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Z ilele de la finele acestui an, ca 
nişte frunze de toamnă, se des-

prind din arborele... vechiului 2015, de-
venind trecut... Un trecut fără de care 

nu putem avea un prezent, un viitor, un nou, un progres, 
pentru că şi acest an, dificil pentru comunitatea univer-
sitară, ne-a marcat prin nişte împliniri, performanţe, re-
zultate concrete care ne fac faţă atunci când pragul uşii 
Universităţii de Stat din Moldova ni-l trec colindătorii... 

Cu ce plecăm din acest an? Cu un sac de... obiective 
pentru Noul an 2016, care ar semnifica nu altceva decât 
acţiune, acţiune şi iar acţiune. Este ceea ce, de fapt, ne-a 
caracterizat întotdeauna, ocupând mai mulţi ani merita-
tul loc în topul universităţilor internaţionale. Şi aici ţin 

SĂ CONSOLIDĂM CEEA CE AVEM VALOROS!

Acest străvechi dicton latin a deve-
nit cap de afiş al unui eveniment 

ad-hoc, care s-a întâmplat la Universita-
tea de Stat din Moldova acum câteva zile, 
adică în după – amiaza lui 15 decembrie. 
Exact cu un an în urmă, aici, în Blocul 
II de studii (ce face corp comun cu Cam-
pusul Central), a prins contur o idee 
fantastic de curajoasă şi inspirată. Este 
vorba de reconstrucţia sau, mai bine zis, 
refacerea din temelii a acestui important 
monument de arhitectură cu o vechime 
de 140 de ani.

Şi iată, peste un an, acesta a luat în-
făţişarea unei excepţionale perle arhitec-
tonice de unicat. La darea în primire a 
obiectului au fost invitaţi membrii Consi-
liului de Administraţie în frunte cu dom-
nul rector Gheorghe CIOCANU. 

Iar în calitate de ghid prin luminoa-
sele holuri şi săli de studii, cu aer reîntinerit, s-a angajat însuşi domnul Viorel GO-
DEA, director general al Companiei de Construcţii SRL Lagmar/Impex, absolvent 
al unei instituţii de profil de mare prestigiu din Cluj, România. 

A urmat o scurtă recepţie improvizată chiar în holul de la intrarea în bloc din-

spre strada M. Kogălniceanu, care, spre 
încântarea şi surprinderea celor prezenţi, 
se aseamănă cu un templu roman acade-
mic din străvechea cultură arhitectonică 
romană.

Domnul rector a mulţumit cordial, din 
partea întregii comunităţi universitare, 
echipei de conducere a companiei şi, în 
mod special, minunaţilor muncitori-con-
structori, pe care vorbitorul i-a numit 
metaforic „plutoane de soldaţi”, care au 
stat la datorie din zori şi până la miezul 
nopţii, toate aceste 12 luni, îndeplinindu-
şi cu cinste îndatoririle asumate.

La rândul său, domnul Viorel Godea 
a raportat conducerii USM cu deplină sa-
tisfacţie că angajamentele asumate au fost 
respectate întocmai, fără nicio abatere de 
la proiect şi de la termenii fixaţi anterior. 

Fără îndoială că evenimentul acesta, 
care a avut loc chiar în preajma sfintelor sărbători creştine de iarnă, se în cadrează 
perfect dispoziţiei întregii noastre comunităţi universitare, care, peste câteva zile, va 
primi urătorii în casele primenite şi primitoare.

Mihai MORĂRAŞ

FINIS  CORONAT  OPUS

Spunea înţeleptul filozof şi poet al 
antichităţii elene Euripide că viaţa-

i o luptă necurmată: unii sunt fericiţi mai 
devreme, alţii mai târziu. Ei bine, credem 
că doamna Otilia Dandara a simţit şi a trăit 
acest nobil sentiment de fericire chiar din 
fragedă pruncie. Fiindcă a crescut într-un 
mediu propice corespunzător, întreagă-i 
copilărie, petrecută acolo, în Bădragii Edi-
neţului, fiindu-i ocrotită de căldura şi ar-
monia din familie, ambii părinţi posedând 
cu har cele mai alese calităţi omeneşti.

Poate aceasta ar fi una din explicaţiile 
că admirabila noastră omagiată şi-a ales 
pentru toată viaţa domeniul care avea s-o 
afirme drept un strălucit cadru didactic uni-
versitar şi savant cu renume.

Numele domniei sale s-a făcut cunos-
cut şi apreciat odată cu susţinerea tezei de 
doctor la prestigioasa Universitate „Al I. 
Cuza”din Iaşi,  unde i-a fost conducător 
ştiinţific remarcabilul savant de talie inter-
naţională Gheorghe Văideanu.

Ulterior, doamna Otilia Dandara şi-a 
axat cercetările pe domeniul Pedagogia 
Generală, fiind actualmente considerată 
drept specialistul Nr.1 în ţara noastră, care 
a identificat şi a trasat o nouă 
direcţie în cercetare – „Ghi-
dare în carieră”.

Meritul aparte al savan-
tei  este acela că domnia sa 
a reuşit să determine direc-
ţia de orientare şi asumare a 
fenomenelor educaţionale, 
care şi-au găsit reflectarea în 
documente şi politici educaţi-
onale, pe care tot dânsa le-a 
elaborat în bună parte.

În această ordine de idei 
se cuvine de remarcat rolul 
important pe care l-a avut 
doamna profesor şi la elaborarea Co-
dului Educaţiei, a altor documente fun-
damentale, precum: Cadrul Naţional al 
Calificărilor; Concepţia Managementului 

Educaţional şi. a. Pe lângă toate acestea, 
omagiata noastră este şi un cadru didactic 
de excepţie, cu deosebite calităţi umane, 
nemaivorbind de cele profesionale. Fiind 

prin felu-i de a fi o persoană 
tolerantă, chiar îngăduitoare, 
Otilia Dandara rămâne totuşi 
foarte obiectivă, severă şi prin-
cipială. 

După cum afirmă mentorul 
şi îndrumătorul doamnei pro-
rector, profesorul universitar 
şi ilustrul savant în ştiinţa psi-
hologiei şi educaţiei Vladimir 
Guţu, fosta lui discipolă posedă 
încă un enorm bagaj de rezer-
ve manageriale, intelectuale şi 
umane în a-şi continua strălucita 
carieră pedagogică și științifică. 

Drept dovadă ar putea servi elaborarea şi 
definitivarea tezei de doctor habilitat, pe 
care a susţinut-o cu brio acum 5 ani. 

Draga şi multapreciata sărbătorită 

se bucură de prețuirea şi respectul celor 
dragi, a prietenilor şi colegilor. Numele 
domniei sale este legat de cele mai presti-
gioase simpozioane, întruniri, conferinţe 
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţio-
nal, unde distinsa noastră universitară este 
prezentă cu referate şi comunicări de cea 
mai înaltă prestaţie profesională.

Marele poet german Goethe afirma că 
baza fiinţei umane este Voinţa. Nu încape 
îndoială că toate celea câte se află la teme-
lia puternicei personalităţi a doamnei Oti-
lia Dandara se datorează, înainte de toate, 
voinţei, perseverenţei şi intransigenţei 
sale neclintite,  cu care natura a înzestrat-
o cu vârf şi îndesat.

LA MULţI ANI ŞI tOţI pLINI DE 
RODUL NOILOR BUCURII ŞI REA-
LIzĂRI. 

Cu deosebită apreciere şi 
considerație, Comunitatea 
Academică a Universităţii 

de Stat din Moldova

LUMINA IZVORÂTĂ DIN CUIbUL PĂRINTESC

2016: ) )

Mesaj de felicitare 



să menţionez contribuţia tuturor cadrelor didactice, a 
membrilor Senatului, aportul fiecăruia la aprobarea şi 
realizarea a zeci de decizii ce au asigurat continuitate şi 
excelenţă în reformarea continuă a învăţământului uni-
versitar  la USM.

Aşadar, Universitatea de Stat din Moldova, în frunte 
cu noul Senat reales pentru  ulteriorii  5 ani, are de par-
curs o perioadă deosebită în evoluția sa. Ample și fun-
damentale reforme lansate în anii 2008, după cum s-a 
menţionat la şedinţa din 1 decembrie 2015 a Senatului 
USM, s-au cristalizat prin rezultate concrete. Obiective-
le principale ale acestei metamorfoze au consolidat ca-
litatea învățământului universitar, au cultivat excelența 
în cercetarea universitară în spiritul performanței și 
competitivității la nivel local, național și internațional, 
ne-au dezvoltat și modernizat infrastructura instituției, 
creându-ne o nouă imagine în societate. 

Planul Strategic propus spre discuţii şi propuneri, 
spre a fi aprobare este un document ce definește prin-

cipalele direcții de dezvoltare a Universității de Stat din 
Moldova pentru următorii cinci ani. Obiectivele stra-
tegice cu acțiunile concrete de realizare au la baza lor 
dorința comunității academice de a continua, de a dez-
volta și consolida ceea ce este valoros și bun, contribuind 
la dezvoltarea educației, științei și culturii naționale, la 
formarea și perfecționarea resurselor umane înalt ca-
lificate. Strategia managerială urmărește asigurarea și 
creșterea continuă a calității procesului didactic și a cer-
cetării științifice, dezvoltarea avantajoasă a relațiilor de 
colaborare cu instituții prestigioase de învățământ și cer-
cetare, cu mediul socio-economic, activităţi ce s-au sol-
dat cu recunoașterea Universității de Stat din Moldova 
ca o instituție orientată spre performanțe academice.

Cu stimă, 
Rector Gheorghe CIOCANU,

 profesor universitar
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feritoare la diversele aspecte ale 
procesului educațional, inclusiv 
la cerințele față de pregătirea te-
zelor de master, față de calitatea 
cursurilor, dar și de rezultatele 
programului de stagiu al maste-
ranzilor în cadrul universităților 
din Uniunea Europeană. Toto-
dată, masteranzii au fost invitați 
să prezinte conceptul și struc-
tura tezelor de master, pre-
cum și viziunea proprie asupra 
utilității stagiului realizat în ca-
drul universităților din Uniunea 

Europeană,  partenere în 
acest proiect. Prezentările 
masteranzilor au fost axate 
pe diverse teme, inclusiv 
aspecte ce țin de activita-
tea Oficiilor de Transfer 
Tehnologic și a Incuba-
toarelor de inovare din 
cadrul universităților, de 
însuși procesul de transfer 
de tehnologie din mediul 
academic spre industrie, 
precum și aspecte practice, 
cum ar fi implementarea 

instrumentelor informatice pentru susținerea inovației și a 

creativității etc.
În cadrul ședintei au fost 

discutate diverse probleme ce 
țin de realizarea obiectivelor 
Proiectului, au fost trecute în 
revistă rezultatele obținute, dar 
și provocările cu care se con-
fruntă partenerii în procesul 
de implementare a activităților 
de proiect. Proiectul Tempus 
TecTNet își are drept obiectiv 
principal edificarea și dezvolta-
rea unui câmp inovațional via-
bil în cadrul universităților au-
tohtone, prin crearea unei rețele 

de transfer tehnologic eficace. 
Republica Moldova este reprezentată în proiect de 

patru universități beneficiare: Universitatea de Stat 
din Moldova, Universitatea tehnică a Moldovei, Uni-
versitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea 
de Stat “Alecu Russo” din Bălți; două agenții: Agenția 
de Stat pentru proprietatea Intelectuală, Agenția pen-
tru Inovare și transfer tehnologic și o organizație 
non-guvernamentală: “Rețeaua de transfer tehnolo-
gic din Moldova”. 

Proiectul a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi fi-
nalizat în luna decembrie 2016.

tatiana BULIMAGA,
şef  Secție, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM

Actualitatea la zi 

Mesaj de felicitare 

P entru a menține aceste poziții, pentru a putea aspira şi în continuare în to-
pul celor mai bune universități, planul strategic reprezintă un act fundamen-

tal de asumare a responsabilităților managementului universității în scopul asigurării 
compatibilității misiunii cu obiectivele învățământului superior și consolidării unei cul-
turi organizaționale bazate pe performanță și calitate. 

Or, în vizorul Senatului, al Consiliului de Administraţie, al rectoratului USM rămân 
obiectivele și acțiunile strategice pentru următoarele domenii prioritare: învățământ, 
cercetare științifică, studenți, relații internaționale, comunicare și imagine, dezvoltare 
instituțională, ce includ:

Dezvoltarea și consolidarea calității ofertei educaționale;	
Abordarea cercetării științifice ca prioritate în activitatea Universității de Stat din 	
Moldova;
Sprijinirea activităților profesionale, sociale, culturale și sportive organizate de 	
către studenți;
Intensificarea şi creşterea calităţii activităţilor de colaborare universitară inter-	
naţională;
Creşterea gradului de internaţionalizare a activităților academice;	

Consolidarea imaginii și intensificarea acțiunilor de promovare; 	
Dezvoltarea, modernizarea și utilizarea eficientă a infrastructurii universitare.	

Stimaţi colegi! Dragi studenţi! Suntem un tot unitar – Universitatea de Stat din 
Moldova – şi avem cea mai mare responsabilitate pentru acest locaş al cunoştinţelor– 
să-i menţinem imaginea de instituţie ce nu cedează intemperiilor. Per aspera ad astra 
ne-a călit mereu şi putem fi convinşi că o nouă intrare în povestea lui Moş Crăciun  
va înregistra şi o nouă depănare a poveştii noastră – una reală, dar cu aceleaşi dintot-
deauna bucurii ce SE ASOCIAZĂ în perioada sărbătorilor de iarnă cu un optimism şi 
încrederea că suntem şi vom fi buni.

Vă doresc sărbători fericite, prosperitate, noi iniţiative, poziţii active în societate, 
educaţie prin promovarea valorilor şi tradiţiilor neamului nostru. Multă energie şi 
curaj, pace-n suflet şi în casă! Fie ca sărbătorile de iarnă să vă surprindă plăcut în cel 
mai feeric dans al împlinirilor

LA MULŢI ANI!
Cu stimă, 

Rector Gheorghe CIOCANU,
profesor universitar

La 11 decembrie 2015, în incinta 
Universității de Stat din Moldova, a avut 
loc cea de-a III-a Reuniune a Consorțiului 
Proiectului  Tempus „Rețeaua de transfer 
Tehnologic – TecTNet”, format din 11 par-
teneri din Republica Moldova și Uniunea 
Europeană. La eveniment au fost prezenți 
reprezentanți din toate instituțiile-partenere, 
precum și masteranzii implicați în progra-
mul „Management Inovațional și Transfer 
Tehnologic”, desfășurat sub egida acestui 
proiect. Agenda reuniunii a fost una foarte 
consistentă.

Evenimentul a fost deschis de domnul 
Gheorghe Ciocanu, Rectorul USM, profe-
sor universitar.

În  mesajul de salut dl rector a menționat importanța 
Proiectului pentru USM,  a scos în evidenţă impac-

tul acestuia în dezvoltarea cercetării și transferului teh-
nologic la  instituţia noastră. 

În cadrul reuniunii, de asemenea, a avut loc lansarea 
Compendiului metologico-practic „Sistemul inovativ al 
Universității: Intraprenoriatul mediului universitar (pe 
exemplul Universității de Stat din Moldova)”, coordonat 
de M.Jalencu, A.Niculiță și F.Paladi. Lucrarea editată în 
cadrul proiectului menționat 
vine să reliefeze în mod deo-
sebit sinergia și convergența 
unui șir de acțiuni, în special, 
întreprinse în cadrul Proeicte-
lor Tempus întru edificarea me-
diului inovativ al Universității 
de Stat din Moldova.

O atenție sporită a fost acor-
dată Programului de master 
“Managementul Inovațional 
și transferul tehnologic”, 
lansat la 15 septembrie 2014. 
Reprezentanții celor patru 
universități din Republica 
Moldova, care realizează în 
comun programul de master, și-au exprimat opinia re-

PLUGUŞORUL  2016

SĂ CONSOLIDĂM CEEA CE AVEM VALOROS!

UNDĂ VERDE CÂMPULUI INOVAŢIONAL INTERUNIVERSITAR
(REUNIUNEA CONSORȚIULUI PROIECTULUI TEMPUS „REȚEAUA DE TRANSFER TEHNOLOGIC – TECTNET”)

Aho –Aho , flăcăi voinici,
Ian pocniţi vârtos din bici,
pluguşorul să pornească,
Brazda veche s-o-nnoiască
Urători de viţă nouă,
Ce ară şi-atunci când plouă
Şi pe frig, şi pe ninsoare,
Informând pe fiecare
Ce se-ntâmplă-n lumea mare,
Ce e nou la Universitate
La acea falnică Cetate,

Cea mai bună din Moldova
Şi cu fapta şi cu slova,
Unde ne-am convins, măi frate,
Că se face bună carte.

trageţi brazda îndesat
pentru rectorul Ciocanu,
Demn, destoinic şi avanul,
Care face fapte bune
pentru oameni, pentru lume
Ce munceşte neîncetat

pentru-n trai asigurat,
Hăi! Hăi! Hăi! 

Sănătate la prorectori,
Căci ei sunt ai noştri vectori,
Munca ne-o evaluează,
Ne îndrumă, ne ghidează
Secţii, Studii, Calitate
Şi în celelalte toate
Să se bucure din plin
De sărbătorile ce vin – 

Mânaţi plugul măi flăcăi,
Hăi! Hăi! Hăi!

trageţi plugul prin nămeţi
S-ajungem la facultăţi
La care muncesc cu spor
O mie de profesori
Să-i admiri şi să-i urezi
pe istorici şi jurişti,
Filologi şi programişti,
Biologi şi literaţi,

Sociologi şi diplomaţi
Buni chimişti, fizicieni,
ziarişti – matematicieni,
Contabili – bibliotecari,
Oameni demni de fapte mari,
Hăi! Hăi! Hăi!
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De data aceasta eve-
nimentul în cauză a 

avut loc între 13 - 14 noiem-
brie 2015, la Facultatea de 
Drept a Universităţii din Bu-
cureşti.

Întruniţi într-o şedinţă 
comună,  cele două Consilii 
profesorale  au pus în discuţie 
unele proiecte de colaborare 
care deja funcţionează, iar  al-
tele care urmează a fi imple-
mentate.

Dintre proiectele care 
deja au fost puse pe rol, şi-a 
demonstrat efectele şi capaci-
tăţile benefice proiectul legat 
de mobilitatea profesorilor 
invitaţi pentru a ţine lecţii 
demonstrative studenţilor şi 
masteranzilor de la cele două 
facultăţi. S-a discutat şi despre acele proiecte care sunt legate de şcoala doctorală, des-
pre colaborarea cu articolele ştiinţifice în coautorat, despre intensificarea mobilităţii 
academice a studenţilor şi profesorilor din Chişinău şi Bucureşti în ambele sensuri.

Solemnitatea evenimentului a fost menţinută de  intervenţiile vorbitorilor, care s-au 
arătat mulţumiţi de atmosfera şi căldura în care s-au desfăşurat cele două întâlniri.

