
ţifică a USM pentru anul 2014, Cererile colabora-
torilor, Lista universitarilor – autori ai articolelor 
in reviste cu FI, generată de Web of Science (Web 
of Science este un serviciu on-line de indexare,  de 
citare științifică, menținut de Thomson Reuters. 
Acesta oferă acces la multiple baze de date care 
fac referire la cercetarea interdisciplinară, și care 
permite explorarea în profunzime a subdomeniilor 
de specialitate în cadrul unei discipline academice 
sau științifice).

Astfel, în urma analizei, au fost premiate 44 de 
persoane suma distribuită fiind de 77 de mii 790 lei. 
În fruntea clasamentului s-au situat domnul Denis 
NICA, doctor habilitat, cercetător - conferențiar 

(Facultatea de Fizică 
și Inginerie); domnul 
David CEBAN, doctor 
habilitat, profesor uni-
versitar (Facultatea de 
Matematică și Informa-
tică); domnul Dmitri 
NEDEOGLO, doctor 
habilitat, profesor uni-
versitar  (Facultatea de 
Fizică și Inginerie).

Aducem felicitări 
autorilor și le urăm 
inspirație și succese  
cât mai frumoase în 
continuare. 

La mai mult și la 
mai mare!

Tatiana BULIMAGA,
şef  Secţie,  

Institutul de Cercetare 
şi Inovare,  USM

re, noi parteneriate pentru realizarea ulterioară a 
investigațiilor științifice, a unor proiecte de cerce-
tare colaborativă.

Evaluarea şi contabilizarea publicaţiilor în 
reviste cu factor de impact se face anual de către 
Institutul de Cercetare şi Inovare  în formă de 
pagini convenţionale pentru fiecare autor care se 
calculează ca şi produsul între factorul de im-
pact şi numărul de pagini divizat la numărul de 
autori, conform listelor publicaţiilor pentru anul 
precedent. Pentru fiecare autor se sumează numă-
rul de pagini convenţionale pentru toate publicaţiile 
din anul contabilizat.

Menţionăm faptul că în anul 2015 au fost anali-

zate și totalizate publicațiile în reviste cu factor de 
impact pentru anul 2014. Drept surse pentru această 
analiză au servit: Raportul despre activitatea ştiin-
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Regulamentul are sco-
pul de a evidenţia, a 

pune în valoare şi a stimula 
publicarea articolelor în re-
viste cu factor de impact. Pu-
blicarea producţiei ştiinţifice 
în reviste de acest gen este 
acceptată după o expertiză 
internaţională a materialului 
şi reprezintă expresia calităţii 
avansate a articolelor ştiinţifi-
ce. Accesul internaţional la 
aceste reviste contribuie la 
sporirea vizibilităţii USM pe 
plan internaţional, măreş-
te responsabilitatea autorilor 
şi ridică la un nivel mai înalt 
calitatea cercetărilor ştiinţifice 
realizate.

Prin intermediul acestor 
publicații atât autorii, cât și comunitatea științifică 
pot evalua și aprecia real nivelul cercetărilor 
desfășurate, pot identifica noi direcții de cerceta-

ŞI  ÎN  ŞTIINŢĂ:  MUNCA  BUNĂ  ROD  ADUNĂ!
(PREMIEREA AUTORILOR ARTICOLELOR  PUBLICATE  ÎN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT)

(Zilele acestea s-au împlinit 150 de ani de la trecerea în eternitate a marelui pa-
triot român, profesorul şi cărturarul Aron Pumnul.)

În fiecare an, la 15 ianuarie, marcăm ziua de naștere a poetului nostru național Mi-
hai Eminescu, iar de vreo trei-patru ani încoace − și cea a Culturii Naționale. Numele 
lui Mihai Eminescu, a cărui traiectorie de viață și cea a primelor experiențe literare se 
leagă de Cernăuți, așa încât, dacă rostim Eminescu, ne aducem aminte de dascălul său 
iubit de la Liceul German Obergymnasium  din capitala Bucovinei istorice.

REPERELE DĂINUIRII NOASTRE

Când o lua pe jos
 spre Ipoteşti
Trecea prin codrii 
 cei împărăteşti
Şi îi părea că poartă
 în desagă
Gloria mândră –
 a ţarii lui întreagă.

Iar drumul ce ducea
 prin falnici fagi.

Parcă păzit era
 de – amicii dragi -
Puţinii săi amici
 trecuţi prin toate
Ca nişte-atlanţi
 purtând Carpaţii –n spate.

Promoţia 1864 a Liceului Obergymnasium din Cernăuţi. 
În medalion ar putea fi Mihail Eminovici  (Eminescu).

