 
la visite inoubliable du Monastère 
Royal de Brou, le long chemin vers 
les endroits par où passait le peloton 
du Tour de France, la promenade en 
voiture par l’ancienne capitale de la 
Gaule etc. 
Tous ces contacts interculturels nous 
ont permis de créer des ponts entre les 
cultures et les façons de penser des 
gens.  Anthropologiquement, ils nous 
ont permis de nous interroger sur le 
concept de civilisation et de remettre 
en cause notre place dans la société, 
ainsi que la condition humaine.
En guise de conclusion, on peut 
dire que ce stage a certainement 
répondu à toutes nos attentes. On 
a eu l’opportunité de s’ouvrir à de 
nouveaux horizons, de découvrir 
de nouvelles activités, de vivre des 
expériences qui nous ont permis 
d’acquérir un sens critique, un goût 
et un jugement. Le fait d’immerger 
dans une autre culture est le meilleur 
moyen pour y parvenir.
Nous sommes très contents de 
l’accueil chaleureux dont nous 
avons bénéficié. Nous nous sommes 
tellement habitués au travail que 
nous faisions et aux gens avec 
lesquels nous travaillions, qu’il était 
très difficile de partir. C’est bien 
dommage que le stage fût si court, 
parce que le temps s’est écoulé si 
vite. On voudrait vraiment y revenir 
encore une fois ou ... plusieurs fois.

tout particulièrement ces instants, car 
cela leur permet de découvrir plein 
d’informations nouvelles, et si on 
reprenait leurs mots « d’oublier les 
soucis du quotidien et de penser à 
autre chose ».
Puis, nous avons eu l’occasion 
de rencontrer des personnes de 
différentes nationalités et d’échanger 
avec les jeunes de la ville, qui 
visitaient la bibliothèque. Ainsi, 
nous avons eu l’opportunité non 
seulement d’améliorer le niveau de 
français, mais aussi d’enrichir les 
connaissances sur la culture de la 
France. Le milieu social français a 
été une véritable école pour nous - 
étudiants étrangers qui manquent de 
pratique du français à l’oral, dans le 
pays d’origine. Vers la fin du stage, 
nous nous sommes rendu compte que 
l’environnement multilingue nous 
est devenu familier, en quelque sorte. 
C’était comme si on abandonnait 
une partie de nous-mêmes dans le 
mystérieux univers de livres… 
Vivement intéressés à la culture 
française, nous avons eu, de 
même, l’opportunité de voyager 
et de découvrir les vestiges d’une 
civilisation ancienne, les coutumes 
de ce pays et son histoire, revalorisant 
en nous les qualités humaines, 
notamment la tolérance et l’ouverture 
d’esprit. 
M. Guy Guenroc, l’ami des étudiants 
moldaves en stage, nous a appris, 

StudENți

25



StudENți

DOUĂ STUDENTE DE LA USM AU OBȚINUT 
BURSA PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA!

tudentele Universității de Stat din 
Moldova, Felicia POJAR, ciclul I, 
anul III, specialitatea Tehnologia 
Informației și Irina TIZU, ciclul I, 
anul III, specialitatea Administrație 
Publică, au primit Bursa Președintelui 
Republicii Moldova pentru 
performanțe academice deosebite, 
participări la activități de cercetare 
și implicare cu diverse inițiative în 
viața socială.

Dragi bursiere de merit! Comunitatea 

academică a Universității de Stat 
din Moldova vă dorește să aveți o 
viață studențească plină de succese 
și realizări frumoase, să profitați din 
plin de oportunitățile, programele și 
mobilitățile academice, să continuați 
să vă dedicați cu perseverență și 
răbdare studiilor, activităților nobile, 
să onorați imaginea Universității 
noastre.

Felicitări pentru rezultatele obținute 
și mult succes în continuare!

Reflectând la cele întâmplate cu un 
an în urmă, realizez că ceea ce s-a 
început dintr-o simplă curiozitate 
s-a dovedit a fi una dintre cele mai 
frumoase experiențe din viața mea de 
student, o experiență care m-a marcat 
definitiv și care mi-a schimbat toate 
percepțiile anterioare.
Așa dar, inocenta întrebare: „Ce 
presupune programul de mobilitate 
academică Erasmus+?„ m-a dus 
pe o cale pe care nicidecum nu-mi 
imaginasem să ajung, iar decizia de 
a încerca a fost una de cotitură care a 
provocat un șir întreg de experiențe, 
provocări și concluzii.
După toată birocrația și pregătirea 
adiacentă programului, m-am văzut, 
într-un sfârșit, în țara coridelor și a 
tapas-urilor delicioase – Spania.
Nu pot să mint, la început, șocul 
cultural și incertitudinea m-au 
afectat considerabil, dar entuziasmul 
și curiozitatea erau la fel de mari. O 
limbă necunoscută, un mediu nou, 
oameni diferiți- toate mi-au creat 
atât o barieră de anxietate, cât și o 
motivație de integrare și adaptare. În 
scurt timp, după primele cunoștințe, 
familiarizarea cu rutina universitară 
și soluționarea  tuturor aspectelor 
tangente mobilității, a început 
adevărata, frumoasa mea experiență 
Erasmus.
La Universitatea din Almeria nu 