Pe parcurs, reprezentanţii Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova 
au  fost invitaţi la o excursie prin aule, biblioteci, prin sălile de conferinţe şi labora-

toarele Facultăţii de Drept 
bucureştene, vizitatorii 
din Chişinău rămânând cu 
cele mai frumoase păreri.  

În mod deosebit ne-a 
impresionat solemnitatea  
cu prilejul jubileelor ani-
versare ale remarcabilelor 
personalităţi în domeniul 
Dreptului: Constantin 
Mitrache, profesor  uni-
versitar, doctor; Emilian 
Stancu, profesor uni-
versitar, doctor; Nicolae 
Volonciu, profesor uni-
versitar, doctor; Stanciu 
Carpenaru, profesor uni-
versitar, doctor.

Timpul frumos de afa-
ră, zilele însorite de toam-
nă  târzie ne-au creat o 

atmosferă şi un confort  deosebit. În cele din urmă, toţi participanţii s-au arătat optimişti 
şi încrezători în vederea colaborării ulterioare şi mai eficiente dintre  facultăţile noastre. 
Astfel, podul de înfrăţire între noi se consolidează pe an ce trece.

Sergiu  BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept, USM,

profesor universitar

PODUL  DE  ÎNFRĂŢIRE
(ŞEDINţA COMUNĂ A CONSILIILOR FACULtĂţII DE DREpt (UNIVERSItAtEA   BUCUREŞtI) ŞI A FACULtĂţII DE DREpt 

(UNIVERSItAtEA DE StAt DIN MOLDOVA)

În perioada 23-28 noiembrie 2015, în incinta Cen-
trului Internaţional de Expoziţii „MoldExpo”, şi-a 

desfăşurat lucrările Expoziţia Internaţională INFOIN-
VENt-2015”, ediţia a XIV-a. Organizatorii acestui 
eveniment de anvergură au fost: Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală şi Centrul Internaţional de Ex-
poziţii „MOLDEXPO” în parteneriat cu Academia de 
Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic.

Ediţia din acest an „INFOINVENt-2015” a întrunit 
participanţi de la universităţi, instituţii, centre de cerce-
tare, firme, persoane fizice şi asociaţii din R. Moldova, 

Polonia, România şi Canada, care au pre-
zentat peste 400 de lucrări. 

Universitatea de Stat din Moldova 
a participat la acest eveniment cu mai 
multe elaborări ştiinţifice, care au trezit 
interesul publicului prezent, acestea fi-
ind apreciate după merit. 

Iată numele apreciaţilor noştri titu-
lari:

Medalia de 	
Aur a Organizaţiei Mon-
diale a proprietăţii Inte-
lectuale (OMpI), a fost 
decernată  dnei Valentina 
BULIMAGA, conside-
rată cea mai prestigioasă 
distincţie la nivel interna-
ţional care este acordată 
inventatorilor.

De	  Diploma şi Me-
dalia de Aur pentru „Dispozitiv pen-
tru ionizarea gazelor” s-au învrednicit 
inventatorii  A.Crăciun, O.Podubni şi 
B.Albert;  

Diploma şi Medalia de Aur 	 pen-
tru „Metodă de măsurare a dimensiu-

nilor petelor de produse petroliere pe suprafaţa apei 
la distanţă”  a fost îmnânată lui A.Chiriţa;

Diploma şi Medalia de Aur 	 pentru „procedeu 

modificat şi bioreactor 
pentru producerea bi-
ochimică a cianocoba-
lamiei (Vitamina B12) 
din deşeuri agroindus-
triale” le-a revenit  dlor 
V.Covaliov, V.Bobeica, 
O.Covaliova;

Cu	  Diploma şi 
Medalia de Argint 
pentru „Microalga 
cianofită Cylindros-
permum -un nou ma-
terial biotehnologic” 
au fost menţionaţi dnii 
A.Trofim, Vas.Şalaru, 
V.Şalaru, L.Zosim;

Diploma şi Me-	
dalia de Bronz pentru 
„tehnologii de pro-

ducere a hidrogenului”  au luat-o dnii V.Covaliov, 
V.Bobeica, O. Covaliova ; 

Diploma şi Medalia de Bronz 	 pentru „tehnolo-
gii de purificare a apei” a ajuns la dl V.Guţanu.

   
Eleonora BOLBOCEANU, 

   Institutul de Cercetare şi 
Inovare USM

„RECOLTA” DE DISTINCŢII PENTRU INVENTATORII USM
(REZULTATELE EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE  „INFOINVENT-2015”, EDIŢIA A XIV-A)

Doamnele Valentina Bulimaga şi Alina Trofim 
(Facultatea de Biologie şi Pedologie) medaliate 

cu aur şi argint la „INFOINVEST -2015”.

Oameni buni şi cu dreptate,
trageţi brazda mai departe
până pe la Sindicate,
Unde poţi avea de toate –
tratament şi sănătate,
Iar apoi la decanate,
Care sunt acei cu carte
Şi în toată dimineaţa
Noi le respectăm povaţa
Completăm registrele,
Scoatem la timp mediile,

Educăm atent studenţii,
Activăm cu eminenţii,
Cunoştinţe cultivăm
Şi mereu îi îndrumăm
Să fie europeni
Şi în fapte buni şi demni,
pentru dânşii, măi flăcăi,
Hăi! Hăi! Hăi!
Azi, în miez de sărbătoare,
Noi venim cu o urare

pentru cei cu suflet mare,
Ca să fie tari tot anul,
Sănătoşi şi liniştiţi
Şi cu visul împliniţi,
Lucrul  să ne meargă strună
Şi să fim toţi împreună
Şi la bine, şi la greu,
punând umărul mereu
pentru instruire, frate,
Că-i mai bună decât toate,
Hăi! Hăi! Hăi!

trageţi brazda roditoare
Din Carpaţi până la Mare,
Să cunoască lume-ntreagă
Urătura noastră dragă,
Iar în Anul care vine 
toţi s-o ducă şi mai bine,
Aibă împliniri înalte
Şi-n salarii, şi la carte
Manuale şi programe,
Conferinţe – Cercetare,

Baftă şi noroc în toate,
Mult noroc şi sănătate,
Să trăiţi şi s-aveţi har
În anul jubiliar,
La Crăciun şi la Mulţi Ani!
Hăi! Hăi! Hăi!

V-a urat de bine
Comitetul sindical 

al angajaţilor USM

Efectul mobilităţii academice
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FACULTATEA  DE  RELAŢII  INTERNAŢIONALE, 
ŞTIINŢE  POLITICE  ŞI  ADMINISTRATIVE – 20!

procesele de schimbare au marcat par-
cursul Republicii Moldova de la înce-

puturile sale şi până în prezent. Desfășurate sub 
lozincile democratizării şi liberalizării, transfor-
mările politice din a doua jumătate a anilor ’80 
a secolului trecut, din fosta URSS, au culminat 
cu deschiderea sistemului politic, proclamarea 
independenței și schimbarea regimului politic. 
Aceasta, la rândul său, a declanşat un șir de re-
forme cu caracter modernizator, care au cuprins 
toate domeniile vieţii sociale. În practică însă 
nu toate schimbările au dat rezultatele așteptate. 
Modernizarea politică a fost şi rămâne mare-
le proiect de viitor al societăţii din Republica 
Moldova. Ancorată în realitățile prezentului, 
valorificând experiența trecutului, rămâ-
nând, totodată, prospectivă, în esența sa, ana-
liza societății angajate în schimbare constituie 
un demers științific cu un puternic potențial 
aplicativ.

Ştiinţa politică din Republica Moldova, re-
abilitată și plasată la locul firesc, pe care trebuie 
să-l ocupe într-o societate modernă, are misiunea 
să acorde suportul teoretic și metodologic nece-
sar inițierii și desfășurării proceselor de schimba-
re politică. Facultatea de Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii 
de Stat din Moldova a fost unul dintre centrele 
importante care au stat la bazele constituirii şi 
afirmării ştiinţei politice din ţară. 

La etapa actuală, Facultatea de Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administrati-
ve dispune de un potențial științific și didactic 
semnificativ atât pentru formarea specialiștilor 
de înaltă calificare, cât și pentru elaborarea su-
portului teoretic necesar promovării reformelor. 
În prezent, facultatea pregătește cadre la trei 
specialități: politologie; Relații Internaționale; 
Administrație publică. Studiile de licență sunt 
completate cu cele de master, care, la ora actu-
ală, oferă 7 programe diferite: Analiză și consi-
liere politică; Management politic și electoral; 
Politici şi servicii publice; Resurse umane și 
politici de personal, Studii Diplomatice; Stu-
dii Europene; Studii de americanistică. Pentru 
specialitățile „Administrație publică” și „Relații 
Internaționale” învăţământul este organizat și în 
forma de studii cu frecvenţă redusă. Astăzi la fa-
cultate își urmează studiile circa 900 de studenți 
și masteranzi.

procesul didactic este asigurat de cele 
două Departamente ale facultății: Departa-
mentul Științe politice și Administrative și 
Departamentul Relații Internaționale. În ca-
drul acestora activează peste 60 de cadre didac-
tice, inclusiv 7 persoane au gradul științific de 
doctor habilitat și titlul de profesor universitar, 
iar peste 30 posedă gradul de doctor în științe și 
titlul de conferențiar. 

Un motiv de mândrie și de speranță, în 
același timp, sunt absolvenții noștri, care se re-
găsesc astăzi în majoritatea instituțiilor publice 
din Republica Moldova, dar și în cadrul unor 
prestigioase organizații internaționale. Impresi-

onante sunt și cercetările profesorilor facultății. 
De regulă, ele reflectă probleme actuale cu care 
se confruntă societatea. Important este ca acest 
potențial să fie valorificat la maximum, astfel 
încât absolvenții FRIȘPA să-și găsească locul 
în instituțiile statului, formațiunile politice sau 
structurile societății civile, selectați pe baza cri-
teriilor de meritocrație și integritate morală, dar 
nu după aderența la o forță politică sau alta, iar 
recomandările și concluziile, care se conțin în 
studiile realizate de profesorii noștri, să serveas-
că drept suport pentru elaborarea și promovarea 
politicilor.

Aniversarea a 20-a a Facultăţii Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe politice şi Administra-
tive este un bun prilej pentru evaluări şi tra-
sarea de noi obiective. Conferinţa științifică 
internațională dedicată acestui eveniment a 
reunit reprezen-
tanţi de seamă ai 
mediului academic 
și de cercetare, 
funcţionari publici, 
politicieni, care au 
pus în discuţie pro-
blemele moderni-
zării politice a Re-
publicii Moldova, 
aspecte legate de 
reformarea admi-
nistraţiei publice în 
contextul eforturi-
lor de europenizare 
a ţării, precum şi promovarea intereselor pe 
plan internaţional prin stabilirea relaţiilor de 
colaborare cu alte state şi asigurarea securi-
tăţii naţionale. 

Atribuirea conferinţei statutului de for ştiin-
ţific internaţional a permis abordarea subiectelor 
şi dintr-o perspectivă comparată, cadru adecvat 
unui schimb de experienţă cu impact teoretic şi 
aplicativ. Ne bucurăm că printre participanții 
și autorii care și-au prezentat studiile pentru 
conferință se regăsesc reprezentanții mediu-
lui academic și ai organismelor internaționale 
din mai multe țări: Austria, China, Georgia, 
Israel, Kazahstan, pakistan, România, Rusia, 
Serbia, Slovenia, Ucraina. 

Un asemenea proiect cum este conferința 
științifică internațională necesită contribuția mai 
multor persoane. Îmi exprim gratitudinea față 
de organizatorii și participanții conferinței pen-
tru sprijinul entuziast acordat acestui proiect. 
Fiecare contribuție se înscrie într-o perspectivă 
teoretico-aplicativă și își propune să prezinte, în 
mod sintetic, elemente de reflecție pertinente. 
Sperăm că materialele conferinței științifice 
internaționale ”Știința politică și societatea 
în schimbare” (Chișinău, 13 noiembrie 2015) 
vor servi drept suport teoretic și metodolo-
gic pentru toți cei interesați de problemele 
tranziției politice spre democrație. 

Alexandru SOLCAN,
 doctor în științe, conferențiar universitar,

decanul Facultăţii Relații Internaționale 
Științe politice și Administrative

ȘtIINțA pOLItICĂ ȘI SOCIEtAtEA 
ÎN SCHIMBARE

Manifestările de la Facultatea Relații Internaționale, Științe 
Politice și Administrative, dedicate aniversării a 20-a a  

Facultății, au fost un bun prilej pentru a trece în revistă anumite 
realizări obținute și în domeniul Studiilor Internaționale și Europene 
la USM, inclusiv pe planul colaborărilor naționale și internaționale, 
cooperării pe diverse domenii dintre diferite instituții, centre 
științifice, specialiști.

Cu această ocazie, în zilele de 12 și 13 noiem-
brie 2015, la USM, Facultatea Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative, s-a aflat în vizită 
o delegație de la Centrul de Studii Europene a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
România, în frunte cu Directorul Centrului, 
prof.univ. dr. Gabriela Carmen pascariu. Din 
delegație au mai făcut parte cadre didactice și co-
laboratori ai Centrului de Studii Europene de la 
Iași teodor Moga, Ramona Frunze, Loredana 
Simionov, Daniel Mereuță, Ciprian Alupului. 
Oaspeții ieșeni au luat parte la manifestările or-
ganizate cu prilejul aniversării FRIȘPA. Astfel, în 
data de 12 noiembrie, dna Gabriela Carmen Pascariu a prezentat în 
fața studenților de la Specialitatea Relații Internaționale prelegeri cu 
tema „Integrarea europeană a României: lecții pentru Republi-
ca Moldova”, urmate de întrebări, răspunsuri, discuții interesante și 
importante, la care s-au alăturat și ceilalți membri ai delegației de la 
Iași, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice de la FRIȘPA. În aceeași 
zi, la Centrul de Studii Europene a USM, a avut loc o importantă, 
din punct de vedere științific și practic, Masă rotundă cu genericul 
„Necesitatea de Implicare: parteneriatul Estic și Angajamentul 

la nivel local”. Organizată la inițiativa CSE Iași, în cadrul pro-
iectului Jean Moonet “the Eastern partnership under strain – 
time for a rethink?”, în colaborare cu CSE USM, Departamen-
tul Relații Internaționale, La Masa Rotundă, la care au participat 
masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, au fost luate în dezbatere o 
serie de probleme deosebit de actuale pentru științele din cadrul Stu-

diilor Europene, dar și pentru practica 
construcției europene, inclusiv pentru 
Republica Moldova, ce țin de regândirea, redimensionarea, reconsi-
derarea vecinătății estice a Uniunii Europene, noi abordări privind un 
Parteneriat Estic mai eficient.   

În data de 13 noiembrie activitățile prilejuite de jubileul 
Facultății au continuat în cadrul lucrărilor Conferinței științifice 
internaționale „Știința politică și societatea în schimbare”, care 
s-a desfășurat atât la sesiuni plenare, cât și la patru ateliere specia-

lizate. Oaspeții din România, precum și alți invitați din Slovenia, 
China, Ucraina, Rusia, alături de cadrele didactice și cercetătorii 
din Moldova, au participat la lucrările Atelierului 4 „Asigurarea 
securității naționale a Republicii Moldova în contextul trans-
formării relațiilor internaționale”, care s-au desfășurat în incinta 
Centrului de Studii Europene. În comunicările prezentate și în dez-

bateri au fost puse în discuție probleme actuale ce 
țin de reconfigurarea mediului internațional de se-
curitate sub influența noilor amenințări și implicații 
pentru Republica Moldova, precum și probleme 
actuale ale securității în contextul politicii de ve-
cinătate a Uniunii Europene cu referire inclusiv la 
Republica Moldova, dar și unele abordări teoretico-
practice ale securității internaționale din perspec-
tiva intereselor Republicii Moldova. Materialele 
integrale ale Conferinței au fost publicate într-un 
volum jubiliar.

În cadrul întâlnirilor și discuțiilor cu oaspeții 
manifestărilor, îndeosebi cu delegația ieșeană, a 
fost luată în dezbatere o serie întreagă de probleme 

legate de dezvoltarea în continuare a colaborării în 
domeniul studiilor internaționale și europene. În ca-

drul evenimentelor a fost semnat un Acord de parteneriat dintre 
Centrul de Studii Europene a Universității „Al.I.Cuza” din Iași 
și Centrul de Studii Europene a USM, care are ca scop să ridice la 
un nou nivel stadiul actual de colaborare dintre cele două instituții.

Grigore VASILESCU,
 doctor habilitat, profesor universitar,

 directorul Centrului de Studii Europene, USM 

Calea modernizării societății moldovenești 
se înscrie plenar în preocupările științifice 

ale savanților politologi din țară, inclusiv ale celor 
de la FRIȘPA, al cărei jubileu de 20 de ani l-am 
marcat recent. Relația „știința politică universita-
ră - modernizarea societății” este pentru cercetă-
torii de la FRIȘPA una deosebită, dar și complexă, 
contradictorie, care cunoaște în evoluţia sa câteva 
etape. 

Etapa inițială, care a deschis calea preocu-
părilor politologice în Moldova, în general, și la 
USM, în particular, este cea a anilor 1991-1995, 
considerată, pe drept, etapa căutării propriei 
identităţi. Atunci, aveau loc primii paşi de institu-
ţionalizare a ştiinţei politice în sistemul de învăţă-
mânt superior din R. Moldova, fapt legat mai în-

tâi de USM, unde, în 
urma unor dezbateri 
active asupra obiecti-
velor științifice noi, în 
septembrie 1989, se 
creează Catedra po-
litologie. Iar în 1990 
astfel de catedre apar 
și în alte instituții de 
învăţământ superior 
din țară. Deci, prin 
căutări insistente şi 
anevoioase, către 
începutul anilor 90 

ştiinţa politică universitară ocupă locul său apar-
te în sistemul științelor socio-umane. Eforturile 
depuse atunci de unii entuziaști (A. Zavtur, Gh. 
Rusnac (primul şef-catedră), D. Strah, V. Moşnea-
ga, P.Fruntaşu, D. Ilaşciuc şi alții), veniți din alte 
domenii ale științei sociale, au pus începuturile 
ştiinţei politice la USM.

Etapa a doua – 1995 – începutul anilor 2000 - 
întruchipează procese complexe și anevoioase de 
constituire a comunității științifice și pedagogice 
naționale în domeniul ştiinţei politice și, concomi-
tent, de creare a sistemului național de pregătire a 
cadrelor politologice din țară. Startul ei, ca și a ce-
lei dintâi, a fost determinat de măsurile susținute 
ale administrației, savanților, pedagogilor polito-
logi de la USM, care, prin inițiativa și contribuția 
lor științifico-didactică, au pus bazele sistemului 
dat, oferindu-i acestuia capacitățile necesare – 
instituționale, funcționale, prospective, de mo-
dernizare continuă. Astfel, anul 1995 se consideră 
pentru USM și pentru țară în ansamblu anul de co-
titură în evoluția domeniului politologic. Anume 
atunci a fost fondată, conform Ordinului Recto-
rului USM din 20 iunie, cu începre de la 30 iunie, 
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, 
denumită în 2001 Facultatea de Relaţii Internaţio-
nale, Ştiinţe Politice şi Administrative (FRIŞPA). 
Acest eveniment a avut o rezonanță națională în 
sistemul de științe al țării. 