ÎNCEPUTUL  ÎNĂLŢĂRII
Gimnazistul Eminescu – în drum spre casa părinteasca, 

din Cernăuţi la  Ipoteşti

De – atunci atâtea valuri 
 pe Siret
L-au însoţit spre casaă
 pe poet
Şi de acasă 
 pân’ spre mai departe
Prin secoli al lui nume
 să i-l poarte…

ETERNĂ, EMINESCIANA

Domnul
Denis NICA

Domnul 
David CEBAN

Domnul 
Dmitri NEDEOGLO

În scopul stimulării activității de cer-
cetare, al publicării articolelor în re-

viste internaționale și  creșterii vizibilității 
internaționale a Instituţiei noastre, la fiecare 
sfârşit de an,  Rectoratul Universității de Stat 
din Moldova premiază autorii articolelor în 
reviste cu factor de impact. Premierea se rea-
lizează în baza Regulamentului despre stimula-
rea autorilor, care publică în reviste cu factor de 
impact, aprobat de Senatul USM din 26 iunie 
2012. 

IMAGINEA  USM

Mihai MORĂRAŞ

CÂTEVA REFERINȚE PRIVIND MORMÂNTUL LUI ARON PUMNUL
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În perioada 2014 - 2015, la Universitatea de Stat  din 
Moldova, Departamentul Chimie Industrială și Ecolo-

gica, s-a derulat Proiectul „Strategia de îmbunătăţire conti-
nuă a performanţei staţiilor de epurare a apelor reziduale 
în statele riverane Mării Negre - CISWastewater”.

Sectorul apelor uzate reprezintă o arie largă de muncă ce 
implică inițiativa, planificarea, operarea și finanțarea stațiilor 
de epurare a apelor uzate. Având în vedere caracterul  mul-
tidisciplinar al acestui domeniu, sectorul apelor uzate este 
amenințat frecvent de cele mai diverse riscuri, ce necesită o 
atenție sporită a Echipei de management și a personalului de 
operare. Utilizând una sau mai multe strategii de îmbunătățire 
continuă  a acestuia, putem preveni și minimiza riscurile.

Stațiile de epurare a apelor uzate se confruntă, de obicei, 
cu riscuri ce presupun implicații asupra mediului, economice 
și asupra sănătății publice. Probabilitatea defecțiunilor este 
foarte ridicată în anumite aspecte ale sectorului apelor uzate, 
iar o analiză corespunzătoare a riscurilor își asumă responsa-
bilitatea de a anticipa și a diminua potențialele amenințări.    

Un instrument  eficient pentru estimarea punctelor for-
te și a punctelor slabe ale opțiunilor disponibile (în ceea ce 
privește activitățile unui proces sau ale unui program) poate 
fi o metodă cantitativă, precum  analiza cost-beneficiu (CB). 
Analiza CB reprezintă una dintre cele mai eficace tehnici de 
identificare a celei mai bune opțiuni, în termenii costurilor 
aferente și a beneficiilor obținute din punctul de vedere al 
timpului, economiei și muncii. 

Dezvoltarea unei analize cost-be-
neficiu are două avantaje esențiale: 

1. Acordă oportunitatea testării 
fezabilității unei investiții; 

2. Oferă o puternică legitimitate 
unei decizii, în raport cu anumite al-
ternative. 

Procesele și strategiile de manage-
ment sunt caracterizate de un profund 
potențial de îmbunătățire și eficienti-
zare, dacă sunt analizate și direcționate 
către minimizarea defectelor și maxi-
mizarea beneficiilor. 

O stație de epurare a apelor uzate 
își poate îmbunătăți procesele prin ana-
lizarea alternativelor disponibile de ma-
nagement în scopul obținerii celor mai 
bune rezultate, cu cele mai mici costuri. 
Analiza cost-beneficiu este, în mod cert, metoda cantitativă 
ce determină starea de lucruri cât de bine sau cât de slab se va 
desfășura o acțiune viitoare,  aplicând procedee economice.

Anul trecut (în perioada 24.09.2015-  27.09.2015) am or-
ganizat  o reuniune a partenerilor  în cadrul Proiectului  nostru 
cu denumirea de mai sus. La această reuniune au participat 
parteneri din cinci țări:  România, Grecia, Georgia, Armenia 
şi Republica Moldova. Coordonatorul principal al Proiectu-
lui CISWastewater este doamna inginer Cristina Silivestru  
de la Institutul Român  de Cercetare și Dezvoltare COMOTI, 
București.                              

Scopul principal al întrunirii din cadrul proiectului re-
spectiv este crearea unui parteneriat  puternic dintre țările 
riverane Bazinului Mării Negre pentru îmbunătățirea mana-
gementului   stațiilor de epurare  din aceste țări. 

La lucrările Workshop-ului au  participat   domnul pro-
rector pentru Activitatea Ştiințifică, doctor habilitat, pro-
fesor universitar Florentin Palade, și prorector pentru 
Relații Internaționale, doctor, conferenţiar  universitar,  An-
gela Niculiță, care au venit cu un cuvânt de salut din par-
tea conducerii USM, care a salutat  şi a susţinut permanent 

prin fapte concrete derularea proiectelor naționale și a celor 
internaționale.             

De asemenea, ne-a onorat cu prezența sa președintele 
AȘM, dr. hab. , prof. univ, academicianul Gheorghe Duca, 
remarcabil specialist în domeniul epurării apelor reziduale. 