CU ERASMUS SPRE UN VIITOR MAI BUN

considerabile.
Sistemul spaniol de învățământ se 
deosebește semnificativ de cel din 
Republica Moldova și anume prin 
următoarele aspecte:

1. Lipsa testărilor și testelor pe 
parcursul semestrului.
2. Monitorizarea prezenței prin 
desfășurarea activităților de grup și 
semnarea pe materialele de lucru.
3. Plasarea oricăror informații 
cu referire la curs și încărcarea 
lucrărilor personale pe o platformă 
digitală creată de universitate.
4. Îndeplinirea sarcinilor și 
proiectelor finale în grup. Stimularea 
lucrului în echipă.
5. Elaborarea examenelor sub 
formă de test grilă.
6. Monitorizarea evaluărilor și 
performanțelor în regim online, prin 
intermediul platformei universității.
Universitatea din Almeria găzduiește 
sute de studenți Erasmus din toată 
lumea, fapt care doar avantajează 
și sporește procesul de adaptare și 
îndeamnă studenții să construiască 
relații de prietenie. Toți își 
împărtășesc din cultura, obiceiurile 
și aspirațiile cu care au venit de 
acasă. Unii te învață limba lor, alții îți 
pregătesc bucatele lor  tradiționale, 
cu cineva înveți dansuri nemaivăzute 
până acum, iar alții te mai și cheamă 

există noțiunea de grupă, ci doar 
noțiunea de student. Astfel, fiecare 
student are oportunitatea de a-și 
selecta cursurile după propriile 
preferințe. Deși este un sistem bine 
definit, odată cu această oportunitate 
am întâlnit careva dificultăți în 
legătură cu crearea unui orar oportun 
– problemă prezentă la majoritatea 
studenților Erasmus. Cursurile 
propuse în limba engleză nu doar 
că erau limitate, dar și aparțineau 
diferitor departamente de studii. 
Dacă e să vorbim despre științele 
economice și ceea ce se oferea, 
un curs se putea referea la turism, 
altul la matematică, iar celălalt la 
medicină. Prin urmare, pentru un 
student al anului II, care a susținut 
cursurile generale de economie, 
ar putea fi un pic mai dificil să-și 
egaleze toate subiectele. Cu atât mai 
mult, este necesar de a fi precaut 
la cursurile alese și orele acestora 
de desfășurare. Deoarece cursurile 
pot fi de la departamente diferite, 
două sau mai multe dintre ele pot 
avea loc concomitent, ceea ce poate 
reprezenta o problemă de prezență și 
promovare a acestora. Însă, într-un 
final, împreună cu Oficiul Relațiilor 
Internaționale și coordonatorul de 
mobilitate se reușește de a găsi un 
compromis și echilibru care, odată 
stabilit, nu mai aduce probleme 
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limite. Odată ajunsă acolo, cu emoții 
și griji, nu mă așteptam că voi pleca 
însoțită de îmbrățișările oamenilor 
care mi-au devenit atât de apropiați 
și cu lacrimi în ochi de la tristețea 
ce mă acapara. Am plecat cu gândul 
întoarcerii și cu ferma convingere 
că aceasta a fost una dintre cele 
mai frumoase experiențe ale vieții 
mele care m-a schimbat totalmente. 
Am rămas cu un bagaj imens de 
cunoștințe, trăiri și amintiri și pot cu 
certitudine îndemna și alți studenți să 
aplice, să-și dea o șansă. Cu siguranță 
nimeni nu va rămâne dezamăgit!