Specialităţile ce le oferea noua facultate - „po-
litologie”, „politologie şi instruire juridică”, „ad-
ministraţie publică”, „relaţii internaţionale”- erau 
binevenite și imperios necesare pentru domeniile 

respective, fiindcă pregătirea cadrelor de aici a 
fost și rămâne unul din criteriile principale de mo-
dernizare a statului Republica Moldova.

A treia etapă – începutul anilor 2000 până 
în 2014, considerată pe drept cea mai consisten-
tă etapă de până acum la capitolul cantității și 
calității cercetărilor științifice. Pe parcursul aces-
teia urmărim o creştere considerabilă a corpului 
ştiinţifico-didactic al Facultății, includerea activă 
în lumea ştiinţei a unor cadre de vârstă medie și 
tânără. Potențialul științifico-didactic al FRIȘPA, 
deja la un deceniu de activitate a acesteia, s-a ma-
jorat mai bine de două ori, întrunind, către 2006, 
un număr de 133 de cadre didactice, dintre care 2 
membri corespondenţi ai AŞM, 6 doctori habili-
taţi, 25 doctori în ştiinţe. În perioada 2004-2014, 
în Consiliul Științific Specializat de la FRIȘPA au 
fost susținute 34 de teze de doctor și două teze 
de doctor habilitat la specialitățile 23.00.01- Te-
oria, metodologia și istoria politologiei;instituții 
și procese politice, și 23.00.04 – Teoria și istoria 
relațiilor internaționale și dezvoltării globale. 
Din numărul total de 36 de doctoranzi, postdocto-
ranzi și competitori, care au susținut doctoratul în 
perioada respectivă, 33 sunt cetățeni ai Republicii 
Moldova (19 dintre ei au activat sau activează în 
prezent la FRIȘPA) și trei cetățeni ai altor state.

Reformarea câmpului de cercetare științifică 
pe parcursul etapei a treia era orientată strict spre 
susținerea și modernizarea câmpului de instruire 
cu cele două cicluri ale sale deschise în școala su-
perioară conform procesului Bologna. Ambele ci-
cluri au menirea să aprofundeze studiul științelor 
politice, să familiarizeze studenții cu noile reali-
zări în domeniul Politologiei, Administrației Pu-
blice, Relațiilor Internaționale. 

Etapa a patra începe în 2014 și se desfășoară 
iar sub semnul unor transformări, însă acum cu 
o viză mai largă – asupra școlii de toate grade-
le, inclusiv a școlii superioare, transformări care 
au fost lansate de Codul educației și cuprind am-
bii piloni ai sistemului educațional: instruirea și 
cercetarea. Conform cerințelor Codului educației 
și, respectiv, deciziilor organelor de resort ce ela-
borează politici științifice, un obiectiv cheie al 
școlii superioare, în general, și al USM, în par-
ticular, este astăzi modernizarea și eficientizarea 
activității științifice, inclusiv a managementului 
cercetării universitare. În acest context, dezvolta-
rea de mai departe a științei politice universitare 
se desfășoară concomitent cu transformările struc-
turale ce au loc în cadrul instituției, și anume cu 
crearea la facultăți a Departamentelor, a Școlilor 
doctorale. Apariția acestora, inclusiv la FRIȘPA, a 
devenit o necesitate a timpului, având drept scop 
raționalizarea activității de instruire și cercetare, 
redimensionarea acesteia spre conjugarea și unifi-
carea eforturilor științifico-didactice și, respectiv, 
spre modernizarea procesului de creare și valorifi-
care a resurselor științifice în ansamblu.

  Victor SACA,
 doctor habilitat în Ştiințe politice, 

profesor universitar

pILONII SIStEMULUI EDUCAţIONAL – 
INStRUIREA ŞI CERCEtAREA

(LA 20 DE ANI AI FACULtĂțII RELAțII INtERNAțIONALE, ȘtIINțE 
pOLItICE ȘI ADMINIStRAtIVE)

Anul 2015 are o semnificaţie deosebită pentru această facultate. Odată cu înfiinţarea ei, acum două decenii, a fost pusă baza 
Ştiinţei politologice în Republica Moldova.

Studenţii FRIŞPA, la Parlamentul 
Republicii Moldova

ÎN REGISTRU MAJOR – STUDIILE INTERNAȚIONALE ȘI EUROPENE
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Evenimentul  în cauză s-a produs în a doua jumătate a 
lunii noiembrie, fiind organizat de către Departamen-

tul Filosofie și Antropologie. 
Întrunirea ştiinţifică a fost structurată în trei secțiuni: 

Metodologii generale aplicate în științele socio-umane 1. 
(hermeneutică, semiotică, fenomenologie).

Metode de analiză specifică științelor socio-umane 2. 
(antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politi-
ce, filologie și artă,  comunicare și relații publice). 

 Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare 3. 
interactive în interpretarea discursului socio-uman. 

La conferință au participat cercetători și cadre didactice 
din mai multe domenii: filosofie, antropologie, psihologie, 
sociologie, științe politice, filologie, științe ale comunicării 
și relații publice, artă. În calitate de instituție co-organiza-
toare din R. Moldova a fost Academia de Științe a Moldovei, 
precum şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Facultatea 
Filosofie și Științe Social-Politice, Iași); Academia Română 
(Filiala Iași); Institutul “Gheorghe Zane”; Fundația “Ștefan 
Lupașcu”, Iași. 

Participanții au reprezentat mai multe facultăți din cadrul 
Universității de Stat din Moldova: Facultatea de Istorie și Fi-
lozofie; Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării; Fa-
cultatea de Litere; Facultatea  de Relaţii 
Internaţionale, Științe Politice şi Ad-
ministrative; Facultatea de Sociologie 
și Asistență Socială. Au fost prezenţi 
și cercetători din cadrul Academiei 
de Științe a Moldovei; a Universității 
de Stat “Alecu Russo” din Bălți; a 
Universității de Stat din Comrat. O 
contribuție majoră la desfășurarea di-
alogului interdisciplinar l-au avut re-
prezentanţii  mai multor instituții de 
învățământ și de cercetare din Româ-
nia: decanul Facultății de Filosofie și 
Științe Social-Politice, domnul profesor Nicu Gavriluță (Uni-
versitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi); directorul Centrului de Herme-
nutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, domnul profesor 
Ștefan Afloroaei; directorul Departamentului Filosofie, dom-
nul profesor petru Bejan (Universitatea „Al I. Cuza”, Iaşi); 
președintele Asociației Române de Studii Semiotice, domnul 
profesor traian Stănciulescu; directorul Departamentului de 
Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, doctor 
conferenţiar Adrian Muraru, precum și un grup de cerce-
tători din cadrul Universității “Petre Andrei” și al Institutului 
“Gheorghe Zane”, Iași –  doctor conferenţiar Viorel Robu,  
doctor conferenţiar Georgiana Corcaci, doctor Lavinia Ma-
ria pruteanu, doctor Mirela Ciudin.

Comunicările prezentate de participanți au fost ascultate 
cu mare interes. Dialogul viu, ce s-a produs  în toate secțiunile, 
a  demonstrat interesul cercetătorilor și cadrelor didactice în 
raport cu metodologia interdisciplinară a discursului socio-
uman. În cadrul acestei conferințe participanții au avut ocazia 
să facă schimb de idei și informații la nivel interdisciplinar cu 
specialiști de un nivel profesional înalt.

Ziua Mondială a Filosofiei și-a continuat manifestarea cu 
workshopul organizat de domnul  profesor, doctor  traian 
Stănciulescu (Universitatea „Al.I.Cuza” Iași). Tema work-
shopului:  Puterea cuvântului viu sau, altfel, despre metode-
le semioticii. Evenimentul a fost organizat pentru studenți (în 
special, pentru cei de la specialitățile socio-umane), acestora 
oferindu-li-se frumosul prilej de  a aplica instrumentariul me-
todologic de natură semiotică.

CÂtEVA SpICUIRI DIN ApRECIERILE 
pARtICIpANţILOR:

- Consider într-adevăr importantă pentru noi toţi Confe-
rinţa Ştiinţifică Internaţională de la Universitatea de Stat din 
Moldova. Organizat de profesorii de la Facultatea de Istorie 
şi Filosofie, Departamentul de Filosofie şi Antropologie, acest 
for ştiinţific a avut în atenţie, înainte de toate, o problematică 
extinsă şi semnificativă privind cercetările actuale şi metodo-
logia în filosofie şi ştiinţele socio-umane. S-a deschis în acest 
fel celor mai relevante cercetări din filosofie şi ştiinţele sociale 
(logică şi epistemologie, antropologie, hermeneutică şi onto-
logie, istoria actuală a filosofiei, sociologie şi asistenţă socială, 
pedagogie şi psihologie, estetică şi istoria artelor, ştiinţe poli-
tice şi comunicare). 

Am fost realmente impresionat de spiritul viu şi actu-
al al unor cercetări, dovadă a interesului sporit pentru noile 
fenomene culturale, istorice şi spirituale din lumea de astăzi. 
M-am bucurat să constat, totodată, că participanţii la această 
conferinţă au ales o modalitate dinamică, liberă şi eficientă de 
prezentare, într-un limbaj adecvat conferinţelor internaţionale. 
Discuţiile au fost animate, cu destule întrebări, menţiuni şi co-
mentarii, într-o atmosferă academică elevată şi în acelaşi timp 
colegială. Doresc să apreciez în mod deosebit efortul colegi-
lor care au organizat această conferinţă, străduinţa lor aparte 

– căci nu este deloc uşor un asemenea lucru – şi inspiraţia, pri-
ceperea de care au dat dovadă în buna desfăşurare a lucrărilor 
conferinţei. Cei care am venit de la Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iaşi le rămânem recunoscători şi, deopotrivă, îndatoraţi, 
sperând într-o reluare a unei astfel de conferinţe internaţionale 
la universitatea noastră.

profesor, doctor Ștefan AFLOROAEI,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

- Sub semnul „Drumului de lumină” (methodos), încă o 
Sărbătoare a Spiritului pe care – alături de atâția alţii – am 
avut privilegiul de a o trăi la Universitatea de Stat din Moldova 
cu puţină vreme în urmă, participând la Simpozionul Școala 
Internaţională de Metodologie în Știinţele Socio-Umane. O 
sărbătoare pe care o datorăm admirabililor colegi de la  Facul-
tatea de Istorie şi Filosofie, atât de coerenţi în inimă şi minte, în 
aspiraţie şi împlinire. Pentru efortul de primitoare organizare, 
acum, nu putem să le întoarcem darul decât printr-o simplă şi 
firească urare: Fie ca darul vostru, dragi colegi, să rodească în 
„înţelepciunea iubitoare” a tuturor celor care – urmându-vă 
exemplul – vor găsi soluţii mai eficiente de corelare a metode-
lor şi a drumurilor aplicative în domeniile social-umanului, pe 
care le-aţi lăsat deschise. Pentru că, sub imperativul sinergiei 

de acţiune, a sosit cu adevărat timpul de “a da mai departe”, 
apropiind în acest chip experienţe social-culturale şi ştiinţifice 
specifice unor medii de viaţă diferite. 

Comunicările, al căror know-how am avut putinţa să îl ur-
mărim îndeaproape, prezentate atât într-un cadru plenar, cât 
şi pe secţiuni anume configurate, au generat dezbateri fertile, 
în măsură să potenţeze aspiraţiile acelora care s-au întrunit în 
orizontul aplicativ al filosofiei, fie prin cercetări de natură (pr)
axiologică, pe de o parte, fie prin cele interpretative de natură 
semiotică şi hermeneutică, pe de altă parte.

Marele privilegiu al întâlnirii a fost acela de a fi susţinut 
o idee fundamentală a spiritului de Nou Mileniu: faptul că 
o unitate a limbajelor de cunoaştere specifică, de la cele ale 
filosofiei şi teologiei până la cele ale ştiinţelor complexe ale 
omului, dublată de o armonie sinergică a metodelor, reprezintă 
deja o necesitate pentru înţelegerea prezenţei omului modern 
în lume, pentru optimizarea dialogului său cu sine însuşi şi cu 
semenul său, cu mediul de viaţă şi cu cosmosul din a cărui 
nesfârşire s-a desprins spre a se naşte. 

O „Unitate Esenţială” pe care conferinţa a promovat-o 
implicit şi pe care am putea-o considera ca având drept miză 
descoperirea posibilităţii de a uni Cerul şi Pământul, prin re-
considerea ideii de perenitate a Spiritului Creator. 

profesor, doctor traian-Dinorel D. StĂNCIULESCU,
Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi.

- Salut acest început de bun augur al colegilor noştri, mai 
ales că o asemenea necesitate a întrunirii specialiştilor din do-
meniile respective era de mult timp intuită, cred eu, dar nere-
alizată. Or, discutarea problemelor de metodologie în ştiinţele 
socioumane rămânea a fi mai mult decât o stringenţă. Astfel, în 
cadrul conferinţei, am revenit la  tema mea de cercetare -  Re-
laţia literatură şi psihologie/psihanaliză, audiind şi discutând, 
mai întâi, comunicarea în plen a domnului profesor dr. Petru 
Bejan despre înţelegere şi explicaţie în artă, întrebarea „Avem 
nevoie de o epistemologie sau de o hermeneutică aplicată ar-
tei?” rămânând deschisă. De asemenea, ne-a convins domnul 
profesor, doctor traian Dinorel Stănciulescu, la şedinţa sec-
ţiei „Aplicaţii ale metodologiei inter- pluri-, transdisciplinare 
în interpretarea discursului sociouman”, că rezonanţa dintre 
fiinţele umane şi mediul lor de viaţă poate crea posibilitatea 
cercetătorului de „a trai” stări şi a explica modul de comunica-
re nu doar prin cuvânt, ci şi prin sunet şi lumină. 

Interdisciplinaritatea în predarea/învăţarea disciplinelor 
în învăţământul preuniuversitar, dar şi colaborarea eficientă 
dintre profesori a constituit obiectivul principal al discursu-
lui doamnei profesor, doctor Lucia Afloroaei. Comunicările 
cercetătorilor ieşeni au fost completate de aspecte teoretice 
privind transformările şi evoluţiile fenomenului uman în dis-
cursul filosofiei contemporane, susţinute de profesor, doctor 
Eudochia Saharneanu, şefa Departamentului de Filosofie şi 
Antropologie a facultăţii. Lucrările conferinţei ne-au convins 

că am participat  la o întâlnire bine organizată, cu perspective 
de colaborare şi cu repercusiuni în activitatea noastră didactică 
şi ştiinţifică.

                                                                    Ana GHILAŞ, 
doctor în Filologie, conferenţiar universitar,

                         Facultatea de Litere, Universitatea de Stat 
din Moldova.

- Am avut onoarea și plăcerea să particip la prima ediție 
a Școlii Internaționale de metodologie în științele socio-uma-
ne. Manifestarea a fost găzduită de Universitatea de Stat din 
Moldova, prin Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamen-
tul Filosofie și Antropologie – ca principal organizator. Eve-
nimentul a fost dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei și a reu-
nit specialiști în filosofie și în alte domenii socio-umane din 
Republica Moldova, precum și din România, prin instituțiile 
academic co-organizatoare. Evenimentul s-a remarcat prin pa-
leta variată și consistentă a lucrărilor științifice, care au fost 
prezentate în cadrul sesiunii plenare, precum și în cadrul celor 
trei secțiuni de lucru.

Caracterul pluri - interdisciplinar al lucrărilor, precum și al 
discuțiilor pe care acestea le-au prilejuit a conferit manifestării 
o notă aparte. Salutară a fost dinamica dezbaterilor pe secțiuni, 

în contextul cărora s-au relevat arii tematice, idei, 
opinii și exemple de bună practică în domeniul cer-
cetării științifice din științele socio-umane. Mani-
festarea științifică a avut un caracter aplicativ, prin 
această direcție contribuind la deschiderea de noi 
perspective de analiză și înțelegere a contextului 
social, cultural, educaţional și economic din Repu-
blica Moldova și din România. Cele două țări ve-
cine se caracterizează prin realități socio-culturale, 
educaționale, economice și politice care au multe 
elemente în comun, dar și dinamici specifice, dato-
rită istoriei recente pe care au trăit-o fiecare în par-
te.  Salutăm deschiderea și ospitalitatea gazdelor și 

așteptăm cu interes cea de-a doua ediție a manifestării.
Cu urări de succes colegilor de la Facultatea de Istorie și 

Filosofie – Universitatea de Stat din Moldova.
Viorel ROBU,

 Conferenţiar universitar, doctor, prodecan, Facultatea 
de psihologie și Științele Educației, Departamentul de 

Științe Socio-Umane, Universitatea „petre Andrei” 
din Iași, România.

- Ce înseamnă astăzi o conferință științifică? Cercetarea, 
efortul didactic sunt, de cele mai multe ori, îndeosebi în dis-
ciplinele umaniste – gesturi asumate individual, cu metabo-
lism particular, privat. Or, conferința este tocmai acea mirabilă 
ocazie de a fi laolaltă, dincolo de pasiunile proprii, dincolo de 
interesele cognitive particulare, într-o încercare de a le vedea 
pe toate împreună. Ceea ce s-a petrecut la USM a fost, din 
această perspectivă, seminal: sper ca această întâlnire, posibilă 
prin pasiunea organizatorilor, să fie prima dintr-un șir ilustru.                                                                                                                                    

Adrian MURARU,
 conferenţiar universitar, doctor

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

- Am participat la un eveniment inedit pentru comuni-
tatea științifică din R. Moldova - Școala Internațională de 
metodologie în științele socio-umane, conferință științifică 
internațională, ediția I-a, desfășurată la Universitatea de Stat 
din Moldova. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost at-
mosfera prietenoasă și nivelul înalt, sobru la care s-au ținut 
lucrările conferinței, dar și prezența unor personalități în do-
meniu din diferite instituții de învățământ superior din Re-
publica Moldova și din România. În ateliere, comunicările 
excepționale ale colegilor au generat atât discuții și dialoguri 
constructive, cât și stabilirea unor rețele de colaborare ulteri-
oară. În calitatea mea dublă: de participantă și de moderatoa-
re, nu pot decât să remarc perseverența organizatorilor și să 
le mulțumesc pentru deschiderea pe care au avut-o în raport 
cu fiecare dintre participanți, în special doamna conferenţiar 
universitar, doctor  Eugenia Bogatu, care, cu multă grijă, a 
pus toate detaliile la punct, asigurând buna desfășurare a eve-
nimentului și continuitatea acestuia, prin ediții  ulterioare, care 
să sporească prestigiul Departamentului de Filosofie și Antro-
pologie, dar și al Universității de Stat din Moldova.