Apropo, sub conducerea lui, în cadrul Programelor de Stat  
s-au realizat proiecte de cercetare în domeniul epurării apelor 
reziduale de la diferite întreprinderi. În luarea sa de cuvânt 
Domnia sa a menționat importanța proiectului dat pentru îm-
bunătăţirea calităţii apelor din Bazinul Mării Negre. 

În cadrul reuniunii de  la Chișinău,  câţiva dintre autorii 
şi partenerii Proiectului CIS Wastrwater au prezentat situația 

reală de epurare a apelor uzate, propunând soluţii  în scopul 
îmbunătățirii eficienței de funcționare a acestora și reducerii 
costurilor de epurare.

Partenerii din România, Constanța:  dr. ing. Aurel Presu-
ra,  director  al SA Raja Constanța, și  dr. ing, Angela Pana au 
prezentat referatul pe tema: Tehnologii avansate de epurare 
a apelor uzate și de prelucrare a nămolului aplicate de 
SC RAJA SA Constanţa, specificând faptul că sistemul de 
epurare și  canalizare de la SA RAJA Constanța are o rețea 
de 1700 km și 122 de stații de pompare, unde  funcționează 
15 stații de epurare, dintre care 8 SEAU au fost complet re-
abilitate, iar 7 SEAU au fost construite  în cadrul proiectelor 
POS Mediu.

S-a precizat că, din cele 15 stații de epurare, în 5 dintre 
acestea are loc epurarea biologică avansată, urmată de etapa 
de  dezinfecție cu UV, producându-se în continuare stabiliza-
rea  anaerobă a nămolului, deshidratarea și  cogenerarea.

Un accent important în prezentare s-a pus pe problemele 
de valorificare energetică a nămolului cu utilizarea procesului 
de hidroliză termică a acestuia. Obținerea biogazului se rea-
lizează prin fermentarea anaerobă mezofilă în metatancuri, 
urmată de etapa de cogenerare  prin producere de energie 
electrică și termică. Apele reziduale epurate sunt diversate 
prin conducte de la RAIA S.A. în Marea Neagră. Stația de 
epurare a apelor uzate Constanța Nord este una dintre stațiile 
moderne din punct de vedere tehnologic. Astfel, problema 

poluării apelor Mării Negre în 
aria de operare a S.C. RAJA 
S.A. Constanța se rezolvă foarte 
eficient. 

A mai fost prezent la această 
întrunire şi reprezentantul de la 
S.A. Apă - Canal din Chișinău, 
în persoana domnului director 
tehnic Vitalie Midari, care a pre-
zentat un referat pe tema: Starea 
actuală în procesul de epurare 
a apelor uzate din municipiul 
Chișinău și programele de dez-
voltare. Vorbitorul a menționat 
că epurarea apelor uzate din mu-
nicipiul Chişinău se efectuează 

la Staţia de epurare  a SA Apă - 
Canal cu capacitatea de 440 mii 
m3/zi,  cea de producţie fiind 340 

mii m3/zi la cursul apelor uzate şi 210 mii m3/zi la prelucra-
rea nămolului pe platformele de nămol. În corespundere cu 
relieful localităţii şi schema generală de canalizare, reţeaua 
de canalizare a municipiului este deservită de 25 de staţii de 
pompare a apelor uzate. Lungimea totală a reţelelor de cana-
lizare, aflate în gestiunea S.A. “Apă - Canal Chişinău”, con-
stituie 921,7 km, iar  a reţelelor constituie 62,2 la sută. Drept 
consecinţă, o problemă acută  rămâne a fi reînnoirea rețelelor 
de canalizare din orașul Chișinău.

Concomitent, au fost scoase în vileag principalele pro-
bleme legate de epurarea apelor la această întreprindere: în 
procesul de epurare nu are loc înlăturarea elementelor bioge-
ne de azot și fosfor; nu este rezolvată până la capăt problema 
nămolului activ, care la moment se depozitează în geotuburi. 
În cadrul reuniunii de la Chișinău conducerea SA Apă - Canal 
Chișinău a pus bazele unei colaborări cu SA RAJA Constanța, 
contrasemnată de  domnul director  doctor Aurel Presura.

Maria GONțA,
director Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică,

 profesor universitar

Mi-aş permite să completez aceas-
tă zicere de o profundă semnifi-

caţie umană cu adăugirea: binele se face 
fără niciun fel de recompensă!. Este un 
adevăr care nu are nevoie de niciun fel de 
completări sau comentarii.

În această ordine de idei, ar fi de reţi-
nut cugetarea marelui nostru cărturar-fi-
losof şi istoric de dimensiuni universale 
Nicolae Iorga, care ne-a lăsat următoarea 
cugetare: „Un om bun nu este acela 
care face bine, ci acela care se bucură 
de bine”.

Nu ştiu dacă se gândeau la acest si-
logism, în felul lui, colegii mei de sin-
dicat Dionis Buzdugan şi Ghenadie 
Baieş, ambii studenţi la Facultatea de 
Drept, anul IV, dar un lucru rămâne cert: 
vizita pe care au făcut-o în toiul sărbătorilor de iarnă la Casa 
internat pentru fetiţe cu dizabilităţi din oraşul Hânceşti i-a 
adus o mare bucurie colectivului de educatori şi angajaţi, dar 
mai ales celor peste 300 de copiliţe, care au nevoie de spriji-
nul oamenilor buni, adică celor cu inima fierbinte şi sufletul 
deschis.