Toma Corina, 
studentă la specialitatea 

Marketingși Logistică,
Facultatea Științe 

Economice, anul III.

la ei în vizită după finalizarea 
programului. Toți sunt extrem de 
prietenoși și dornici de a  trăi acele 
cinci luni la maximă intensitate, 
diversificând și înfrumusețând pe cât 
se poate de mult viața lor de student. 
Acolo am format prietenii frumoase 
cu oameni care au căpătat un loc 
aparte în sufletul și amintirea mea, 
oameni care au reușit să mă învețe 
toleranța, bunătatea, dedicația și 
unitatea în propriul lor mod.
Un avantaj foarte mare îl constituie 
existența unui grup de voluntari (sub 
denumirea ESN) în cadrul instituției 
de învățământ, care ajută, îndrumă și 
mobilizează toți studenții Erasmus. 
Aceștia nu doar că vin cu soluții pentru 
diferite tipuri de probleme, dar și sunt 
inițiatorii și organizatorii diferitor 
activități de integrare și diversificare 
pe tot parcursul mobilității precum 

ar fi destinațiile atracțiilor turistice, 
carnavaluri, excursii în alte orașe, 
țări, toate acestea fiind  însoțite de o 
multitudine de activități interesante 
și, desigur, memorabile.
Iar mai jos, voi enumera câteva 
puncte pe care orice student doritor de 
a aplica pentru mobilitate academică 
trebuie sa le ia în considerare:
• Găsirea unei locuințe 
(amplasare, preț);
• Informarea despre procedura 
deschiderii unui cont bancar în 
străinătate; 
• Dispunerea de mijloace 
bănești proprii;
• Cooperarea cu Oficiul 
Relațiilor Internaționale.
Această experiență a reprezentat 
pentru mine o pistă de decolare cu 
oportunități unice pentru dezvoltarea 
personală și provocarea propriilor 
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La data de 16 septembrie 2019, 
la Sankt-Petersburg a avut loc 
Conferința Internațională în formatul 
dezbaterilor științifice la tema 
”Dezvoltarea parlamentarismului 
în statele participante din CSI”. 
Evenimentul a fost organizat 
cu ocazia Zilei Internaționale a 
Democrației. Victor Solomon, 
masterand în anul I, la FRIȘPA, 
USM a reușit să devină învingător 
la etapa națională a concursului, dar 
și la întrunirea științifică din Sankt-
Petersburg.

Reporter: Ce v-a determinat pe 
Dvs să faceți studiile de master la 
specialitatea ”Analiza și consiliere 
politică”?
Victor Solomon: Studiile de masterat 
sunt o continuare a studiilor de licență 
în domeniul științelor politice. Am 
ales programul de master ,,Analiză și 
consiliere politică” pentru a cerceta în 
profunzime procesele și fenomenele 
politice din Republica Moldova, 
dar și pentru a dobândi cunoștințe, 
a-mi forma competențe în domeniul 
analizei și consilierii politice care, 
sunt sigur, îmi vor prinde bine în 

viitor.
Reporter: Ce v-a motivat să participați 
la Conferința Internațională din 
Sankt-Petersburg ”Dezvoltarea 
parlamentarismului în statele 
participante din CSI”?
Victor Solomon: Motivarea a venit 
din partea dnei prodecan, Natalia 
Putină care, în una din zile, m-a 
chemat în birou și mi-a zis că CICDE, 
în colaborare cu IIMDD AIP CSI, 
organizează un concurs în domeniul 
proceselor și dreptului electoral. 
În linii generale, motivarea era că 
acest concurs prezenta o evaluare 
a cunoștințelor mele în domeniul 
dreptului constituțional, dar și al 
proceselor electorale.

Reporter: Relatați despre prima 
etapă a conferinței unde a fost 
organizată dezbaterea științifică  
între participanți?
Victor Solomon: Conferința a fost 
organizată în trei etape, fiecare dintre 
ele fiind în concordanță cu cele trei 
subiecte de dezbateri:

Poate fi implementată democrația 
practică în lume? Este posibil de 
editat/redactat un manual care ar 
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participarea îmi oferă o noua 
experiență și noi prieteni. USM 
îi sugerez să încurajeze studenții, 
pentru că studentul de azi, va fi 
imaginea USM de mâine.

Reporter: Ați mai participat la 
alte forumuri? Ce succese ați mai 
obținut?
Victor Solomon: Particip la diverse  
evenimente și manifestări de câte 
ori îmi permite timpul liber, pentru 
a nu fi în detrimentul altor activități. 
Tema tezei mele de licență a fost 
”Prezentarea politică a minorităților 
naționale” și în curând urmează să 
particip la o întrunire științifică cu 
această tematică. Participarea este 
o experiență și un succes unde nu e 
neapărat sa obții locuri de frunte.