Cristina BENEA,
 doctorandă, metodistă pentru Activitatea Educațională și 

Extracurriculară
Universitatea de Stat  „Alecu Russo”, Bălți.

Coordonatorii  de proiect
Eudochia SAHARNEANU, 

doctor  habilitat, profesor universitar,
Eugenia BOGAtU,

 doctor, conferenţiar universitar

ÎN  ObIECTIV – FACULTATEA  DE  ISTORIE  ȘI  FILOZOFIE
 Anul 2015 a adus multe şi frumoase realizări colectivului de cadre didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Facultăţii de Istorie şi Filozofie.

printre acestea, în mod special se înscrie şi evenimentul pe care ziarul „Universitatea” îl reflectă în această pagină.

UN  VALOROS  DIALOG  INtERDISCIpLINAR
(BILANȚUL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE „ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE”).
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Există o concepţie greşită că tot ceea ce creşte în apă, 
având culoarea verde, sunt alge. Dar este o părere 

greşită. Din punct de vedere ştiinţific, nu toate plantele care 
cresc în apă pot fi numite alge. 

Aşadar, algele, sunt organisme vegetale, dar care nu for-
mează niciodată rădăcini, frunze, tulpini, flori sau seminţe. 
Știința care studiază algele este numită Algologia. La mo-
mentul actual, sunt descrise aproximativ 200 de mii de specii 
de alge. Mai mult de 90% din acestea sunt organisme mono-
celulare, care pot fi văzute doar folosind micro-
scopul electronic. 

Algele sunt monocelulare, coloniale şi pluri-
celulare. Algele 
p lur ice lulare 
sunt microsco-
pice, dar şi de 
mărimi giganti-
ce, unele ajungând până la 
50 – 70 metri (de mărimea 
feofitelor). (Foto1)

În literatura de specia-
litate, la începutul secolu-

lui al 20-lea, în bazinele acvatice din Moldova, erau descrise 
aproximativ 100 de specii de alge. 
Drept urmare a studiului efectuat 
pe parcursul a peste 50 ani, speci-
aliştii noştri algologi au evidenţiat 
şi au descris mai mult de 3500 de 
specii. Unele dintre acestea sunt ca-
racteristice doar pentru spaţiul din-
tre Prut şi Nistru.

Cea mai importantă contri-
buţie în studierea Algoflorei Mol-
dovei îi aparţine academicianului 
Vasile Şalaru, care a şi iniţiat 
aceste cercetări. (Foto 2)

Dezvoltându-se în masă, unele 
specii de alge al pot provoca aşa-nu-
mitul fenomen ca înflorirea apei, ca 
rezultat al pătrunderii substanţelor 
nutritive în bazinele acvatice. Înflorirea apei este un proces 
natural şi normal dacă nu durează mult. O perioadă îndelun-
gată a acestui proces are o serie de consecinţe negative. Se 
modifică transparenţa apei, apare un gust specific, se reduce 
cantitatea de oxigen dizolvat în apă şi, drept consecinţă, are 
loc distrugerea totală a biocenozei acvatice. Înflorirea ape-
lor este provocată de aşa specii de alge, precum Oscilato-
ria, Anabaena, Microcystis, Merismopedia, Aphanizomenon, 
Melozira, Ceratium, Euglena etc. 

***
Una dintre cele mai importante probleme ecologice din 

R. Moldova este poluarea, degradarea şi dispariţia râurilor 
mici, a căror stare, în unele cazuri, fiind catastrofală. Prin-
cipalele surse de poluare a râurilor sunt îngrăşămintele mi-
nerale, dejecţiile industriale şi menajere, precum şi poluarea 
cu reziduuri agricole. În procesul de autoepurare a apelor din 
râuri, algelor le aparţine un rol deosebit de important. Algele 
se nutresc cu substanţe dizolvate în apă şi, prin activitatea lor, 
oxigenează, filtrează şi contribuie astfel la purificarea apelor 
naturale pe cale biologică. 

Una din cea mai bogată, din punct de vedere specific, este 
algoflora râurilor, unde condiţiile de mediu permanent se mo-
difică. Aici, de exemplu, se întâlnesc diverse diatomee, cu o 
structură unică pentru lumea vegetală. Algele reprezintă o 
sursă importantă de materie organică, care serveşte ca 
hrană pentru multe organisme din ecosistemele acvatice 
şi alcătuiesc baza energetică. 

În R. Moldova, algele sunt studiate în cadrul Laboratoru-
lui de Algologie al Universităţii de Stat din Moldova, fondat 
în 1978 de către academicianul Şalaru Vasile, pe care-l gesti-
onează până în prezent. În Laborator activează o echipă bine 
instruită de specialişti în domeniul taxonomiei, ecologiei şi 
utilizării algelor în biotehnologie. În urma cercetărilor efec-
tuate într-o perioada de peste 50 de ani, sub conducerea aces-
tui distins savant şi a discipolilor săi, a fost studiată algoflora 
din toate tipurile de bazine acvatice din Republica Moldo-
va, inclusiv a râurilor Nistru şi Prut pe toată lungimea lor, a 
afluenților acestora şi a rezervoarelor lor de apă. În perioada 
anilor 1958 – 2015 au fost 
cercetate peste 20 de râuri, 
12 bazine de acumulare şi 
aproximativ 220 de iazuri, 
situate în toate zonele Re-
publicii Moldova, astfel, pe 
parcursul anilor de cerce-
tare, fiind identificate pes-
te 3500 de specii de alge. 
(Foto 3)

Colaboratorii Laboratorului de Algologie au selectat o 
colecţie unică de alge, care, la momentul actual, este una 
din cele mai mari în ţara noastră. Aceasta include un număr 
mare de tulpini unice, caracteristice doar pentru R. Mol-
dova. În prezent, colaboratorii Laboratorului cercetea-
ză posibilitatea utilizării algelor în diferite domenii ale 
economiei naţionale. Una din direcţiile prioritare este 
utilizarea algelor ca adaos alimentar şi furajer. (Foto 
4,5,6,7)

Cultivarea în masă a algelor timp îndelungat este prac-
ticată în Japonia, Canada, China, Italia, SUA şi alte ţări. 
Până în prezent, aceste țări sunt principalii producători şi în 
acelaşi timp consumatori de biomasă algală, folosită în sco-
puri farmaceutice, biotehnologice şi în domeniile cele mai 
imprevizibile, ca, spre exemplu, posibilitatea supravieţuirii 
omului în condiţii de imponderabilitate. Condiţiile fizico-
geografice din Republica Moldova sunt favorabile pen-
tru cultivarea industrială a algelor. procesul de cultivare 
a lor poate fi simplificat mult prin substituirea mediilor 
nutritive minerale prin ape reziduale de la complexele 
animaliere, şi nu numai. 

În afara de aceasta, cercetătorii Laboratorului studiază 
diferite proprietăţi ale algelor, precum şi importanţa lor în 
natură şi în viaţa omului. Este cunoscut faptul că aproxi-
mativ 80% din toate substanțele organice generate pe 
pământ sunt rezultatul activităţii algelor. peste 60% din 
oxigenul de pe terra este eliminat de algele din oceane, 
unde ele sunt singurii 
producători ai acestui 
element. Alte specii de 
alge sunt de mult utili-
zate în calitate de pro-
dus alimentar pentru 
oameni şi adaos furajer 
la nutriţia animalelor. 
(Foto 8)

Multe specii sunt 
componente indispensa-
bile în procesele de epurare biologică a apelor, a solurilor şi 
a aerului. Unele dintre alge sunt folosite în industria chimi-
că în producerea de alcool, diferiţi acizi sau celuloză. Dato-
rită reproducerii rapide, algele sunt studiate şi în calitate de 
materie primă pentru obţinerea biocombustibilului. 

***
Comparativ cu plantele superioare, multe specii de alge 

microscopice se caracterizează printr-o productivitate înal-
tă a biomasei. În cazul în care acestora li se creează condiţii 
favorabile de dezvoltare pe parcursul perioadei vegetative 
ce durează 5-6 luni, în condiţiile climatice ale R. Moldova 
se pot obţine până la 150 tone de materie organică uscată 
la hectar. 

Biomasa obținută conţine până la 75% proteine de 
înaltă calitate. Conţinutul de aminoacizi, raportul can-
titativ şi calitativ al acestora este de zeci de ori net su-
perioară substanţelor analoge din produsele alimentare 
tradiţionale - lapte, ouă, soie, grâu, orz, orez etc.

Este argumentat ştiinţific faptul că utilizarea unei 
cantităţi mici de biomasă algală în calitate de adaos 
la raţia alimentară a găinilor măreşte productivitatea 
de ouă cu aproximativ 12-15%, producţia de carne la 
porcine – cu aproximativ 20%. Utilizate în calitate de 
îngrăşăminte biologice, algele contribuie la sporirea rit-
mului de creştere şi a productivităţii culturilor agricole 
cu aproximativ 30%. Raportate la proporţii industriale, 
aceasta reprezintă sute şi mii de tone de producţie ecolo-
gică. În condiţiile crizei 
alimentare contempo-
rane, raportul valorii 
productivităţii biomasei 
algale reprezintă cifre 
impunătoare, ceea ce ne 
face să privim sub un alt 
aspect problema abor-
dată. (Foto 9)

În cadrul Laboratorului, o deosebită atenţie se acordă 
instruirii tinerei generaţii prin încadrarea studenţilor de la 
specialitatea Biologie şi Ecologie în procesul de cerceta-
re a algelor. La lucrările de laborator tinerii cercetători iau 

cunoştinţă de această lume miraculoasă a algelor – o ade-
vărată feerie a microlumii. În Laboratorul de Algologie au 
pregătit şi au susţinut teze de doctor şi doctor habilitat peste 
40 de specialişti din cele mai diverse ţări ale lumii: Germa-
nia, Rusia, România, Bulga-
ria, Egipt, Siria, Columbia, 
Guinea, Vietnam, Şri-Lanca, 
Etiopia etc. (Foto 10)

Mulţi consideră că algele 

se întâlnesc doar în ecosiste-
mele acvatice. Dar e o părere 
greşită. Ele pot fi descoperite 

în sol, pe scoarţa copacilor, pe garduri, pe pereţii clădirilor, 
pe stâlpi şi pe alte con-
strucţii. Zilnic circulăm 
pe lângă ele, dar le tre-
cem cu vederea, fără să 
ne dăm seama de impor-
tanţa şi rolul lor în na-
tură şi în viaţa noastră. 
(Foto 11)

***
O altă direcţie de cercetare a Laboratorului de Algo-

logie este studierea algelor de sol, selectarea tulpinelor 
de alge care contribuie la îmbogăţirea solului cu azot, 
şi sporirea fertilităţii solului. Această direcţie este con-
dusă de profesorul Victor Şalaru, laureat al premiului 
de Stat. 

La momentul actual, numărul de specii de alge din sol 
este aproximativ de 2000. Orientativ, acestea alcătuiesc 
ceva mai puţin de 10% din numărul total de alge cunoscute. 
Numărul de celule de alge într-un gram de sol, în diferite 
biocenoze, poate varia de la câteva mii până la milioane. În 
fiecare an, algologii, descoperă noi şi noi specii de alge. 

În condiţii favorabile, algele creează colonii de diferite 
forme şi culori. Petele de culoare neagră, gălbuie, cafenie, 
brună, verzuie etc. de pe copaci, clădiri şi alte obiecte ce 
ne înconjoară reprezintă aceste colonii de alge. În ecosis-
temele naturale algele edafice ocupă cele mai nefavorabile 
biotopuri unde plantele superioare nu pot exista. Ele sunt 
considerate ca pionieri ai lumii vegetale. Anume algele sunt 
acele organisme care, printre primele, contribuie la popula-
rea solurilor. 

Algele participă la 
procesele de formare 
a substratului fertil al 
solului, reprezentând 
primul lanţ energetic în 
piramidele trofice, par-
ticipând la acumularea 
masei organice, fără de 
care nu poate exista ni-
ciun organism viu, in-
clusiv omul. (Foto 12)

***
Dezvoltându-se, algele modifică parametrii fizico-chi-

mici ai substratului pe care se dezvoltă. prin eliminarea în 
mediul ambiant a diferitor substanţe, algele contribuie 
la modificarea ph-ului mediului, îmbunătăţesc aerarea 
solului, împiedică erodarea lui, modifică aciditatea, re-
gimul hidric şi alte proprietăţi ale solului. Multe alge 
albastre verzi au capacitatea de a fixa azotul atmosferic. 
Conform cu diferite date, datorită acestui proces, în sol, în 
funcție de tipul lui, se pot acumula 50-90 şi mai multe kg/h 
de azot anual. 

Până în prezent algele încă nu sunt utilizate la propria 
lor valoare. Dar viaţa ne impune tot mai insistent să le stu-
diem în scopul utilizării lor în masă. Ținând cont de impor-
tanţa algelor, atât din ecosistemele acvatice, cât şi din cele 
terestre, luând în considerare rolul lor în natură şi în viaţa 
omului, ar fi normal ca acestei grupe de organisme să li se 
acorde atenţia cuvenită.

Notă: Acest articol substanţial a fost pus la dispoziţia 
redacţiei de domnul Evgheni Semeniuc, cercetător ştiinţi-
fic la Facultatea de Biologie şi Pedologie, Laboratorul de 
Algologie.

DEpARtAMENtUL DE BIOLOGIE ŞI ECOLOGIE,
CENtRUL ŞtIINţIFIC „ŞtIINţE ALE VIEţII”, 
LABORAtORUL DE CERCEtĂRI ŞtIINţIFICE 

„ALGOLOGIA”.

Meridianul ştiinţei

MIRACULOASA MICROLUME – ALGOLOGIA
Pentru savanţii şi cercetătorii ştiinţifici de la Facultatea de Biologie şi Pedologie, anul 2015 a fost unul bogat şi cu remarcabile realizări, acestea aflân-

du-şi locul şi aprecierea binemeritată la Expoziţia Internaţională „Infoinvest -2015”, Ediţia a XIV-a, de la MoldExpo.
Despre impactul şi efectele benefice, cu adevărat uimitoare, ale câtorva dintre aceste realizări, care şi-au aflat aplicarea practică în diferite domenii ale 

ecosistemului nostru vital, citiţi în această pagină.

Vasile ȘALARU,
membru corespondent 

al AȘM
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partenerii din cadrul Proiectului MISISQ 
au depus eforturi considerabile în sco-

pul realizării obiectivelor  preconizate pentru  
anul curent. Dar și rezultatele sunt respective, 
fapt care a fost menționat și de experți în cadrul 
ședinței de monitorizare (26 octombrie 2015).  

Vom menționa câteva dintre realizările și 
activitățile organizate în cadrul grupurilor de 
lucru WP1 și WP2. Astfel, au fost realizate 
două etape ale conversiei bazelor de date în 
noul software specializat integrat de bibliotecă 
ALEPH, rezultatul final fiind crearea Catalo-
gului colectiv al Bibliotecilor universitare 
partenere. Bibliotecile conlucrează intens cu 
grupul ALEPH pentru îmbunătățirea calitativă 
a rezultatelor conversiei. În perioada realizării 
acestui obiectiv bibliotecarii au beneficiat de 
sesiuni de training cu reprezentanții companiei 
producătoare a software-lui ALEPH, precum și 
cu specialiști din Bibliotecile partenere europene (Biblioteca Universității de Medicină din 
Kaunas, Biblioteca Universității Tehnice din Riga). 

În prezent bibliotecarii universitari din Republica Moldova sunt preocupați de studie-
rea continuă a sistemului ALEPH și de aplicarea în practică a cunoștințelor obținute. Este 
foarte importantă conlucrarea bibliotecarilor în elaborarea normelor și regulilor unice de 
catalogare în continuare pentru dezvoltarea calitativă a Catalogului colectiv.

Un alt succes al Proiectului este crearea Repozitoriilor instituționale în cadrul 

universităților partenere în proiect, în care 
se arhivează producția șiințifico-didactică a 
universităților. Vis-a-vis de realizarea acestui 
obiectiv, Bibliotecile universitare, în conlucra-
re cu departamentele de știință, administrațiile 
universităților au reușit să elaboreze și să apro-
be Politicile instituționale privind Accesul Des-
chis la informație, precum și Regulamentele 
de organizare și funcționare a Repozitoriului 
Instituțional. 

Precizăm că în data de 1 decembrie curent, 
Senatul Universității de Stat din Moldova a 
aprobat setul respectiv de documente, fapt care 
a legiferat crearea și dezvoltarea Repozitoriu-
lui Instituțional USM. În prezent bibliotecile 
universitare sunt în proces de înregistrare a Po-
liticii instituționale privind Accesul Deschis la 
informații în registrul internațional ROARMAp 
(Registry of Open Acces Repositories Mandato-

ry Archiving Policies)   și a Repozitoriului instituțional în ROAR (Registry of Open Acces 
Repositories). Acest fapt va contribui la promovarea imaginii instituției şi cercetătorilor în 
mediul informațional global, precum și la sporirea competitivităţii, vizibilităţii şi impactu-
lui rezultatelor cercetărilor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. 

Ecaterina zASMENCO,
directorul Bibliotecii Centrale, USM 

Anul 2015 a fost unul plin de evenimente şi pentru Facultatea de Ştiinţe Econo-
mice. În mod special s-au remarcat activităţile prilejuite de Decada tineretului 

şi Studenţilor. 
În rândurile de mai jos sunt oglindite doar o parte dintre acestea, unele fiind însoţite 

de câteva imagini-foto.
Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică	 ” a organizat, la mijlocul lunii 

noiembrie, Masa Rotundă ”Oportuni-
tăţi naţionale de abilitare economică 
a tinerilor în Republica Moldova”, cu 
participarea cadrelor ştiinţifico-didacti-
ce, a masteranzilor şi studenţilor de la 
diferite specialităţi. 

 A fost prezentă doamna Ludmila 
Stihi, şef Direcţie „Instruire, Inovare, 
Cercetare”, care a reprezentat Organiza-
ţia Dezvoltării Sectorului Întreprinderi-
lor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Domia 
sa le-a vorbit studenţilor despre  oportu-
nităţile tinerilor în  iniţierea şi dezvolta-
rea unei afaceri în cadrul programelor naţionale oferite de ODIMM. 

În cadrul comunicărilor s-au iniţiat dezbateri şi schimburi de opinii, fapt ce  demonstrează 
interesul tinerilor în a-şi dezvolta abilităţile antreprenoriale prin lansarea unei afaceri pro-
prii. 

***
La Catedra 	 „Finanţe şi Bănci” a avut loc seminarul ştiinţifico-practic „tânărul 

finanțist”, moderat de
 Andrei  Mulic, Sveatoslav Lablic, Ruslan Mihalachi. Au participat cu referate şi co-

municări: A. Coltuc, N. Reznec, A. Cașcaval, A. Orlov, D. Munteanu, P. Lambova , R. Cio-
banu, T. Nigai, S. Besedin, Ol. Crivaia, Al. Donțov, D. Florean, L. Marcova, M. Volcov, Cr. 
Balanuța, Al. Bujiag, O. Ciobanu, V. Ciobanu, M. Fediko, Iu. Frunze, Cr. Olari, I. Prinos, E. 
Sardari, D. Boico, N. Boeva, D. Capațina, A. Fortuna, A.Verina. 