Anume aşa i-au apreciat şi i-au văzut cei de la instituţia 

numită pe Dionis şi Ghena-
die, care au venit încântaţi 
ca nişte albine cu daruri de 
la Moş Crăciun. Comitetul sindical al studenţilor Universi-
tăţii de Stat din Moldova, ani la rând, organizează activităţi  
de binefacere de acest gen şi în alte instituţii din  republică, 
similare celei din Hânceşti.

Bunurile materiale şi produsele alimentare, de care s-au 

bucurat copiii de la Casa-internat din 
această localitate, au fost cumpărate 
din banii donaţi cu generozitate de  
studenţii tuturor celor 13 facultăţi ale 
Universităţii de Stat din Moldova.

Doamna director Elizaveta Iacub 
a trimis pe adresa Comitetului sindi-
cal al studenţilor USM o scrisoare-
mulţumire cu următorul conţinut:

„Prin prezenta, Administraţia 
celor 301 fetiţe ale Casei-internat 
pentru copiii cu deficienţe mintale 
din or. Hânceşti, vă aduce profunde 

mulţumiri pentru donaţia oferită 
copiilor cu prilejul Sărbătorilor 
de iarnă. Cu urări de sănătate şi 
succese.”

Vorba înţeleaptă, plină cu tâlc: 
dacă faci bine unui om, el devine 

şi mai bun. Altfel spus: bine faci, bine găseşti. 
La mulţi ani!

Doina CIREŞ,
secretar, Comitetul sindical al Studenţilor, USM,
absolventă a Facultăţii de Biologie şi Pedologie, 

promoţia 2015

Lumina carităţii

Colegul de sindicat Dionis Buzdugan 
repartizând fetiţelor cadourile de la Moş 

Crăciu.

MERIDIANUL ŞTIINţEI

SPAţIUL  NOSTRU  VITAL-MEDIUL  AMBIANT
PREOCUPAREA SAVANţILOR ÎN DOMENIU - EFICIENTIZAREA CONTINUă A CăILOR DE UTILIZARE A APELOR RIZIDUALE PRIN PERFECţIONAREA STAţIILOR DE EPURARE

Președintele AȘM , acad. , dr. hab., prof. univ., 
Gheorghe DUCA și doamna profesor universitar 

Maria GONțA 

Doamna director Elizaveta Iacub, alături de studenţii 
Ghenadie Baieş şi Dionis Buzdugan (primii trei din 
stânga) împreună cu un grup de fetiţe care au primit 

daruri cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă, 2016.

Prorector pentru Activitatea Ştiințifică a USM, 
doctor habilitat, profesor universitar, 

Florentin PALADI

Prorector pentru Relații Internaționale a USM, 
doctor, conferenţiar universitar, Angela NICULIțĂ

Stația de Epurare Constanța Nord

BINELE NU SE CUMPĂRĂ, BINELE NU SE VINDE
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Este unanim cunoscut faptul că mormântul lui Aron 
Pumnul se află în cimitirul vechi (de la Horecea) 

al orașului Cernăuți. Aici se organizează în decursul anu-
lui excursii cu elevii de la diferite școli din oraș și din alte 
localități, precum și cu studenții români de pretutindeni. De 
asemenea au loc pelerinaje ale turiștilor străini din diferite 
țări, curioși cu toții să ia cunoștință de locul unde își doarme 
somnul de veci marele bărbat al națiunii române. Și aceasta 
mai mult pentru că el a intrat în memoria posterității ca 
fiind profesorul iubit al poetului Mihai Eminescu, și abia 
după aceea pentru faptul că Aron Pumnul a jucat un rol 
hotărâtor în cimentarea conștiinței naționale a românilor 
din Bucovina.

“El întocmai ca și o ploicică de vară ce ridică la viață 
florile ofilite de căldură, - deșteptă în ascultătorii săi prin 
conferințele ce le ținea spiritul cunoștinței de sine, spiritul 
național”, scria Aurel C. Domșa despre Aron Pumnul, la 
1889, în anul morții lui Mihai Eminescu, într-o biografie pre-
lucrată în baza unor epistole autografe, rămase de la dascălul 
ardelean.

Prin prodigioasa sa activitate – ca profesor la gimna-
ziu, ca scriitor politic și colaborator la diferite ziare ale 
societății, ca autor de cărți etc., Aron Pumnul figurează 
între “bărbații cei mari, ce se devotează fără rezervă unei 
cauze naționale”.

Vasile Gherman Pop, în al său Conspect asupra literatu-
rii române, menționa la 1876 că numărul lucrărilor lui Aron 
Pumnul se urcă la 16, “din care însă nu s-au tipărit decât nu-
mai trei, și acelea pe când era încă el în viață. Celelalte ma-
nuscrise se află împrăștiate pe la elevii săi”.