Reporter: Ce sugerați masteranzilor 
care doresc să participe la asemenea 
întruniri?
Victor Solomon: Colegilor mei doresc 
să le spun că nimeni nu se naște cu 
experiență, or, aceasta  vine cu timpul. 
Participați la toate proiectele care vi 
se propun, utilizați fiecare șansă la 
maxim, chiar dacă azi ați pierdut un 
concurs sau o dezbatere, ați obținut o 
nouă experință, iar data viitoare veți 
fi mai buni decât azi. Și după cum 
spunea un profesor de la FRIȘPA 
,,căutați modele și raportați-vă la 
ele”. Raportându- vă la un profesor, 
coleg model, inevitabil veți deveni 
și voi model pentru altcineva. Curaj, 
inițiativă, dorință și perseverență în 
tot ceea ce vă propuneți. Profitați de 
orice oportunitate pentru a fi omul 
potrivit la momentul potrivit.

Interviu realizat de Olesea Moiseev,

Oficiul Imagine și Relații Publice, 
USM

servi un suport în aplicarea ei?
Care este forma de guvernare 
mai convenabilă pentru statele 
din CSI, parlamentarismul sau 
prezidențialismul?
Integrarea economică trebuie să fie 
urmată de integrarea politică ? De ce 
?
În baza acestor subiecte fiecare 
echipă trebuia să expună punctul de 
vedere, pro sau contra. Echipa din 
care am făcut parte,  fiind formată 
din reprezentanți ai Kazahstanului, 
Azerbaidjanului, Armeniei,  
Kârgâzstanului, Federației Ruse și, 
respectiv, ai Republicii Moldova, 
venisem din țări cu specific și istorii 
diferite. De aceea era dificil să ne 
expunem, totuși, în final, am abordat 
problemele din perspectiva științifică, 
ceea ce ne-a facut să învingem, în 
pofida faptului că am avut doar câteva 
ore pentru pregătire. Colaborarea 
cu participanții echipei a fost foarte 
productivă și prietenoasă, am reușit 
să alcătuim un plan de dezbateri, să 
abordăm științific problemele puse în 
discuție, toate asigurându-ne în final 
succesul.

Reporter: Care a fost programul 
conferinței științifice? Prin ce 
se caracterizează  conferința – 
dezbatere?
Victor Solomon: Pentru mine a fost 
o experiență  nouă, neordinară și 
nestandardă. La început organizatorii 
ne-au prezentat subiectele concursului 
ce urmau să le pregătim.  A urmat cea 
de–a doua etapă, s-au format două 
echipe, o echipă reprezenta țările 
din CSI și echipa cealaltă – studenții 
Universității din Sankt-Petersburg. 
Prin tragere la sorți s-a decis poziția 
echipelor, pro sau contra. Echipa 
statelor CSI a avut poziția pro pentru 
primele două subiecte și poziția 
contra pentru subiectul al treilea. 
Am avut suficiente argumente în 
susținerea poziției pro, mai dificil 
a fost la subiectul trei, unde trebuia 
să avem argumente contra, dar ne-
am descurcat cu brio. Etapa a treia 
a constat în detașarea de pozițiile 
oponenților. A fost mai special, 
pentru că trebuia să afirmăm poziția 
oponenților, fiind în situația de a 
susține și argumentele concurenților. 
A fost o dezbatere foarte interesantă.

Reporter: Ce v-a determinat pe Dvs 
să manifestați activism și inițiativă 

organizatorică? V-a impresionat 
evenimentul sau sunt calitățile ce vă 
caracterizează?
Victor Solomon: Consider că 
calitățile unei persoane se formează 
și se dezvoltă pe parcurs, dacă acest 
lucru se face cu răbdare, pricepere 
și devotament de către cei care 
ne instruiesc. La acest eveniment 
am încercat să prezint, cât mai 
bine imaginea USM-ului, dar și a 
Republicii Moldova. Nu știu dacă 
sunt calități care mă caracterizează, 
deoarece cred că mai am mult de 
lucrat la acest capitol. De cinci ani 
practic voluntariatul și probabil 
activismul vine de acolo. În prezent 
mă preocupă studiile și lucrul asupra 
tezelor, deoarece studiez la două 
masterate. Inițiativa organizatorică 
s-a format la universitate și se 
datorează profesorilor de la FRIȘPA, 
care mereu ne-au încurajat să avem 
pasiune nu doar pentru studii, dar și 
pentru acțiuni civice. Succesele sunt 
ale Universității de Stat.