Toţi  cei nominalizaţi au fost menţionaţi cu Diplome de excelenţă.
***

S-a reţinut şi întâlnirea pe care doamna doctor, conferenţiar universitar 	 Olga Ştefa-
niuc, şef Catedra  Finanţe şi Bănci,  împreună cu cadrele didactice, a organizat-o cu reprezen-
tanţii Fundaţiei Moldo - Japoneze pentru studenţii anului II de studii, ciclul I, Specialitatea 
Finanţe şi Bănci. 

***
La rândul ei, 	 Catedra Economie, Marketing şi turism  s-a întrunit într-o şedinţă 

a Cercului  Ştiinţific Studenţesc „Tinerii Marketeri”  (coordonatori ştiinţifici: t. Grumeza, 

lector universitar; C. Davîdov, lector universitar)  cu genericul „Noua cale a cunoaşterii 
consumatorului”. Au participat studenţi de la USM : A. Balica, F.Guler, Al. Pîriev, Iu. Scri-
prniciuc, E. Onica, M. Chiper, E. Lîsicova, Vl. Andreicenco, A. Goncearuc,  precum şi doi 
studenţi de la  Universtiatea Agrară de Stat din Moldova - D. Barbuţa şi P. Brînza.

***
Un viu interes a trezit întâlnirea cu reprezentantul Agenţiei Turismului a Republicii 	

Moldova, domnul Victor Ciobanu (şef Direcţie politici, dezvoltare turistică şi 
marketing).  Invitatul nostru a prezentat strategia de dezvoltare a Turismului în 
ţara noastră până în anul 2020.  La acest eveniment  a luat parte coordonatorul 
tehnic al Proiectului LMPH doamna Lucia Castraveţ, doctor, conferenţiar uni-
versitar, prodecan, precum şi studenţii anului I, II, III de la specialităţile „tu-
rism” , „Marketing şi Logistică”. 

***
Cu prilejul Decadei Tineretului şi Studenţilor, 2015, studenţii  noştri au 	

organizat şi o întâlnire cu  consultantul superior în Oficiul Avocatului Poporului 
Gheorghe Bosâi,  în cadrul Cercului Ştiinţific studenţesc „Cercetare, Inovare, 

Competitivitate”,  coordonat de M. 
Bradu, lector universitar.

Dialogul s-a centrat pe ideea res-
ponsabilităţii generaţiilor viitoare 
pentru eradicarea sărăciei și lupta 
cu inegalitățile; asigurarea unei vieți 
sănătoase a membrilor societăţii; 
protecția ecosistemului pentru bene-
ficiul tuturor; crearea unor instituții 
de stat puternice; consolidarea 
solidarității  oamenilor la nivel mon-
dial în interesul dezvoltării durabile 
etc. 

***
Nu poate fi trecut cu vederea şi Concursul economic studenţesc „	 Creativ, Inovativ, 

Antreprenor”,  această importantă manifestaţie cu tentă inovativă  fiind realizată de către 
echipa Incubatorului Inovaţional „Inventica-USM”  cu genericul „Cele mai bune idei ino-
vative”. Programul a fost susţinut şi finanţat de Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
(AITT).

Ala GARŞtEA,
lector universitar,

Catedra Contabilitate şi Informatică Economică,
prodecan

ONOAREA ŞI RESPONSABILITATEA DE A FI SOCIOLOG

Cotidianul facultăţilor

CRONICI IMPRIMATE ÎN TIMP

MONITORIZAREA PROIECTULUI TEMPUS MISISQ: REALIZĂRILE ANULUI 2015

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a fost marcată ziua profesională 
a Sociologului.

Cunoaşterea realităţii sociale reprezintă astăzi unul din pilonii esenţiali ai dezvoltă-
rii societăţii contemporane, aceasta fiind şi preocuparea de zi cu zi a sociologilor. Data 
de 14 noiembrie a fost una importantă pentru comunitatea sociologică din Republica 
Moldova, dat fiind că, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova la iniţiativa Fa-
cultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială,  a fost instituită ziua profesională a Sociologi-
lor. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) a USM este actualmente unica 
instituţie de învăţământ superior care pregăteşte sociologi 
la toate nivelele: Licenţă, Masterat şi Doctorat.

Anticipând evenimentul, Studenții Specialităţii Sociologie 
au realizat un flash-mob cu tematica corespunzătoare, distri-
buind informaţii despre importanţa studierii Sociologiei şi de 
la alte facultăţi ale USM. Câteva secvenţe au fost reflectate în 
direct  la postul de televiziune Jurnal TV, în cadrul emisiunii 
Deşteptarea. În interviul televizat, acordat de către decanul Fa-
cultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, doamna Stela MI-
LICENCO, doctor, conferenţiar universitar, accentul a fost pus 
pe necesitatea promovării învăţământului în domeniul Socio-
logiei. 

  Cu prilejul sărbătorii a avut loc întâlnirea colectivului profesoral şi studenţesc cu ab-
solvenţii specialităţii de Sociologie, care activează cu succes în diverse structuri guverna-
mentale, neguvernamentale şi în instituţii de cercetare (V. Cantarji, cercetător, CBS AXA; 
A. Luchian, director, Fondul Opiniei Publice FOP-STAR; O. Cruc, consultant, UNDP; A. 
Lazăr, cercetător, Centrul Analiză şi  Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice 
CIVIS; A. Cristei, lector la facultate şi cercetător, Institutul de Politici Publice; D. Buruiană-
Bordeianu, preşedinte al Consiliului de Administrare Solidaritate Europeană pentru Apă în 

Moldova).  
La întâlnire au  mai participat  profesori şi elevi ai Liceului Teoretic „Universul” din mu-

nicipiul Chişinău (una dintre instituţiile-pilot în care se predă opţional disciplina Introducere 
în sociologie).  Tuturor participanţilor li s-a oferit posibilitatea de a se familiariza cu specificul 
profesiei de sociolog şi  cu domeniile de interes ale sociologiei. Absolvenţii au venit cu me-
saje de felicitare şi de mulţumire profesorilor facultăţii, i-au încurajat pe studenţi să exceleze 
în domeniu, menţionând că “Sociologia reprezintă o ştiinţă care întruneşte cunoştinţe din 
diverse arii şi contribuie la formarea competenţelor de analiză a fenomenelor în ansam-

blu, ceea ce este astăzi deosebit de important”. Vorbitorii 
au subliniat că studiile obţinute în cadrul facultăţii sunt re-
levante şi răspund cerinţelor pieţei muncii contemporane. 
Evenimentul a culminat cu donaţii de carte din partea  foş-
tilor absolvenţi ai facultăţii, a Fondului de Investiţii Socia-
le din R. Moldova şi a Institutului de Politici Publice. 

Participanţii la această sărbătoare memorabilă au rei-
terat importanţa  fortificării colaborării facultăţii cu insti-
tuţiile de învăţământ şi cu centrele de cercetare naţionale 
prin implicarea studenţilor la stagiile de practică, realiza-
rea unor cercetări sociologice, desfăşurarea proiectelor etc. 
Cu siguranţă, marcarea Zilei Profesionale a Sociologului 

în cadrul FSAS rămâne a fi o punte de legătură dintre diversele generaţii de sociologi, im-
portantă platformă de discuţii privind perspectivele acestei profesii atât de necesare societăţii 
noastre.

Anastasia  OCEREtNÂI,
 doctor, conferenţiar universitar,

şef a Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială
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Anul care, iată, e pe ducă, a fost unul memorabil pentru absolvenţii Facultăţii 
de Filologie în îndepărtatul 1965…

Depănând anii ce s-au perindat, îmi vine în memorie îndepărtatul an 1960… An în 
care am început studiile la Universitatea de Stat din Chişinău, la Facultatea de Filologie, 
Departamentul „Limba şi Literatura Română” (pe atunci 
„moldovenească”). Eram tineri, energici şi dornici de car-
te. Mai ales  noi, cei reveniţi la vatră, după câţiva ani de 
cătănie şi muştruluială militară… Cei 75 de tineri admişi 
la facultate au  fost repartizaţi în trei grupe academice. În 
grupa întâi (care aveam „vechime în muncă”) eram în-
tr-un fel privilegiaţi, în sensul că făceam studiile „la zi” 
şi nu „serale”, ca cei din celelalte două grupe, care erau 
obligaţi să muncească ziua la construcţiile din oraş, iar 
seara să frecventeze orele de curs la facultate. 

Majoritatea studenţilor celor trei grupe a fost una îm-
pătimită de studierea limbii şi literaturii române şi visa 
să devină una de excepţie, vis care s-a şi realizat. Colegii 
noştri au manifestat, pe tot parcursul studiilor, un vădit 
interes şi dragoste nu numai pentru limba şi literatura ro-
mână, ci şi pentru alte limbi străine. Astfel, pe lângă limba 
franceză, care era inclusă în programa de studii, mai mul-
ţi studenţi frecventau şi cercuri de studiere a două limbi 
romanice – spaniola şi italiana, iar subsemnatul (iertată-
mi fie nemodestia) am făcut în paralel studii şi la a doua 
facultate – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, pe 
care am absolvit-o ulterior. Vorbind despre dragostea şi 
pasiunea pe care a avut-o promoţia noastră pentru filolo-
gia română, pentru limba şi literatura română, nu pot să 
nu-mi exprim regretul pentru dezinteresul crescând faţă 
de limba română pe care-l manifestă în ultima vreme absolvenţii liceelor noastre… 

Ţin să mărturisesc faptul că, în pofida penuriei de cadre didactice profesorale perfor-
mante, care se mai lăsa simţită în acea îndepărtată perioadă, studenţii din acei ani au avut 
totuşi noroc la facultate şi de buni profesori (unii cu studii româneşti)  – academicienii 
Nicolae Corlăteanu şi Anatol Ciobanu, profesorii universitari Ion Osadcenco,Vitalie 
Marin şi Natan Grinbaum, conferenţiarii universitari Lev Caţ (Cezza) şi Gheorghe 
Dodiţă, lectorii superiori Ludmila Rădăuţan, Olga Coca, Ana Harghel, Mihail Ignat 
ş.a. Şi discipolii s-au dovedit a fi demni de profesorii lor. Cei cinci ani de studii la facul-
tate au fost benefici şi rodnici sub toate aspectele, promoţia 1965 fiind una din cele mai 
bune, una „de aur”, după cum au apreciat-o chiar foştii noştri profesori. O bună parte din 
absolvenţii acesteia s-au manifestat din plin nu numai în domeniul strict lingvistic, ci, mai 
cu seamă, şi în sfera literaturii, în special, în domeniul ştiinţei şi criticii literare. Astfel, 
promoţia noastră s-a ales cu 9 doctori în filologie, inclusiv patru doctori habilitaţi în 
filologie (Mihai Cimpoi, Ion Dumbrăveanu, Anatol Gavrilov şi Elena Constantino-
vici), patru doctori în filologie (Ion Melniciuc, Albina Dumbrăveanu, Gheorghe Druţă 
şi Andrei Hropotinschi) şi un doctor în glotodidactică (Andrei Caraman). 

Dar cel mai mult ne mândrim cu performanţele de-a dreptul excepţionale ale colegului 
nostru, academicianul Mihai Cimpoi, acest George Călinescu  al Basarabiei, care a dus 
gloria criticii şi ştiinţei literare basarabene (şi nu numai) departe de hotarele ţării, 
fiind astăzi considerat şi recunoscut drept unul din cei mai distinşi eminescologi ai 

contemporaneităţii. Merită a fi menţionaţi aparte 
şi colegii noştri care au activat şi care mai conti-
nuă să activeze şi astăzi în instituţiile de învăţământ 
universitar şi preuniversitar: Ion Melniciuc, Nico-
lae Chiricenco, Vasile Dombrov, Ilie şi Claudia 
Rusu, Anatol Coşciug,  parascovia Rusu-Melnic, 
Nina şi timotei Scutaru, Eleonora Oleinic, Na-
talia Bajureanu, Ion Ciobanu, surorile Ecaterina 
şi Elena Voloh, Raisa Banu-Crijanovschi, Alexei 
Gorodenco, Grigore Chitoroagă, Ion Horiţă  ş.a.

 Promoţia 1965 s-a dovedit a fi şi una romantică, 
care a lăsat o întreagă cohortă de poeţi şi proza-
tori: Gheorghe Ciocoi, Aurel Ciocanu, Ion Vieru, 
Gheorghe Cutasevici, Lidia Hlib, Ion Iachimov, 
Iulian Nicuţă, Victor prohin, Gheorghe Matcin, 
pavel Nică (participant şi autor al unei cărţi-repor-
taj despre tragedia de la Cernobâl, carte care a fost 
tradusă în câteva limbi străine).

Spre regret, unii din colegii noştri au fost o vre-
me marginalizaţi şi ostracizaţi de fostul regim co-
munist totalitar. Astfel, poetul şi editorul Gheorghe 
Cutasevici a fost demis din postul de redactor pen-
tru poezia în acrostih în care se citea fraza – Patria 
mea România şi mulţi ani i-a fost interzis să mai 
publice ceva. 

Printre colegii promoţiei noastre au fost şi buni jurnalişti, lucrători ai Companiei Tele-
radio Moldova, precum şi talentaţi traducători literari – Grigore Banciu, Octavian Şauga, 
Ion Sandu, Gheorghe Berbecaru, Ion Iachimov ş.a. 

Ţin, totodată, să menţionez îndeosebi şi faptul că mai mulţi colegi din promoţia noas-
tră s-au învrednicit de înalte distincţii de stat, titluri onorifice, medalii : Mihai Cimpoi 
– Ordinul  Republicii,  Maestru al Literaturii,  Premiul de Stat al Republicii Moldova;  Ion 
Melniciuc – Ordinul Republicii;  Gheorghe Ciocoi – Gloria Muncii, Maestru al Literaturii,  
Medalia Mihai Eminescu;  Elena Constantinovici – Gloria Muncii; Albina Dumbră-
veanu – Meritul Civic, Premiul Bogdan Petriceicu Haşdeu al Academiei Române; Aurel 
Ciocanu - Maestru al Literaturii;  Victor prohin -  Medalia Mihai Eminescu; Vasile Dom-
brov – Eminent  al Învăţământului ş.a.

Noi, colegii promoţiei 1965, rămânem recunoscători scumpilor noştri profesori, care 
ne-au cultivat şi ne-au altoit marea dragoste faţă de LIMBA ROMÂNĂ, faţă de NEAM ŞI 
ŢARĂ.

Ion DUMBRĂVEANU,
profesor universitar

postul de televiziune TVR Iaşi a 
împlinit  în luna noiembrie curent 

24 de ani de activitate. Cu această ocazie 
cei de la TVR şi-au propus să organizeze 
un Proiect Transfrontalier cu genericul: 
“Iaşi – Cernăuţi - Chişinău”. Acest pro-
iect are ca scop  intensificarea legăturilor 
culturale, promovarea frumosului şi artei 
româneşti. Proiectul împarte două tipuri 
de evenimente: cel al spectacolului fol-
cloric aniversar și caravana  filmelor do-
cumentare.

Debutul aniversării de la Iaşi  s-a 
produs  în data de 3 no-
iembrie cu un grandios 
spectalor folcloric în in-
cinta Casei de Cultură a 
studenţilor. La eveniment 
au fost prezenţi artişti cu 
renume din mai multe 
zone din România, Ucrai-
na şi Moldova. Concertul 
a început cu nişte melodii 
ale Orchestrei „Folclor” 
a Filarmonicii Naţiona-
le din Chişinău „Serghei 
Lunchevici” dirijată de 
maestrul  Petre Neamţu. Evenimentul a 
fost susţinut şi de interpreţi: Maria Iliuţ, 
solista de muzică populară (Ansamblul 
„Crenguţă de iederă” al Universităţii de 
Stat din Moldova); Iurie Levcic, Ana 
Maria Calancea, Grigore Gherman, Emi-
lia Nicorici, Ana Apetrăchioaie, Daniela 
Condurache, Viorica Macovei, Călin Bră-
teanu, Fanfara „Dealul cu Dor”, Pamfil 
Roată, Adriana Bucevschi, Dan Doboş, 
Andreea Chisăliţă, Laura Ştefănescu, Ci-
prian Potoroacă.  

Pe tot parcursul spectacolului, atmo-

sfera din sală a fost incendiară. Un puls 
aparte al evenimentului l-au creat prezen-
tatorii Horia Gumeni şi Laura Lucescu, 
care au impresionat  spectatorii cu glume, 
voie bună şi clipe de neuitat. Aplauzele au 
continuat minute în şir.

Ansamblul etnofolcloric al Uviner-
sităţii de Stat din Moldova „Crenguţă de 
Iederă” a fost găzduit  de vechea capita-
lă a Moldovei timp de trei zile, în care a 
încântat publicul prin maiestria şi sufletul 
pe care îl depun în tot ceea ce fac membrii 
lui.  

La Iaşi, sărbătoarea aniversară a durat 
o săptămînă în care publicul larg s-a de-
lectat din plin cu muzică de calitate, filme 
bune, expoziţii de artă.  La final  am avut 
parte şi de un concert extraordinar de etno 
- jazz, susţinut de cunoscutul nostru cant-
autor Vali Boghean Band.

Ionela MORGUN,
anul II, Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării,
membră a Ansamblului Etnofolclo-

ric „Crenguţă de Iederă”

Educaţia lingvistică îşi propune să 
abiliteze fiecare student alolingv cu 

componenţe necesare şi suficiente pentru in-
tegrarea lui profesională şi valorificarea pro-
priului potenţial. Nu ar fi un lucru dificil dacă 
toţi studenţii alolingvi ar dispune de acelaşi 
potenţial şi de un nivel de pregătire iniţială în 
evaluarea corectă a competenţelor de comu-
nicare cu orientare profesională.

Promovarea educaţiei lingvistice într-o 
instituţie universi-
tară este, de fapt, 
asigurarea calităţii 
procesului de pre-
dare-învăţare-eva-
luare, centrat pe 
studentul alolingv 
încadrat într-o di-
versitate de cerinţe 
educaţionale într-o 
diversitate de capa-
cităţi, într-o diversi-
tate de modele inte-
gratoare, inclusiv specifice orientării profesi-
onale. Anul acesta piatra de încercare pentru 
studenţii alolingvi de la Universitatea de Stat 
din Moldova (Facultatea de Chimie şi Teh-
nologie Chimică, Specialitatea Tehnologia 
Produselor Cosmetice şi Medicinale) şi pen-
tru studenţii alolingvi de la Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Teste-
miţianu” (Facultatea Medicină Generală), la 
fel şi pentru cadrele didactice din instituţiile 
menţionate a fost promovarea şi dezvoltarea 
educaţiei profesionale a studentului alolingv 
în sensul evaluării multiaspectuale. Această 
evaluare ne-a sugerat modificări în sistemul 
de obiective, în conţinuturile şi tehnologiile 
aplicate. Astfel, procesul instructiv-educativ 
interactiv, bazat pe raporturi de cooperare 

profesor-student şi student-studenţi, a solici-
tat schimbarea conceptului de formare profe-
sională a studentului alolingv.