Cu toată recunoștința pe care o poartă orice român 
bucovinean profesorului Aron Pumnul, foarte puțini sau 
aproape deloc nu se cunoaște despre faptul că mormântul 
dascălului ardelean nu a fost inițial pe locul unde se află 
în prezent. S-au rostit, se rostesc și astăzi cuvântări înflăcă-
rate lângă actualul mormânt al cărturarului, unde se invocă 
momente de reculegere în amintirea pașilor poetului, care au 
călcat pe lângă lespedea funerară, vărsându-și lacrimile pe 
proaspătul pământ care acoperea sicriul profesorului iubit. 
Cu toate acestea, cel ce avea să devină poetul național de mai 
târziu își rostea prima sa vibrație poetică “Îmbracă-te în do-
liu, frumoasă Bucovină,/ Cu cipru verde-ncinge antică frun-
tea ta…” cu totul în alt loc decât unde se află astăzi locașul 
de odihnă veșnică al lui Aron Pumnul.

Descoperirea nu ne aparține, faptul a mai fost semnat de 
către eminescologi și cercetători care s-au ocupat amănunțit 
de studierea vieții și operei lui Eminescu. 

Noi intenționăm doar să aducem câteva informații în 
legătură cu locul unde se afla cimitirul orășenesc înainte și 
după încorporarea Bucovinei la Austria și, respectiv, unde a 
fost înhumat inițial Aron Pumnul, în iarna anului 1866, când 
s-a stins din viață. De asemenea, considerăm importante do-
cumentele din care aflăm cum s-a desfășurat procedura de 
reînhumare a dascălului ardelean, cum au decurs pregătirile 
pentru instalarea monumentului pe mormântul lui Pumnul 
și cine a suportat cheltuielile respective. Pentru aceasta vom 
prezenta câteva documente inedite din Arhiva Societății pen-
tru Literatura și Cultura Română din Bucovina, dar nu înain-
te de a vedea ce spun istoricii despre Cernăuțiul de altădată și 
unde se afla pe atunci cimitirul orașului.

Conform rânduielilor bisericești, se știe că din cele mai 
vechi timpuri cimitirele se găseau lângă biserici sau nu de-
parte de ele. Biserica Sfântului Nicolae era locul preferat de 
închinăciune a populației românești autohtone, pe atunci în 
majoritate la Cernăuți. Istoricul Alexandru Bocănețu scrie 
că “Biserica Sf. Nicolae e zidită în 1607 de starostele de pe 
atunci al Cernăuțiului, boierul Stroiescul. Cimitirele erau nu-
mai pe lângă Biserica Sfântului Nicolae”. În alt document de 
valoare găsim că “Biserica Adormirii sau Biserica Domneas-
că a fost făcută de Nicolae Mavrocordat, între anii 1709 și 
1716. Ea se afla în apropierea Fântânii turcești…”

Așadar, administrația austriacă a găsit cimitirele 
orașului în preajma bisericilor amintite. „La ocu-

paţia austriacă, Cernăuţiul n-avea încă înfăţişarea unui oraş. 

Aşezarea lui începea cam de la gara principală de astăzi, cu-
prindea partea de nord a oraşului cu vechiul cartier evreiesc, 
Fântâna turcească şi ajungea spre sud până la Biserica Sf. 
Paraschiva…” .

Mai spre sud de această linie, locurile erau nelocuite. În 
Piața Unirii de astăzi începea un întins imaș, la est se întin-
dea vestita țarină, unde se vânau rațe sălbatice, iar în pădurile 
nepătrunse din spatele Universității și ale Teatrului național 
de astăzi țineau popas lupii, care în nopțile de iarnă înfiorau 
populația cu urletele lor (…). Încă în 1787 cimitirul orașului 
se mută în spatele Teatrului național de astăzi, deci afară de 
oraș…”. (Constantin Loghin, Cernăuţi, Tipografia Mitropo-
litului Silvestru, 1936).

Mai există și azi în Cermăuți martori oculari, care știu că 
cimitirul orașului a fost cândva în spatele Teatrului dramatic 

“O. Kobyleanska”, cam pe la 
locul unde se află astăzi se-
diul Bibliotecii universitare.

Prin anii 1956-1957, 
atunci când se efectuau să-
pături cu scopul gazificării 
orașului, pe porțiunile de 
lângă Biblioteca universității 
și ale Facultății de chimie-bi-
ologie, în timpul săpăturilor, 
odată cu lutul din pământ 
se scoteau cranii și oase 
omenești, ceea ce denotă 
cert că pe aceste locuri a fost 
cândva cimitir.