Reporter: De unde aveți pasiunea 
pentru politică?
Victor Solomon: Pofta vine mâncând. 
Pasiunea mea pentru politică s-a 
format și dezvoltat pe parcursul 
anilor de studenție. Inițial îmi părea 
un domeniu plictisitor și inutil, ca 
mai apoi să descoper că, de fapt, 
politica este așa cum noi o facem 
și că în politică nu există un adevăr 
absolut, ci mai degrabă unul relativ. 
Un alt aspect pentru care am îndrăgit 
politica este modul prin care mi-a 
fost explicată de către profesorii de 
la FRIȘPA, echidistant, corect, etic și 
cu multă pasiune.

Reporter: Ce vă oferă participarea 
la conferință? Ce sugestii aveți 
pentru USM?
Victor Solomon: În primul rând 
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dr., conf. univ., Decanul Facultăţii 
de Chimie şi Tehnologie Chimică, 
USM; Mihaela Ursulean, Directorul 
şcolii gimnaziale Brodina, Suceava, 
România.
Pe lângă autori şi oaspeţi din România, 
la eveniment au participat peste 70 
de elevi şi profesori de chimie din LT 
”Principesa N. Dadiani”, Chişinău - 
profesor Baerle Iulia, grad didactic 
superior; LT ”O. Ghibu”, Chişinău - 
profesor Coşleţ Angela, grad didactic 
superior; LT ”L. Deleanu”, Chişinău 
– profesor Chiosa Zinaida, grad 
didactic superior; LT ”Gh. Asachi”, 
Chişinău – profesori Chetrean-
Parcescu Angela, grad didactic I şi 
Zacuţelu Maria, grad didactic I; LT 
”I. Creangă”, Chişinău – profesor 
Chigai Rodica, grad didactic I; LT 
”A. Russo”, Orhei - profesor Patraş 
Tatiana, grad didactic superior; LT 
”I. Suruceanu”, s. Suruceni, Ialoveni 
- profesor Frunză Natalia, grad 
didactic I; LT ”I. Pelivan”, s. Răzeni, 
Ialoveni - profesori  Baidan Aliona, 
grad didactic II şi Gureu Mariana, 
grad didactic II; LT ”I. Creangă”, 
s. Hârbovăţ, Anenii Noi - profesor 
Purice Mariana, grad didactic 
superior.
Evenimentul a finalizat cu o sesiune 
de autografe din partea autorilor.

Ion Bulimestru, dr., conf. univ.
Şef Departament Chimie,

Facultatea de Chimie și 
Tehnologie Chimică

Necesitatea cunoaşterii fenomenelor 
ce au loc în domeniile dezvoltării 
umane implică practici şi metodici 
care ar facilita perceperea şi 
comprehensiunea pentru a dezvolta 
interesul pentru studii, cercetare şi 
aplicare.
Astfel, vineri, 11 octombrie 2019, 
în Sala Senatului, USM, membrii 
Departamentului Chimie, Facultatea 
de Chimie şi Tehnologie Chimică 
au organizat evenimentul de 
lansare a ediţiei în limba română 
a cărţii ”CHIMIA DURABILĂ 
ÎN EXPERIMENTE PENTRU 
ȘCOALĂ ȘI SCHÜLERLABOR”.  

Noutăți EditorialE

Lucrarea a fost semnată de autorii: 
Dr. Daniel Rauber, Universitatea 
Saarland, Germania; Profesorul 
Emerit Rolf Hempelmann, 
Universitatea Saarland, Germania, 
Doctor Honoris Causa al 
Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi şi Prof. Ovidiu Călţun, 
Facultatea de Fizică, Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Preşedinte al „Aliance of Educators 
for Science, Tehnology, Engineering, 
Mathematics and Informatics” 
ESTEEM, România.
În cadrul evenimentului, participanţii 
au pus în discuţie subiecte actuale din 
domeniul chimiei, de o importanţă 
majoră pentru dezvoltarea socială. Or, 
schimbarea de paradigmă declanşată 
în chimie de descoperirea lichidelor 
ionice care, datorită proprietăţilor 
lor versatile, au un impact pozitiv 
asupra dezvoltării sustenabile a 
societăţii şi protejării mediului. 
Elevii, studenţii şi profesorii au aflat 
cum pot experimenta, cu ajutorul 
lichidelor ionice, noi procedee de 
scindare a masei lemnoase pentru a 
izola celuloza sau lignina şi cum pot 
produce noi materiale compozite în 
laboratorul şcolar.
Cuvânt introductiv în deschiderea 
evenimentului de lansare a cărţii au 
avut Nadejda Velişco, dr., conf. univ., 
șefa Direcţiei politici în domeniul 
învăţământului superior, Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 
RM; Otilia Dandara, dr. hab., prof. 
univ., prorector pentru activitatea 
didactică, USM; Viorica Gladchi, 
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