Ţinând cont de particularităţile evaluării 
multiaspectuale, studenţii alolingvi au fost 
ajutaţi să se autocunoască, să-şi depăşească 
tendinţa de a comunica „spontan”.

Proiectarea unui astfel de model de lec-
ţie din perspectiva formării competenţelor 
de comunicare cu orientare profesională la 

limba română, a pre-
supus şi elaborarea 
proiectelor de lecţie 
pentru fiecare etapă 
de formare a acestor 
componente, de co-
relare a cunoştinţelor 
fundamentale cu abi-
lităţile şi competenţe-
le specifice din curri-
culum universitar.

Ca rezultat al ex-
perimentării  unui 

astfel de model este lecţia de dublu schimb. 
Studenţii alolingvi au fost motivaţi să-şi ex-
pună performanţele de comunicare şi să mo-
nitorizeze individual realizarea acestui model 
de activitate. Aşadar, printr-o comunicare de 
cooperare, au devenit conducătorii propriilor 
evaluări.

Prin urmare, este evidentă necesitatea 
proiectării lecţiilor de dublu schimb cu stu-
denţii alolingvi din alte instituţii universitare, 
în cadrul procesului de predare-învăţare-eva-
luare a limbii române, devenind o activitate 
de soluţionare conştientizată a comunicării în 
limba română cu orientare profesională.

Lidia StRAH, 
doctor, conferenţiar universitar,

Facultatea de Litere

Crugul anilor

O PROMOŢIE DE EXCEPŢIE

STUDENTUL ALOLINGV: 
DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

SPECTACOL AL FOLCLORULUI 
ROMÂNESC
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Doar în actul de creaţie poetul îşi poate afla rostul şi menirea. poetul adevărat, 
desigur! În această ordine de idei, am avut revelaţia de a-i redescoperi pe trei creatori 
de frumos, adică de poezie, pe care vi-i prezentăm în acest spaţiu de ziar.

Ne bucură faptul că anul 2015, care-i pe ducă, le-a adus domnului Grigore Vasilescu, 
doamnei Alexandra tkacenko şi, în special, doamnei Lidia Grosu (care deja este o poetă 
pe deplin afirmată) satisfacţia zborului înălţător spre nemărginirea spaţiilor celeste…

Meridianul creaţieipAGINA  LItERARĂ

Alexandra tKACENKO,
conferenţiar universitar,

(Facultatea 
de Matematică 
şi Informatică)

LIMBA MEA 

Frumoasa mea limbă,
Duios al mamei grai,
Cu tine doar pe buze
Îmi cânt eu dragul plai.

Prin tine am un nume
O țară şi un neam,
Prin tine ştiu iubirea
Şi ura de duşman.

Prin tine ştiu ce-nseamnă
Pacea şi libertatea,
Cât costă adevărul
Şi ce e demnitatea.

Sunt mândră de-a mea limbă
Şi de valoarea ei,
C-a rezistat la toate
În anii cei mai grei,

În timp înţelepciune
Treptat acumula, 
Cu doine şi balade
Pe toţi ne mângâia,

Încât a ei cântare
Străbate nor ceresc
Iar îngerii o cântă
Și  zeii o slăvesc,

Căci nu există-n lume
O alta,  mai blajină,
Mai  dulce şi frumoasă
Ca limba mea ROMÂNĂ.

CREDINȚA       

Să nu-mi luați, vă rog, numai credința
E tot ce mi-a rămas și ce mai am,
E ceea ce-a făcut ca-n neputință
Să supraviețuiască al meu neam.

Cu ea mereu am biruit dușmanii
În aprigi lupte secole la rând,
De ea se-nfricoșau chiar și sultanii
Cu-al nostru Ștefan  secoli făurind.

Pe ea nu ne-au distrus-o nici Siberii
Zăpada-i se topea în focul ei
Am rezistat batjocură, tortură
Și foametei aduse de mișei.

Prin ea noi ne simțim unul pe altul
Și facem scutul cel de neînvins,
Ca să prospere scumpa noastră țară
Reîntregită nu numai în vis.  

CĂDEREA FRUNZELOR
Cad frunzele și câtă-n jur tristețe
Se-mprăștie de la căderea lor,
Cu ea pe vânt se duce tinereţea,
Se - acoperă cu frunze-un vechi amor.

Lor, însă, parcă nici că le mai pasă,
Că firul vieții este pe sfârșit,
Par vesele și-atât de fastuoase
În dansul morții lor la infinit.

Ca niște fluturi de un colorit magnific
Se-nalță către ceruri lin, săltând
Într-o eternă simfonie-a toamnei -
Se-aştern îngândurate pe pământ.

Pământu-i pregătit de declarații
De dragoste, destăinuiri de dor,
Nici bănuiește cum sărmana frunză zace,
În enigmaticul şi tristul ei decor.

DOAR EMINESCU
Când pana se usucă-n călimară,
Că nu mai ai ce spune, bunăoară,
Împrospătează-ţi cugetul, cerescul,
Citind  câte un psalm din Eminescu.

Când nu găseşti răspuns la vreo 
-ntrebare,
Care pe tine încă te mai  doare
Într-un destin creat de pământescul,
Ia câte-un psalm şi de la Eminescu.

Când neamu-i umilit şi-i în impas
Şi când istoria-i la greu popas
Cu implicarea unui „cutărescu”,
Ia, vezi,  ce zice Domnul Eminescu.

Dar dacă îţi lipseşte-acea voinţă,
Pentru că nu-i în de-ajuns credinţă,
Aici  el vine iarăşi, prin firescu-i
Curatul şi-nţeleptul Eminescu.

El este tot ce lumea-a adunat
Nu într-o simplă viaţă de-mpărat
Dar de mulţi ani, chiar secole, decenii
Şi cine ştie, poate şi milenii.

El este cugetul, el e gândirea noastră
Atât de pură ca şi „Floarea-albastră”,
Un etalon mereu de măsurare
A tot ce e în veşnică mişcare.

Cu ochiul stăpânind nemărginirea,
Şi-a însemnat el însuşi nemurirea,
Aceasta-i şi întrebarea şi răspunsul,
El vieţii noastre îi reglează pulsul.

Grigore VASILESCU,
profesor universitar 

(FRIŞpA)

RUGĂ 
Spune-mi, pământule,
Ce n-am reuşit să-ţi spun
În lungul şi necunoscutul drum...

Cântă-mi, vântule,
Ce n-am reuşit să-ţi cânt
În zboru-mi anevoios şi frânt...

Adie-mi, mamă,
Ce n-ai reuşit să-mi adii
În zilele-mi scurte şi nopţile târzii...

Iubeşte-mi, suflete,
Ce n-am reuşit să iubesc
În traiul acesta, pământesc...

UN BILANŢ
Poate încă nu este timpul acela de bilanţ.
Dar niciodată nu ştii când a venit timpul.
De aceea iată un bilanţ:
Ce-am avut de spus am spus.
Ce a avut să se ducă s-a dus.
Ce are să vină va veni.
Ce are să se-ntâmple se va împlini.
Este sub acest soare o rânduială.
Până la urmă totul cere o socoteală.

LEGI UNIVERSALE

Orice floare odată înfloreşte,
Orice drum odată se sfârșește,
Orice lucru are-un început,
Orice om nu-i de pierdut…

Orice umbră are şi-o lumină,
Orice lună e odată şi-odată plină,
Orice soare odată apune,
Orice om are cuvinte a le spune…

Orice mamă-şi vrea un copil iubit,
Orice vis se vrea împlinit,
Orice vară are şi-o toamnă,
Orice-n această viaţă are şi-o taină…

CE-ȚI MAI TREBUIE, OMULE?
Multe îți trebuie, omule?
O mâncare gustoasă pusă cu drag pe 
masă,
O cană cu vin cu miros de glie și de pelin,
Un surâs gingaș de copil la început de 
april,
O rază caldă de soare pe o petală de floare,
Un zâmbet sincer de fată la suflet curată,
Un cuvânt de bărbat ce odată i-i dat,
Un clar de lună pusă pe o strună,
O adiere de vânt dusă pe aripile unui gând...
Ce-ți mai trebuie, omule?

TÂRZIU ÎMI SCRIU POEZIILE
Târziu îmi scriu poeziile.
Poate aşa mi-au cântat ciocârliile,
Poate nu pe acelea am mers eu câmpii,
Sau poate orele mi-au fost cam târzii.
Poate soarta nu pe-acolo m-a purtat,
Sau poate eu nici nu prea am căutat.
Poate muzele n-au vrut să fiu prins,

Sau poate dorurile nu m-au învins.
Poate iubirea nu la vreme mi-a venit,
Sau poate eu n-am fost îndeajuns de 
grăbit.
Poate tinereţea, anii devreme s-au dus,
Sau poate că eu nu la cale i-am pus.
Poate sufletul mi-a fost veşnic pribeag,
Sau poate că eu nu i-am găsit nici un 
leac.
Poate din rouă puţin am băut,
Sau poate băutură alta am vrut.
Poate nu pe cea cale am mers,
Sau poate că nu am avut de ales.
Poate veşnicia nu vrea să mă ia,
Sau poate eu nu pot să mă iau după ea...

LUMEA MEA
Lumea mea e mică și e mare.
Lumea mea are și nu are hotare
Așa, probabil, ca la orișicare...
Lumea mea e în note și în cărți,
În școli, biblioteci, universități,
Lumea mea e împărțită-n părți.
Lumea mea e muzică, vers, culoare,
Lumea mea are și nu are asemănare.
Lumea mea pornit-a din Orhei,
Ajunsă până-n florile de tei.
Lumea mea e cu ale mele iubiri,
Lumea mea nu uită a iubi trandafiri.
Lumea mea are început și va avea sfârșit,
Lumea mea e atât cât mai am de iubit.
Lumea mea e simplă, uneori neînțeleasă,
Lumea mea n-a fost-întotdeauna aleasă.
Lumea mea e cu numele și zâmbetul tău,
Lumea mea e cu tot ce avem aici, la 
Chișinău.
Lumea mea e un întreg, un Univers,
Lumea mea e tot ce-ncape și nu-ncape
În acest scurt și neîndemânatic vers...

CÂT MAI SUNT
Cât mai sunt pe acest pământ
Am să mai cânt, atâta
Cât mai bate blândul vânt,
Am să mai rostesc o samă de cuvinte
Și am să-mi mai aduc aminte,
Am să mai scriu, ceva, poezii
Și am să  mă zbat în fantezii,
Cât trăiesc n-am să uit clipele iubirii
Și am să mai iubesc, cât pot, trandafirii,
Cât mai sunt pe aici, pe sub soare
Am să mai întâlnesc, cu speranțe, zorii
Și am să petrec, cu tristețe, cocorii,
Am să aștept, nerăbdător, primăverile
Și am să-mi petrec pe prispă serile...

ACUM
Acum a sunat telefonul.
Ceva cuiva îi trebuie.
Acum cineva undeva s-a pornit la drum.
Acum o pasăre a sărit în pom.
Caută ceva hrană sau un companion.
Acum ceva în minte mi-a venit.
Caut răspuns la o întrebare.
Acum ori niciodată.
Acum undeva o lume s-a prefăcut în 
scrum.
Acum o altă lume a apărut în Univers.
Acum ceva dispare, ceva din nou apare.
Acum e clipa, prinde-o!
Acum ori niciodată.
Acum ne topim în dulceaţa iubirii.
Am venit să-ţi arăt capătul lumii!
Acum ne putem întoarce.
Acum ţi-am spus: Te iubesc!
Pentru asta şi trăiesc!
Acum şi-ntotdeauna!

Un cărturar afirma, parcă vrând să-i prevină pe cei nechemaţi de harul creaţiei, 
că, dacă poezia nu răsare la fel de firesc, ca o frunză pe un 

copac, e mai bine să nu se nască deloc. Ei bine, atunci când încer-
căm să pătrundem în universul de creaţie al unui făuritor de frumos, 
trebuie să avem argumentul de rigoare şi dreptul de a pune nota cu-
venită. 

În cazul nostru, ne încumetăm a face afirmaţia că poeta Lidia 
Grosu îşi semnează ultimele două volume de poeme „Lumea golului” 
şi „De ţară port o cruce” cu sentimentul unei datorii achitate faţă 
de zbuciumatele sale clipe şi trăiri interioare, când monologhează 
cu propria-i conştiinţă, încercând să suplinească lumina golului din 
spaţiul ce o domină cu o „floare sălbatică/ rătăcită în anotimp” sau 
cu o altă floare, cea sfântă, eminesciană – „floarea de tei/ care niciodată nu minte”. 
Vorba apreciatului critic şi analist profund al poeziei moderne Vitalie Răileanu: „Poezia 
Lidiei Grosu din acest volum (Lumea golului – n.n.) izvorăşte din blândeţea Luminii cu 
care poeta contemplă lumea”…

În cel de al doilea volum „De ţară port o cruce” înzestrata autoare „se întreabă des-
pre rostul vieţii şi al iubirii nobile” (Claudia Voiculescu, poetă din 
Bucureşti). Iar noi am mai completa: şi al dorului arzător de ţară, 
de neam, de limbă, de istorie, de gloria pentru înaintaşi, dar şi de 
nedumerirea, de durerea că: „valurile Prutului se zbat/ însetate de 
luminile speranţei”.

Credem că despre mesajul, ineditul şi originalitatea poeziei Lidiei 
Grosu s-a pronunţat cât se poate de convingător domnul academici-
an Anatol Ciobanu: „Poeta Lidia Grosu se dovedeşte a fi o mare cre-
atoare de metafore, oximoroane, comparaţii, epitete, imagini inedite, 
renovări lexicale neobişnuite”.

Precizăm că ambele volume au apărut într-o frumoasă formulă 
poligrafică în acest an şi sunt rodul unor strădanii şi căutări însufleţitoare ale poetei 
Lidia Grosu ce izvorăsc continuu dintr-un suflet luminos, plin de tandreţe şi de zbucium 
necunten de a-şi afla rostul printre cei chemaţi. 

Mihai MORĂRAŞ

LUMINA  GOLULUI,  SUPLINIT  DE  POEZIE
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În luna octombrie 2015 am participat la un Seminar euroasiatic cu genericul 
„politici în cultură”, care s-a desfăşurat în  capitala Chinei,  gigantica metropolă 
Beijing, la Academia Centrală de Administrare în domeniul Culturii de pe lângă 
Ministerul Culturii al Republicii populare Chineze. Seminarul a fost organizat 
cu sprijinul Ministerului Comerţului din China. 

Cu cele mai amabile urări de bun venit am fost salutaţi de Directorul Academiei Cen-
trale, domnul ZHANG Xu, şi de vicedirectorii - domnii DUAN Zhouwu şi Li Chun-

hua. Pe tot parcursul Seminarului am fost tutelaţi şi ajutaţi de către şeful Departamentului 
Relaţii Internaţionale, doamna ZHOU Meifen, coordonatorii de proiect-Chen Lu şi Xuan Yui 
şi tinerele translatoare-masterande: YANG Di, MON Jo şi LI Shuang.

Academia organizează cursuri de pregătire, perfecţionare şi evaluare a cadrelor de con-
ducere din domeniul culturii, responsabile de politici culturale în diferite categorii: muzică, 
arte plastice, cinema ş.a. Până în prezent, la Academie au fost pregătiţi zeci de mii de cursanţi 
chinezi şi cetăţeni străini. Din anul 2007 la Academie au fost organizate 
peste 40 de seminare, la care au participat şi au fost instruiţi mai bine de 
750 de cursanţi din aproape 90 de ţări. La seminarul din luna octombrie a.c. 
au participat delegaţi din mai multe ţări CSI: Moldova, Belarus, Armenia, 
Kîrghîzstan, Uzbekistan. O altă tematică şi lecţii practice au fost organizate 
pentru participanţii din ţările arabe: Maroc, Algeria, Tunisia, Liban; Iorda-
nia, Palestina ş.a.

În afară de prelegeri şi lecţii practice, Programul Seminarului a inclus 
vizitarea muzeelor, bibliotecilor, centrelor de cultură din capitală şi din alte 
oraşe. Prelegerile erau ţinute atât de angajaţii Academiei Centrale, de func-
ţionarii Ministerului Culturii, cât şi de savanţii din domeniile respective.

Directorul Academiei, domnul zHANG Xu, ne-a iniţiat în tainele 
caligrafiei, care are 90000 de ieroglife şi este ca o floare rară şi exotică în 
istoria civilizaţiei, dar şi o bijuterie neegalată în cultura orientală. Caligrafia 
chineză este bazată pe simboluri şi nu este doar un instrument practic de zi 
cu zi, ci este integrată cu pictura în una din cele mai semnificative tendinţe 
din istoria artei chineze. Ea este o formă de scriere a limbii vorbite, prin 
care chinezii exprimă emoţiile prin bogata varietate de forme şi caracteris-
tici. primele ieroglife au apărut cu 3300 de ani în urmă. Participanţii, 
împreună cu domnul ZHANG Xu au executat cu grijă ieroglifele care sem-
nifică: ţară, prietenie, fericire, Soare, copii ş.a. 

Vicedirectorii Academiei Centrale, domnii DUAN Zhouwu şi Li Chun-
hua ne-au prezentat activitatea desfăşurată de Academie în pregătirea ca-
drelor pentru toate domeniile culturii. Ei ne-au vorbit despre şcolile care 
au format cultura Chinei, sărbătorile naţionale, continuitatea tradiţiilor în 
cultură, despre teatrele de operă chineză din Beijing, Tibet; Sichuan, al că-
ror repertoriu include cca 230 de opere, despre festivalul de primăvară, care 
se desfăşoară de la mijlocul lunii ianuarie până la mijlocul lunii februarie 
şi marchează începutul Anului nou în calendarul lunar, când chinezii îşi 
onorează strămoşii, se întâlnesc cu rudele şi prietenii oferind cadouri, când 
în toate localităţile au loc parade cu dansatori costumaţi în dragoni şi mul-
te-multe focuri de artificii. A fost relevată şi influenţa culturii occidentale 
asupra Orientului. Împreună cu talentata profesoară de operă am cântat în 
chineză un cântec despre frumoasele flori de iasomie, am dansat şi am în-
văţat unele elemente de etică chineză tradiţională. 