În acest cimitir a fost 

îngropat inițial Aron Pum-
nul. Aici a vibrat pentru pri-
ma dată lira eminesciană, la 
mormântul profesorului iubit. 
“La 27 ianuarie 1866, sicri-
ul cu trupul neînsuflețit al 
lui Aron Pumnul este depus 
la Catedrala din Cernăuți, 
în semn de omagiu suprem. 
Aici are loc ceremonia fu-
nerară, oficiată de însuși 
episcopul Bucovinei, Euge-
nie Hacman… Lângă sicriu 
se puteau vedea: văduva lui 
Pumnul, Catinca, Alecu și 
George Hurmuzachi, Ste-
phan Wolf, directorul liceu-
lui, preotul Leon Popescul, 
profesorii I. Gh. Sbiera și Mihai Călinescu. Nu departe 
se afla grupul de învățăcei, între care se distingeau Mi-
hai Eminoviciu, Șt. Ștefureac, I. Ieremievici, E. Franzos, 
B. Erlich și alții”. …” (Ilie Rad, Aron Pumnul (1818-1866) 
FCR,Centrul de Studii Transilvănene, Cluj-Napoca, 2002).

 După slujba bisericească, corpul neînsuflețit al profeso-
rului Pumnul a fost transportat la cimitirul parohial ortodox 
al orașului, deci cel din spatele Teatrului dramatic de astăzi. 
“Ceremonia funerară a continuat, pe un timp geros, cu 
alte trei panegirice. Aici (la cimitir – n.n. I. L.), primul care 
a luat cuvântul a fost Alecu Hurmuzachi… După ceilalți 
vorbitori, preotul Leon Popescul a sfințit groapa, a rostit o 
rugăciune, după care bulgării grei, de pământ, au acoperit si-
criul cu trupul măcinat de boală și suferință al lui Aron Pum-
nul”. (Ibidem).

Chiar în seara zilei de 24 ianuarie 1866 se întrunește 
Comitetul Societății pentru Literatura și Cultura Română 
din Bucovina, sub președinția lui George Hurmuzaki. 
Alecu Hurmuzaki propune primul o subscripție publică, 
din care să se ridice un monument pe mormântul răposa-
tului. Astfel va lua naștere Fundăciunea Pumnuleană. Cu 
un an mai târziu, în vara lui 1867, în “Foaia Societății..” 
va apărea un articol intitulat Monumentul lui A. Pumnul, sem-

nat de Comitetul Societății. Încă o dovadă că se insista asupra 
obligației morale, pe care o avea Societatea pentru cultură 
față de înveșnicirea memoriei profesorului Aron Pumnul.

Această dorință a Societății se va realiza abia în 
1888, deci după 22 de ani. În articolul publicat de Aurel 
C. Domșa, în 1889, citim: „Zilele trecute se împlini anul, 
de când frații bucovineni și în specie Societatea pentru Li-
teratura și Cultura Română din Bucovina, au ridicat un mo-
nument pe mormântul marelui lor apostol Aron Pumnul, în 
semn de recunoștință pentru neobositele sale năzuințe de a 
deștepta spiritul național pe care el și-l însușise încă la casa 
părintească din Cuciulata”. Și alte publicații semnează acest 
eveniment. În 1943, profesorul Constantin Loghin scrie în 
istoricul său despre Societatea pentru cultură: “În anul 1888 
Societatea aranjează o mare serbare pentru românii din 
Bucovina: se sfințește monumentul ridicat pe mormântul 
lui A. Pumnul în cimitirul central din Cernăuți”.

Iar acum, citând din Procesele-verbale ale Societății, să 
urmărim cum s-au desfășurat lucrurile în realitate. În 

1886, în ședința Comitetului Societății de la 28 mai/9iunie 
1886, la punctul 1 al ordinii de zi, “secretarul comunică, 
că cripta pentru așezarea osemintelor dezgropate ale lui 
Pumnul este gata și face deci propunerea ca acelea să se 
transporteze joi, în 29 maiu (10 iunie) la 8 ore dimineața 
în prezența prezidiului, iară vineri sara, înainte de Sâmbăta 
morților să se lumineze mormântul și să se depună o cunună 
pe spesele Soţietății”.

Această informație este esențială. Din ea aflăm că 
osemintele lui Aron Pumnul au fost deshumate și trans-
portate de la cimitirul vechi al orașului la cel central, de 
la Horecea. Reînhumarea a avut loc în dimineața zilei de 

joi, 29 mai/10 iunie 1886. Peste două zile, în Sâmbă-
ta morților, s-a luminat mormântul (s-a sfințit) și s-a 
depus o cunună de flori din partea Societății. Deci, în 
vara anului 1886 rămășițele pământești ale lui Pumnul 
se odihneau de acum în cimitirul nou al Cernăuțiului. 
Nu avem nicio știre fixată în Arhiva Societății care să 
contrazică această afirmație. Cât privește monumen-
tul, mai trebuiau să treacă doi ani până ce se va înălța 
pe mormântul profesorului, cu toate că înălțarea lui a 
fost planificată imediat după reînhumarea osemintelor 
lui Aron Pumnul.

…Tot în toamna lui 1886, la propunerea mai multor 
membri ai Comitetului Societății, se ia hotărârea de a 
crea o comisie specială care să se ocupe cu ceremoni-
ile de sfințire a mormântului. Ceremonia de sfințire a 
monumentului funerar de pe mormântul dascălului 
Aron Pumnul a fost fixată pentru data de 18 iulie 1888. 
“În acest scop, Comitetul Societății…, cu aproape o lună 
înainte, la 18 iunie 1888, lansează o Invitare la sfințirea 
mormântului, semnată de vicepreședințele Comitetului, 

Miron M. Călinescu, și de secretarul acestuia, Calistrat Coca, 
invitație care se publică în mai multe reviste”.

Din nota tipărită de I. Gh. Sbiera în cartea sa despre Aron 
Pumnul aflăm că programul manifestărilor s-a realizat întoc-
mai. A existat o singură excepție. În locul cuvântării festive 
a lui Vasile Mitrofanovici, prevăzută încă în 1886, a vorbit 
profesorul I. I. Bumbac.

Cercetătorul clujean Ilie Rad descrie cu lux de amănun-
te în monografia sa despre Aron Pumnul desfășurarea eve-
nimentului. Amintim doar că între persoanele oficiale care 
au luat parte la ceremonia sfințirii mormântului, pe lângă 
mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici, care a ținut două 
cuvântări memorabile – una în Catedrală și alta la mormânt 
– se aflau și consilierul gubernial Orest Reney de Herseni, 
baronul Doxuță Hurmuzaki, președintele Tribunalului Țării 
Mihai Pitei, Dr. Constantin Tomașciuc, primul Rector al 
Universității din Cernăuți – pentru ca să enumerăm doar 
câteva din membrii marcanți ai Societății, la ale cărei începu-
turi a muncit cu atâta abnegație acela, pe care în vara anului 
1888 îl comemora toată intelectualitatea Bucovinei.

Ilie LUCEAC,
profesor universitar, doctor în Istorie, critic și istoric 

literar, editor, oraşul Cernăuţi

ETERNă, EMINESCIANA

Stihurile de mai sus, ce înglobează titlul ineditului eseu alăturat sunt luate din 
zguduitoarea poezie «LA MORMÂNTUL LUI ARON PUMNUL», ele aparținându-i 
lui Mihail Eminovici, elev la Liceul Obergymnasium din Cernăuți, – „învățăcelul prea-
iubitului profesor”, acestea fiind scrise în ziua de 24 ianuarie 1866.

Cu învoirea autorului, domnul Ilie Luceac, remarcabilă personalitate din nor-
dul Bucovinei, reproducem acest studiu, cu unele prescurtări, din Revista trimes-
trială „Glasul Bucovinei”, care se află sub egida Institutului Cultural Român, 
București.

REPERELE DĂINUIRII NOASTRE

„SE STINSE UN LUCEAFĂR, SE STINSE O LUMINĂ,
SE STINSE-O DALBĂ STEA…”

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, 
Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta; 
C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină 
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, 
                             Se stinse-o dalbă stea! 
 
Metalica, vibrânda a clopotelor jale 
Vuieşte în cadenţă şi sună întristat; 
Căci, ah! geniul mare al deşteptării tale 
Păşi, se duse-acuma pe-a nemuririi cale 
                           Şi-n urmă-i ne-a lăsat! 

Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt şi mare, 
Coló unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor, 
Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare 
Şi-ţi împletesc ghirlande, cununi mirositoare, 
                               Cununi de albe flori! 
 
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare, 
Te plânge-n tânguire şi locul tău natal; 
Căci umbra ta măreaţă în falnica-i zburare 
O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare 
                                  Ce-i simţ naţional! 

Urmeze încă-n cale-ţi şi lacrima duioasă, 
Ce junii toţi o varsă pe trist mormântul tău, 
Urmeze-ţi ea prin zboru-ţi în cânturi tânguioase. 
În cânturi răsunânde, suspine-armonioase,

                                       Coló, în Eliseu!..

(1866, 12/24 ianuarie) 

LA  MORMÂNTUL  LUI  ARON  PUMNUL  
Mihai  EMINESCU

CÂTEVA REFERINȚE PRIVIND MORMÂNTUL LUI ARON PUMNUL
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Tema propusă pentru concurs 
de Comitetul de organizare a 

fost  formulată astfel: “Răspunderea 
juridică în Dreptul Public”. La aceas-
tă întrunire s-au înscris participanţi din 
România, Republica Moldova, Ungaria 
şi Italia. Au fost prezentate 12 lucrări 
ştiinţifice cu diverse subiecte ce au  re-
flectat tema anunţată. Prezentările s-au 
făcut în limba engleză şi limba franceză, 
evenimentul desfăşurându-se în Sala de 
conferinţe a hotelului “Continental” din 
Târgu-Mureş.

Reprezentantele noastre Nicoleta If-
todi şi Olga Buruiană au prezentat comu-
nicarea amplă “Răspunderea penală a 
persoanei juridice din Republica  Mol-
dova”. În urma unei analize profunde a 
acestui subiect, studentele au venit şi cu 
propuneri de Lege ferenda, prin care au 
propus lărgirea spectrului de infracţiuni 
din Codul Penal al Republicii Moldova, 
pentru care este pasibilă de răspundere 
penală persoana juridică, precum şi in-
cluderea de noi pedepse pentru persoana 
juridică, cum ar fi munca neremunerată în folosul comunităţii sau publicarea/difuzarea 
sentinţei de condamnare. De asemenea, a fost propusă introducerea unui nou articol 
în Titlul VI al Codului de Procedură Penală al R. Moldova, similar cu cel din Codul 
de Procedură Penală din România, prin care să se stipuleze un şir de măsuri pre-

ventive, care ar înlătura pericolul eschivării persoanei juridice de la răspunderea 
penală, prin fuziune, divizare sau reducere a capitalului social etc.