Impresiile despre China sunt dintre cele mai frumoase. China este o 
ţară gigantă, are cea mai numeroasă populaţie de pe planetă – 1,3 miliarde de locuitori. 
China are unul din cele mai întinse teritorii, cu oraşe şi clădiri imense. Ea este succesoarea 
unei civilizaţii milenare, care şi-a adus  contribuţia la dezvoltarea umanităţii. Obiceiurile şi 
tradiţiile poporului chinez variază în funcţie de geografie şi origine etnică. Din cele 56 de 
grupuri etnice, cea mai numeroasă este populaţia de origine han, aproximativ 90% din nu-
mărul total. persoanele din cadrul comunităţilor şi grupurilor etnice creează propria lor 
cultură, care include religia, alimentaţia, stilul de viaţă, limba, muzica, morala şi alte 
elemente care, împreună, constituie marea cultură chineză. Se spune că istoria Chinei 
începe odată cu Huang Di - Împăratul Galben, creatorul poporului chinez, iar una dintre 
cele mai renumite dinastii este cea a Împăratului Qin (de la care provine şi numele China). 
Dinastia Han reintroduce confucianismul ca doctrină oficială, deschide Drumul Mătăsii. În 
timpul Dinastiei Yuan capitala este mutată la Beijing (a. 1200 d.Hr.). Beijing sau „Capitala 
Nordului” este una dintre cele mai populate metropole, al treilea municipiu din ţară ca 
mărime, după Chongqing şi Shanghai, cu un aeroport internaţional important în regiune, 
Satul olimpic, Stadionul naţional - celebrul Cuib de pasăre, oraşul care îmbină modernul cu 
tradiţionalul.

În capitală am vizitat piaţa Tiananmen, una dintre cele mai mari din lume şi unde la 01 oc-

tombrie 1949 a fost proclamată Republica Populară Chineză, cu Mausoleul lui Mao, Muzeul 
Revoluţiei Chineze. Emoţii extraordinare ne-au lăsat Muzeul Naţional al Chinei, Biblio-
teca Naţională, Oraşul interzis-Gon Gu al împăraţilor chinezi, care, timp de cinci secole, 
a fost inima ţării, cu zidurile roşii şi porţile pictate, bine restaurate, grădini chinezeşti, 
palate mari şi mai mici, toate respectând în detaliu principiile Feng Shui.

***
O zi deosebită pentru noi, delegaţii străini, a fost urcarea pe Marele Zid Chinezesc, pe cea 

mai bine cunoscută şi restaurată porţiune a Zidului lângă muntele Badaling şi vizitarea Tem-
plului budist. Marele zid - o minune arhitecturală şi estetică, care şerpuieşte la nordul 
ţării cca 20 de kilometri, a fost construit pe creasta munţilor pentru apărarea ţării de 
triburile nomade. 

Am avut întâlniri şi dispute interesante cu responsabilii de cultură din oraşele Changzhou, 
Shanghai şi Changshu, unde am vizitat muzeele, bibliotecile, centrele de cultură şi artizanat, 

galeriile de artă, atelierele pictorilor şi ale meşterilor populari.
Doar în câteva ore, cu trenul ultrarapid, am ajuns din Beijing 

în Shanghai - cel mai mare oraş din China, căruia i se mai 
spune „perla asiatică”, unul dintre cele mai mari porturi din 
lume, un centru important comercial din Asia, datorită ampla-
sării sale strategice, la vărsarea fluviului Yangtze în Marea Chi-
nei de Est. În oraş funcţionează unele dintre cele mai vechi 
şi importante universităţi din China. Este un oraş imens, cu 
construcţii şi blocuri zgârie – nori. În timpul zilei, peste 30 de 
milioane de oameni tranzitează oraşul. Cartierul său ultramo-
dern Pudong găzduieşte industrii de vârf, alături de numeroase 
instituţii financiare, cu World Financial Center care este a treia cea 
mai înaltă clădire din lume. Aici arhitectura modernă are un stil 
unic, mai ales la etajele superioare, asemănătoare cu nişte farfurii 
zburătoare. Pe o asemenea „farfurie”, înconjurată cu palmieri, am 
fost invitaţi la expoziţia de tehnologii moderne şi am asistat la 
prezentările modelelor de rochii ale vestiţilor modelieri chinezi.

Changzhou este un oraş deosebit, ocupă locul 10 din cele 30 
dintre cele mai dezvoltate oraşe din China. Ca să cunoşti oraşul, 
trebuie să vizitezi muzeul oraşului. O asemenea frumoasă vizită 
ne-a fost organizată la Muzeul din or.Changzhou de către doamna 
director LIN Jian, cu invitarea responsabililor de cultură din acest 
oraş. Am vizitat Memorialul istoriei revoluţionarilor, Muzeul ero-
ilor unde sunt expuse sute de documente şi materiale istorice.

Despre or.Changshu, a cărui istorie începe cu 3000 de ani în 
urmă, şi despre cultura acestui minunat oraş ne-a vorbit directorul 
Departamentului Cultură al municipalităţii, domnul Yu Wei. Am 
vizitat Casa-Muzeu a învăţătorului a doi împăraţi chinezi, galeria 
de artă, Muzeul istoric. Cu plăcere am vizitat Centrul de Cultură 
de nivelul I din Changshu, biblioteca cu 200000 de exemplare 
de carte rară, care a obţinut locul I în anul 2015, ca cea mai bună 
bibliotecă din China.

Am vizitat şi liniştitul şi frumosul orăşel  Zhujiajiao, căruia, 
datorită canalelor şi zecilor de poduri şi podeţe, i se mai spune 
„Venezia Chineză”, în care atmosfera Chinei provinciale şi ospi-
taliere s-a păstrat peste tot. Am vizitat ateliere de artizanat, am luat 
cunoştinţă de meşteşugurile tradiţionale, prin care chinezii sunt 

recunoscuţi pentru mătasea naturală, broderii, vaze decorative, bijuterii din perlă şi argint.
Am constatat că la chinezi culoarea roşie este considerată o culoare aducătoare de 

noroc: drapelul naţional este de culoare roşie, bujorul roşu este simbolul Chinei, drago-
nul roşu, panglica roşie, legată de crenguţele copacului cu rugăciuni către Buda ş.a.

Ne-a impresionat bucătăria chinezească, cu plăcere am gustat bucatele tradiţionale din 
peşte folosindu-ne de beţişoare, de asemenea, ciuperci, clătite umplute cu legume, sarmale cu 
carne, ouă de prepeliţă, fasole, cartofi cu ceapă verde, salate din legume, prăjiturele cu fructe, 
orez amestecat cu omletă, tăiţei cu carne de porc, vită, pasăre cu diferite sosuri foarte picante, 
fructe ş.a., şi, desigur, am savurat cele mai gustoase ceaiuri.

Exprimăm recunoştinţă şi cele mai sincere mulţumiri Ambasadei R.p. Chineze din 
Chişinău şi angajaţilor Academiei Centrale de Administrare în domeniul Culturii din 
Beijing pentru posibilitatea oferită de a vizita China şi a cunoaşte cultura marelui popor 
chinez. 

Lilia LOzOVANU,
Metodist, categoria I,

Departamentul Relaţii Internaţionale

Actualmente, cunoașterea limbilor străine a devenit o 
necesitate esențială, deoarece asistăm la un proces de 

globalizare continuă, care implică, inevitabil, mobilitatea tot 
mai intensă a populației mondiale și contactul dintre diferite 
culturi.

În aceste condiții, anual, mii de persoane își propun să 
înceapă studierea uneia sau mai multor limbi străine pentru a 
obține ulterior mai multe posibilități de comunicare eficientă, 
accesul la noi culturi și, bineînțeles, evidente beneficii pentru 
dezvoltarea personală și profesională.

Acestea sunt principalele motive care îi determină și pe 
cei interesați de studierea limbii spaniole să susțină exame-
nul DELE (Diploma Español Lengua Extranjera) cu scopul 
de a confirma oficial nivelul de cunoaștere a acestei limbi 
și de a obține un certificat recunoscut pe plan internațional 
de către întreprinderi private, camere de comerț și instituții 
de învățământ publice și private, fiind un eficient mijloc de 
promovare în domeniul academic și profesional. De aseme-
nea, diplomele DELE reprezintă certificate complementare 
programelor din învățământul oficial în mai multe instituții 
și facilitează accesul la sistemul educativ din Spania, fiind o 
condiție obligatorie pentru obținerea unei burse de mobilitate 
Erasmus.

Pentru a face posibilă obținerea acestei diplome, Institu-
tul Cervantes dispune de opt modele de examen, elaborate 
în conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de 
Referință pentru Limbi și destinate atât unui public general 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2), cât și elevilor cu vâr-
stele cuprinse între 11 și 17 ani (A1 para escolares și A2/B1 
para escolares). Aici e cazul să menționăm că Institutul Cer-
vantes este cea mai mare instituție culturală, la nivel mondial, 
care se dedică promovării și predării limbii spaniole, difuză-
rii culturii spaniole și hispano-americane și are reprezentanțe 
în țări din diferite continente, precum și numeroase institute 
asociate.  

Examenele DELE se desfășoară la sediile Institutului 
Cervantes și într-o amplă rețea de mai bine de 900 de centre 
de examinare DELE, printre care se numără universități, aca-

demii, ambasade, consulate, centre de predare 
a limbii spaniole, unul dintre acestea fiind și 
Centrul de Hispanistică „Theodor Balaban” 
din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine a Universității de Stat din Moldova.  

Astfel, în perioada 19-20 noiembrie 
a anului curent, a avut loc sesiunea de 
toamnă care a întrunit și de această dată 
studenți-hispaniști care își fac studiile la 
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 
a USM, elevi, specialiști care activează 
în cele mai diverse domenii profesionale, 
precum și autodidacți. Amintim că exa-
menul DELE poate fi susținut atât în ca-
drul sesiunii de toamnă (noiembrie), cât 
și a celei de primăvară (mai), iar Institutul 
Cervantes își canalizează toate eforturile 

pentru ca actualii și viitorii participanți la acest examen 
să (re)descopere valorile țărilor hispanofone prin inter-
mediul limbii spaniole, al cărei număr de vorbitori se 
estimează la aproximativ 500 de milioane și să benefi-
cieze din plin de avantajele pe care le oferă obținerea 
certificatelor DELE.

Laura MÎRZAC, 
                 lector universitar, Secția Filologie Spaniolă,
Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare 

Interculturală

Participanții la examenele DELE-2015 Proba scrisă a 
examenului DELE

Rosa Vânturilor

O ŢARĂ PLINĂ DE FARMEC

Meridianul integrării

ÎN  ţARA  LUI  CERVANtES
(SESIUNEA DE tOAMNĂ DELE – 2015 LA CENtRUL DE HISpANIStICĂ,  FACULtAtEA DE LIMBI ȘI LItERAtURI StRĂINE)
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CONCURS DE ESEURI – 
„A FI tÂNĂR ORtODOX”

Asociația Studenților Creștini Ortodocși, în 
parteneriat cu Revista „Altarul Credinței”, 

iniţiază un concurs de ese-
uri cu genericul „A fi tânăr 
ortodox”. La concurs pot 
participa elevi, studenţi, 
dar şi orice om cu dragoste 
şi inspiraţie creştină. Sunt 
propuse câteva categorii: 
poezie, eseu şi pictură.

Lucrarea va include o 
pagină A4, fiind exprimate 
gândurile, bucuriile și tră-

irile unei vieți petrecute cu Domnul nostru Iisus 
Hristos.

Cele mai reușite lucrări vor fi publicate în re-
vista „Altarul Credinței” și pe pagina „Moldova 
Ortodoxă”.

termenul de prezentare a lucrărilor – până 
la 10 ianuarie 2016 la adresa mosin.octavian@
gmail.com sau prezentate la adresa: str. M. Ko-
gălniceanu, 67, Biserica USM.

pRIN tRECEREA ANILOR SĂ MOŞtENIM VEŞNICIA
prind rădăcini sărbătorile laice, iar cele bisericeşti îşi 

pierd din conţinut. Tare mai aşteaptă lumea sărbători-
le, căutând prilej de odihnă şi de distracţie. Chiar şi sărbători-
le din anul bisericesc pe mulţi îi interesează doar prin prisma 
odihnei. Unii ne întreabă: se lucrează, se spală…? Alţii se 
interesează: se mănâncă peşte, se dezleagă la vin…?

Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. În această peri-
oadă e un haos adevărat. Unii serbează Naşterea Domnului 
şi pe stil nou, şi pe vechi, în toiul postului se desfăşoară tot 
felul de matinee, concerte, serbări corporative… Anul Nou 
bate la uşă, cum să nu sărbătorim?!

Astfel, mai bine de o lună lumea e în sărbători. Acum 
apar tot felul de „teologi-astronomi”, care te învaţă când 
ar fi mai corect de serbat Naşterea Domnului, alţii sunt în 
postura „astrologilor”, fiind preocupaţi în a cui an păşim şi 
cum va fi acesta conform horoscopului.

Prea puţină lume stă sublim în aşteptarea Naşterii Mân-
tuitorului şi în prea puţine familii renaşte viaţa duhovni-
cească. Nu prea se ştie de viaţa Lui Iisus Hristos, a moşilor 
(sfinţilor) de iarnă, în schimb toţi improvizează personaje 
de chipuri sfinte, dar denaturate la maximum. Şi dacă în 
anii sovietici am fost crescuţi cu Moş Gerilă, acum ne creş-
tem odraslele cu un Moş Nicolae sau Moş Crăciun, care, de 

asemenea, sunt desacralizaţi.
Amintind de un personaj biblic sau din istoria creştinis-

mului, ar trebui să căutăm la viaţa, credinţa, dragostea, învă-
ţătura, curajul, pe scurt, la chipul desăvârşit al acestui om.

Zilele acestea asistam la o lecţie demonstrativă de Reli-
gie, iar când elevii clasei a IV-a au fost întrebaţi ce ştiu des-

pre Moş Nicolae, au început să spună ce ştiau şi ce au fost 
învăţaţi: e blândul moş ce împarte daruri copiilor; e cel care 
împlineşte visurile; răsplăteşte pe cei cuminţi; stă într-o ţară 
unde mereu e ger etc. Şi mai pe nimeni n-am auzit să spună 

că este un mare sfânt şi rugător, un apărător al credinţei 
şi făcător de minuni, ocrotitor al caselor şi al celor care 
călătoresc etc.

Legaţi de Revelion, toţi îşi urează „La mulţi ani!”, 
un an cu sănătate, plin de succese şi realizări. Însă prea 
puţini mulţumesc Domnului pentru toate zilele vieţii 
pământeşti, pentru binefacerile primite, urându-şi un an 
binecuvântat, cu realizări duhovniceşti, în care ar fi mai 
multă pace, dragoste, înţelepciune.

Să ne rugăm ca acest an calendaristic să deschidă o 
filă nouă în conştiinţa oamenilor, ca aceştia să înţelea-
gă că în viaţa asta nu contează câţi ani trăieşti, dar cum 
îi trăieşti pentru Domnul şi aproapele, că avem zile li-
mitate pe pământ, care însă trebuie trăite cu folos spre 
moştenirea vieţii veşnice, ca Cel de Sus să ne ajute în a 
desluşi partea bună de cea rea, lumina de întuneric, cele 
omeneşti de cele dumnezeieşti.

Sărbători fericite şi cu folos sufletesc!
preot Octavian MOŞIN

LANSAREA CĂRŢII „BISERICA BASARABEANĂ. CHIPURI DE NEUITAT.”
Miercuri seara, 9 decembrie, la Biserica USM a avut 

loc prezentarea Studiului „Biserica basarabeană. 
Chipuri de neuitat.” realizat de către publicistul Iurie Coles-
nic.

După trei decenii de muncă în arhive, comunicând cu 
personalităţi marcante şi căutând prin cimitire, ca veritabile 
izvoare ale trecutului, cercetătorul Iurie Colesnic ne propune 
un excepţional volum consacrat oamenilor Bise-
ricii.

E o istorie ce adună mai multe personalităţi 
ecleziale, unele descoperite pentru prima oară, 
altele văzute prin altă prismă, dar care altădată 
şi-au spus cuvântul la timpul şi locul potrivit.

Istoria unui neam se scrie prin oamenii ei, 
pentru care autorul nu prisoseşte să se scufunde 
în ţelina ce de atâtea decenii a pus stăpânire pe 
acest pământ binecuvântat de Dumnezeu. Iar sub 
ea găseşte boabe de aur – nume demne de urmat 
de către contemporani. Acest lucru e foarte im-
portant mai ales acum, când suntem într-o criză 
de personalităţi, de modele.

În Biserică mereu au fost oameni cu vertica-
litate, în special slujitori şi monahi, dar şi atâţia 
mireni, care au generat un mod de viaţă autentic, în duhul 
Evangheliei. Tocmai aceste personalităţi, care au determinat 
pulsul vieţii bisericeşti din spaţiul pruto-nistrean, şi nu doar, 
sunt prezentate în această carte.

Autorul urmăreşte un singur scop – să scoată la lumină 
adevărul şi să demonstreze că prin credinţă omul e vrednic de 
fapte măreţe, căci fără Dumnezeu nu poate realiza mai nimic, 
iar a fi om al lui Dumnezeu înseamnă a iubi.

Feţe de oameni înnobilaţi duhovniceşte sunt prezentate 
atât de viu, încât îi simţi aproape şi de-a dreptul te îndrăgos-
teşti de simplitatea, de bunătatea, de sinceritatea, dar şi de 
curajul lor.

Majoritatea slujitorilor, a căror viaţă şi activitate au fost 
incluse în această carte, au avut de suferit în urma regimului, 
fiind incomozi mai ales pentru că spuneau mereu lucrurilor 

pe nume.
Autorul nu trece sub tăcere şi părţi mai sumbre din viaţa 

unora dintre protagoniștii volumului, căderile şi patimile lor, 
dar aşa-i firea omenească… cu neajunsuri.

Iurue Colesnic este un „Noe al Basarabiei”, afirmase oda-
tă regretatul bibliolog Alexei Rău. Şi cu adevărat aşa este, or, 
el încearcă să salveze ceea ce mai este de salvat şi ceea ce nu 
suntem în drept să ştergem, să uităm şi, cu atât mai mult, să 

nimicim în acest veac pământesc.
Revigorează frumosul, spune adevărul, oricât de dureros 

ar fi, şi pune multă nădejde că Domnul ne va ajuta să trăim 
mai drept.

Autorul a prins anii deloc uşori pentru credinţă, insuflân-
du-şi de mic frica de Dumnezeu şi dragostea faţă de aproa-
pele. Îşi aminteşte cu lacrimi în ochi de buneii săi din partea 

mamei, Alexei și Elena Scurtu, care erau evlavioși și con-
siderau că numai bunul Dumnezeu i-a salvat de depor-
tare. „Au rugat să fie înmormântați cu preot, ceea ce s-a 
înfăptuit necondiţionat, dar din această cauză părinții mei 
erau să fie dați afară din învățământ, căci n-au reușit să-i 
convingă să se dezică de credință… Omul fără credinţă 
nu mai este om. Asta am învăţat de la înaintaşii mei…”, 
ne mărturisea autorul la o întâlnire cu tinerii din Biserica 
Universităţii de Stat din Moldova.

Iurie Colesnic este cel care conştientizează că faptele 
noastre sunt asemenea unei umbre care ne calcă din urmă, 
iar memoria este mai scumpă ca orice alt bun material. 
Prin viaţa acestor oameni ca Alexandru Baltaga, Alexei 
Mateevici, Serghie Bejan, Mihail Berezovschi, Alexan-
dru Cristea, Nichifor Crainic şi atâţia alţii prezentaţi în 
lucrare, descoperim modele desăvârşite, care ne pot ajuta 
să parcurgem drumul de la chipul la asemănarea cu Dum-

nezeu.
Ne-am dori ca lectura cărţii „BISERICA BASARABEA-

NĂ. CHIPURI DE NEUITAT…” să genereze alte persona-
lităţi, de care are nevoie orice societate, oameni care ştiu de 
unde vin şi încotro se îndreaptă, aşa precum l-am cunoscut pe 
autorul ei, din opera şi faptele lui.

preot Octavian MOŞIN

CAMPANIA “EŞTI CÂT 
DĂRUIEŞTI”

Asociația Studenților Creștini Ortodocși, 
în parteneriat cu Biserica „Întâmpinarea 

Domnului” USM, 
iniţiază cam-
pania „Ești cât 
dăruiești”.

În perioada 13 
decembrie 2015 – 
13 ianuarie 2016 
la Biserica „Întâm-
pinarea Domnului” 
vor fi colectate ju-

cării, cărţi, dulciuri și mijloace financiare pen-
tru a fi distribuite pe parcursul acestei campanii 
celor care sunt mai triști ca noi și pentru care le-
am putea aduce mai multă bucurie în perioada 
sărbătorilor de iarnă.

Vă rugăm să transmiteţi donațiile și darurile 
pe adresa: str. M. Kogălniceanu, 67, Biserica 
“Întâmpinarea Domnului”, USM, Chişinău.

Dumnezeu să vă răsplătească însutit aju-
torul dumneavoastră!

PORTALUL „MOLDOVA ORTODOXĂ”

Autori şi cititori ai portalului ortodox.md au sărbătorit trei ani de la 
lansarea Proiectului mediatic „Moldova Ortodoxă”.

În scurt timp portalul a ajuns una dintre cele mai solicitate pagini elec-
tronice ortodoxe din spaţiul sud-est european, având zeci de autori şi circa 
75 000 de abonaţi.

Evenimentul a început cu Paraclisul Maicii Domnului, oficiat de către 
un sobor de preoţi în frunte cu episcopul Ioan, vicar mitropolitan, care a 
adresat mesajul de felicitare şi de mulţumire al ÎPS Mitropolit Vladimir, 
în care se menţionează:

„Portalul ortodox.md este o echipă tânără de oameni ai Bisericii, care 
încearcă să facă misiune într-un format nou. Este o muncă necesară, de-
oarece numeroşi oameni pot cunoaşte din învăţătura şi morala creştină 
tocmai prin sursele electronice pe care le utilizează. Or, acolo unde sunt 
oamenii, urmează şi noi, slujitorii, să ne facem prezenţa.

Portalului i-a reuşit să facă această conexiune cu mii de oameni din 
diverse ţări şi domenii, dar pe care îi uneşte Ortodoxia”.

Preasfinţitul Ioan a înmânat diplome celor mai activi colaboratori şi 
a menţionat necesitatea consolidării eforturilor în aspectul misionar prin 
mijloace virtuale.

A urmat mesajul de mulţumire şi de încurajare al preotului Octavian 
Moşin, precum şi al altor autori ai portalului: Arhim. Augustin (Zaboros-
ciuc), Iulian Proca, Ion Brad, Natalia Lozan ş.a.
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22 decembrie 2015, în emisfera nordică a Pământului este ziua Solstițiului 
de iarnă. Această zi este cea mai scurtă din an, iar noaptea respectivă este cea 
mai lungă. Ziua solstițiului din decembrie este și începutul iernii astronomice. 
(În emisfera sudică, la această dată, este solstițiul de vară și începutul verii). 
Termenul solstițiu provine de la sintagma latină sol stetit (Soarele stă liniștit). 
Aceasta pentru că la sfârșitul lunii decembrie, pentru aproxi-
mativ 6 zile, Soarele pare să răsară și să apună aproape exact 
în aceleași puncte de pe orizont. Din punct de vedere astrono-
mic, solstițiul de iarnă se explică prin faptul că în mișcarea sa 
aparentă anuală pe cer Soarele în această zi traversează ecua-

torul ceresc trecând în emisfera nordică a cerului. De la această dată, înălțimea 
Soarelui pe cer va crește de la o zi la alta. 

Fenomenul solstițiului de iarnă totdeauna i-a fascinat pe oameni și această 
perioadă a anului a fost celebrată de-a lungul istoriei de toate civilizațiile uma-
ne. Vechii romani organizau la solstițiul de iarnă un festival numit Saturnalia, 
dedicat lui Saturn, zeul agriculturii. La începutul sec. IV d.Hr., împăratul roman 
Constantin a declarat creștinismul drept noua religie a Imperiului Roman. De atunci, nu Satur-
nalia, ci Crăciunul (nașterea lui Hristos) se sărbătorește la câteva zile după solstițiu. Multe din 
obiceiurile de Crăciun au legătură cu solstițiul de iarnă, cum ar fi pomul de Crăciun sau Moș 
Crăciun. Mulți consideră că Moș Crăciun (Santa Claus) ar putea să fi fost la început un „șaman” 
al Solstițiului care oficia la ritualurile ce se desfășurau la solstițiul de iarnă. 

Vechii chinezi credeau că, la răsăritul Soarelui, în ziua solstițiului de iarnă, în lume s-a 
născut yang (principiul masculin) și începe o perioadă de 6 luni de ascendență. Vechii indieni 
(care foloseau calendarul bazat pe ciclurile Lunii) celebrau și ei cu festivaluri solstițiul. Druizii 
de pe Insulele Britanice celebrau la solstițiu răsturnarea vechiului zeu, Bran, de către noul zeu, 
Bel. Solstițiul de iarnă marca victoria luminii asupra întunericului ori sfârșitul ciclului de întu-

neric, putrezire și începutul unui nou ciclu de lumină și viață, de regenerare a 
pământului. 

Focul a fost dintotdeauna simbolul tradițional prin care era celebrat 
solstițiul, pentru că el simboliza Soarele. Se credea că Soarele devenea mai 
puternic odată ce zilele deveneau mai lungi. Lumânările aprinse de Crăciun 
se trag și ele de la ritualurile păgâne absorbite de religia creștină. Ele reflectă 
venerația vechilor celți pentru lumânare ca un simbol al luminii în timpul cel 
mai întunecos al anului. Se crede că și pomul de Crăciun derivă de la un cult 
precreștin. În timpul festivalului Saturnalia, romanii decorau plantele perene 
și coroanele, numind plantele perene „iarba Soarelui”. Druizii care își constru-
iau templele din lemn, aveau cultul arborilor și tăiau un copac numai la stricta 

necesitate. Iar popoarele din Asia Centrală credeau că arborele este simbolul Universului. Poate 
ar fi bine să renunțăm și noi la bradul tăiat de Crăciun în favoarea unor plante perene sau a unui 
simbol al Universului plantat într-o cadă în ziua solstițiului de iarnă ?

Ștefan D. tIRON, 
fizician, cercetător ştiinţific, Academia de Ştiinţe a Moldovei

SPORTUL  UNIVERSITAR

Universul aproapeSOLSTIȚIUL  DE  IARNĂ – SIMBOLURI  ŞI  OBICEIURI

pornind de la premisa metaforică „mişcarea este un mesaj”, putem con-
chide că omul nu este unidimensional, ci reprezintă mai multe funcţii 

tangibile ale umanului: a) omul este purtător de inteligenţă şi creaţie; b) 
omul este purtător de sensibilitate şi afectivitate; c) omul este purtător 
de mişcare, de comunicare cvasisimbolică şi gestică etc. Prin toate acestea 
tânărul sau adultul se prezintă ca fiinţe  apte să comunice cu sinele şi cu lumea 
celorlalţi prin intermediul domeniului sportului, care îşi propune să mărească 
bugetul de energie al organismului uman, nu totdeauna suficient de bine cu-
noscut, exersat şi valorificat. Sportul este deci un fenomen social pe terenul 

căruia omul şi oamenii se întâlnesc, se confruntă sau cooperează pentru a fi întâiul sau întâia, 
adică cel ce poartă coroana. Dar nu o coroană ce aparţine altuia! Sportul pregăteşte tânărul 
sau adultul pentru a fi campion, deci nu pentru sport în sine, ci tocmai prin victoria prin el do-
bândită în lupta cu spaţiul, timpul, gravitaţia, cu natura, cu alţii şi cu sinele.

Tocmai aceste axiome servesc ca stimulente pentru studenţii şi cadrele didactice de la USM, 
care conştientizează că omul educat trebuie să  fie pregătit şi fizic, căci fizicul este unul dintre 
aspectele esenţiale ale existenţei fiinţei libere şi că relaţiile dintre 
fizic, intelectual şi moral se cimentează şi prin intermediul acti-
vităţilor şi competiţiilor sportive.

Acest preambul justifică evoluţia sportivilor-studenţi şi echi-
pelor sportive de la Universitatea de Stat din Moldova, pe par-
cursul anului 2015 la Campionatele, Cupele şi Universiadele 
Naţionale, precum şi la competiţiile internaţionale  de anvergură: 
campionatele europene, mondiale etc. Iar aceste evoluţii au fost 
de excepţie şi contribuie la promovarea în continuare a imaginii 
USM la nivel naţional şi internaţional.

Înşiruirea performanţelor echipelor sportive la Campionatele 
Naţionale începe cu eventul (câştigarea campionatului şi cupei) 
realizat de echipa de baschet masculin a USM, care şi-a con-
firmat valoarea din ediţia precedentă, devenind Campioană şi 
deţinătoarea Cupei, iar ulterior (în septembrie 
curent) şi a Supercupei  Republicii Moldova. 
Aceste realizări au căpătat conştienţă graţie 
evoluţiei şi aportului formidabil al antreno-
rului-jucător al echipei noastre Eugen MEL-
NIC, maestru al sportului şi totodată cel mai 
valoros „produs” al baschetului autohton al 
tuturor timpurilor.

***
Şi-a consolidat palmaresul şi echipa 

noastră de volei feminin, care acum două 
săptămâni a cucerit pentru a opta oară (!) 
Cupa Republicii Moldova, devenind cea mai 
titrată echipă de volei a sexului frumos din 
voleiul moldovenesc. Şi aceste realizări sunt  
ancorate de talentul şi travaliul enorm al an-
trenoarei-jucătoare Iulia MARDAR, maestră a 
sportului, magistru în drept şi în pedagogie. O dovadă în plus că nu aparatul locomotor este ace-
la care decide victoria sportivă, ci constelaţia neuropsihică: inteligenţa, creativitatea, dârzenia, 
consecvenţa, perseverenţa atât a sportivilor, cât şi a antrenorului.

***
O evoluţie meritorie a avut şi echipa de volei masculin a USM, multiplă campioană naţi-

onală, care a reuşit să se impună de la egal la egal, ajungând până în faza finală a Campionatului 
Naţional, cu cele mai puternice echipe alcătuite din jucători profesionişti. Să reamintim că Di-
namo Chişinău, Olimp Ungheni şi Dinamo Tiraspol, care de asemenea sunt multiple campioane 
naţionale, au statut de echipe profesioniste, unde jucătorii au salarii, sunt asiguraţi cu hrană şi au 
zilnic câte două antrenamente. Ai noştri sunt studenţi, zilnic sunt la ore, dar, având pasiune către 
sportul de performanţă, îmbină cu iscusinţă (după posibilităţi) activităţile din aulele studenţeşti 
şi sălile de sport, fortificându-şi, în primul şi în primul rând, caracterele. Sistemul calităţilor 
profesorului-antrenor al echipei Alexandru DUDICOV,  de care depinde eficienţa echipei poate 
fi considerat complet, dând dovadă de cunoştinţe profunde profesionale, autoritate, experienţă, 
responsabilitate, aptitudini intelectuale creatoare, care constituie cheia succesului.

Toţi aceşti profesori-antrenori: E.MELNIC, Iu. MARDAR şi A.DUDICOV realizează per-
formanţe pe bandă rulantă, deoarece vocaţia pentru ei constituie energizarea permanentă, pose-
dând  o totodată, un set de aptitudini psihopedagogice, calităţi şi trăsături de excepţie, care se 
recomandă singure: cunoaşterea psihologiei echipei şi a membrilor ei, înţelegerea lor, empatia, 
nurturanţa (grija pentru sportivi), sinceritatea, dreptatea, respectul pentru sportivi, încrederea, 
tactul etc. Toate acestea  realizează o sinteză exprimată în persoanalitatea fiecărui antrenor în 
parte, care este o fiinţă deosebită. Antrenorul realizează simultant – mai multe activităţi, fieca-
re dintre ele foarte importantă: instruieşte şi informează; mobilizează; disciplinează, previne, 
pedepseşte şi recompensează; educă; organizează etc.

O evoluţie strălucită au avut sportivii USM şi la competiţiile din cadrul Universiadei Naţi-
onale ediţia 2015, la care au participat cei mai buni studenţi-sportivi de la Instituţiile de Invăţă-
mânt Superior din Republica Moldova.

***
Echipele de volei feminin (antrenoare  Iu.MARDAR), volei masculin (antrenor 

A.DUDICOV), tenis de masă feminin şi masculin  (antrenor Alexandru NI), mini-fotbal  
(antrenor Valeriu RĂILEANU) şi jocul de dame (antrenoare Greta StURzA, maestră 
a sportului) au cucerit medaliile de aur, demonstrând şi de această dată supremaţia în sportul 
universitar. Vicecampioană a devenit şi echipa USM la şah, multiplă campioană a Universia-
delor Naţionale precedente. De această dată şahiştii noştri au cedat la limită doar 0,5 puncte 
echipei Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Pentru a intui mai profund spiritul competitiv, rivalitatea şi concurenţa acerbă a acestor 
competiţii, menţionăm doar că, în competenţa tuturor echipelor peste 80% din sportivii-stu-
denţi deţin titlurile de maestru internaţional, maestru al sportului şi candidat în maeştri. 

Cu regret, din lipsă de spaţiu, nu putem nominaliza componenţa tuturor echipelor USM, 
care ne fac o imagine minunată,  concurând cu toată energia şi dăruirea de sine pentru realiza-
rea scopului propus, dublate de dârzenie, perseverenţă, elan de luptă şi spirit de sacrificiu.

De acestea şi de multe alte calităţi au dat dovadă sportivii Universităţii de Stat din Moldo-
va participând şi la un şir de competiţii internaţionale de anvergură.

Echipa USM la volei pe plajă, în componenţa studentelor Facultăţii 
Ştiinţe Economice Ecaterina ARABADJI (masterat an.II) şi Patricia 
SPOIALĂ (an.I, licenţă)  au reprezentat Republica Moldova la Turne-
ul Internaţional Open-Venus (Under-23), care s-a desfăşurat  în oraşul 
Mangalia, România, învrednicindu-se de medaliile de argint.

Studentul Facultăţii de Drept, an.II, Dorin GOŢONOAGĂ a in-
trat în posesia medaliei de bronz la Campionatul Europei la judo, Un-
der-21, (categoria 81 kg), care a avut loc în or.Obervaht din Austria.

O medalie de argint la jocul de dame fulger (3 min. de gândire) 
şi două de bronz la jocul pe echipe (femei) şi mixt (femei, bărbaţi) a 
cucerit Cristina ZARUBA, studentă în an.III la Facultatea de Litere, 
la Campionatul Mondial, care s-a desfăşurat la finele lunii august în 
or.Cranevo din Bulgaria.

Un şir de victorii concludente a 
obţinut în acest an şi studentul Fa-
cultăţii de Drept, an.IV, Veaceslav 
Plămădeală, maestru la sportului 
la sambo şi judo, multiplu campion 
naţional şi universitar, vicecampion 
european. La Campionatul Români-
ei la judo, categoria 73 kg, seniori, 
Veaceslav a urcat pe treapta a treia a 
podiumului de onoare, competiţiile 
desfăşurându-se în or.Cluj-Napoca.  
Ulterior, în calitate de membru al 
Echipei Naţionale, s-a deplasat în 
or.Lorestan din Iran, unde a devenit 
Campion Mondial la cureş (lupta la 

brâu). Iar acum câteva zile în urmă, 
Veaceslav a mai cucerit o medalie de 

aur la Campionatul Naţional, seniori (categoria 75 kg) la jiu-jiutsu.
Viitorul jurist are o bună creştere şi educaţie achiziţionate în familie şi ancorate la valorile 

morale şi de personalitate: atittudine corectă faţă de viaţă, disponibilitate pentru muncă susţi-
nută şi eforturi maxime, motivaţia de performanţă (gustul performanţei, al riscului), aspiraţie 
spre perfecţiune, unitatea dintre „vorbe şi fapte”, comportament socio-moral (seriozitate, dis-
ciplină, punctualitate), plus un şir de alte calităţi psihomotorii, intelectuale, volitive, afective 
etc.

După ce a născut doi copii, a revenit cu brio în circuitul mondial şi absolventa studiilor de 
master a Facultăţii de Ştiinţe Economice Elena Misicov, mare maestră internaţională, care a 
cucerit două medalii de aur la Campionatul Mondial la jocul de dame clasic (45 min pentru 
gândire) şi rapid (10 min timp de gândire), care s-a încheiat  recent în or.Sanct-Petersburg 
din Rusia.

Judocanul Valeriu DUMINICĂ, anul II, masterat, maestru internaţional la judo, campion 
european şi deţinător al Cupei Mondiale, Alina Bulmag, maestră internaţională la înot, re-
cordmană a Republicii Moldova şi încă alţi trei sportivi de înaltă performanţă sunt în pregătiri 
către Jocurile Olimpice din Rio-de-Janeiro, Brazilia, care vor avea loc în 2016.

Este bine să reţinem că acestea şi multe alte performanţe ale studenţilor-sportivi de la 
USM, obţinute pe parcursul anului 2015 şi neelucidate în acest articol, au fost obţinute nu 
numai cu talent şi bună voinţă, ci şi cu efort mare, sacrificii de tot felul şi multe suferinţe ce 
nu reprezintă starea sau condiţia firească a omului care vrea „să se simtă bine”.

Rectoratul, Decanatele facultăţilor, Comitetul Sindical al Angajaţilor, Comitetul Sindical 
al Studenţilor şi Catedra Cultură Fizică şi Sport „V.Plîngău” transmit tuturor performerilor 
noştri Sărbători Fericite şi tradiţionalul „La Mulţi Ani!”    

             Boris BOGUŞ,                             
şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V. plîngău”,   profesor universitar, 

Antrenor Emerit al R.Moldova

REALIzĂRI  MERItORII  ÎNtRU  CIMENtAREA  IMAGINII  USM

Echipa de volei feminin , deţinătoarea Cupei 
R. Moldova, ediţia 2015.

Echipa de mini-fotbal, Campioana Universiadei, 
ediţia 2015.

Echipa de volei masculin, Campioana 
Universiadei Naţionale, ediţia 2015.

(LA  ORA  DE  BILANţ) 