La  bilanţul concursului studentele Nicoleta Iftodi şi Olga Buruiană s-au clasat pe 
locul I obţinând Medalia “Tu-
dor Drăganu” pentru excelenţă 
în domeniul Dreptului. De ase-
menea, participantelor le-a fost 
oferită literatură juridică, iar lu-
crările acestora vor fi publicate în 
volumul sesiunii (CD cu ISSN). 
Festivitatea de premiere a avut 
loc la Casa de cultură “Mihai 
Eminescu” din Târgu-Mureş, 
fiind succedată de un frumos 
concert de Crăciun organizat de 
Asociaţiile “Tudor Drăganu”, 
“Amicus” şi “Gaudeamus”.

Ţinem să menţionăm  faptul 
că manifestarea se doreşte a fi o 
ocazie perfectă pentru a inten-

sifica schimbul de idei şi cunoştinţe noi, de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare 
academică între studenţii Uniunii Europene şi nu numai. De asemenea, evenimentul 
se doreşte a fi un bun prilej de a iniţia şi consolida legăturile educaţionale şi cultura-
le dintre Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş cu alte universităţi din ţară 
şi străinătate, inclusiv cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

Sergiu BăIEŞU,
decanul Facultăţii Drept, USM,

profesor universitar

Printre cele mai interesante materiale, apă-
rute în prima jumătate a noului an de studii 
2015-2016 pe paginile ziarului nostru, pot fi 
considerate şi cele semnate de doctorul în Bio-
logie Roman Croitor, pe care autorul nostru ni 
le expediază cu regularitate din Franţa.

Genul Dinofelis reprezintă o direcţie particulară în 
evoluţia pisicilor. Având o relaţie de rudenie cu 

mult mai bine cunoscuţii publicului larg machairodonţi 
cu dinţi în formă de sabie, dinofelisul s-a dezvoltat pe ca-
lea de convergenţă cu panterele moderne, achiziţionând 
cu  acestea o asemănare super-
ficială. Forma turtită a caninilor 
superiori comparativ scurţi se 
aseamănă cu un pumnal ascuţit 
din doua părţi şi dezvăluie rela-
ţia filogenetică cu prădătorii cu 
dinţi în formă de sabie. Greuta-
tea corporală medie a dinofeli-
sului atingea 120 de kg. Acest 
prădător fosil, după mărimea 
corpului, a fost intermediar între 
leul şi leopardul modern. Genul 
Dinofelis conţine mai multe spe-
cii şi forme de pădure, mai mici, 
cu dinţi în formă de sabie rela-
tiv lungi, dar şi forme mai mari, 
care se asemănau cu panterele moderne. 

Cu toate acestea, toate speciile genului Dinofelis au fost 
caracterizate prin prezenţa caninilor superiori aplatizaţi în 
formă de pumnal drept ascuţit din doua părţi. Membrele re-
lativ scurte ale dinofelisului indică faptul că acest prădător 
a preferat să trăiască şi să vâneze în tufişuri sau în alte tipuri 
de desişuri, unde stătea ascuns în aşteptarea prăzii. Ca şi 
alţi prădători cu dinţii în formă de sabie, dinofelisul a fost 
un alergător destul de slab şi nu putea să vâneze în spaţii 
deschise. Ca şi la mahairodonţi, membrele anterioare ale di-
nofelisului au fost foarte robuste şi puternice, semnificativ 
mai puternice decât la panterele moderne, fiind echipate şi 
cu o gheară foarte mare pe primul deget. Labele anterioa-
re puternice au fost necesare pentru a imobiliza prada, care 

apoi era imediat omorâtă cu colţii în formă de pumnale, fo-
losite pentru decuparea gâtului, nervilor şi vaselor sangvine 
vitale ale pradei.

Răspândirea geologică şi geografică a dinofelisului 
cuprinde sudul Europei, Asia, America de Nord şi Afri-
ca, începând cu epoca pliocenică (aproximativ 4 milioane 
de ani în urmă) până la sfârşitul Pleistocenului timpuriu 
(1.4-1.2 milioane de ani în urmă). Pe continentul african, 
fără îndoială, dinofelisul a coexistat cu hominizii timpurii 
– australopithecii şi primii oameni, care, cel mai probabil, 
i-au vânat. Această presupunere este destul de credibilă, 
deoarece hominizii timpurii au fost nişte creaturi de talie 
mijlocie, a căror masă corpului făcea aproximativ 30-60 
kg. Teritoriul actual al Republicii Moldova, în mod evi-

dent, reprezintă arealul extrem nordic 
de răspândire geografică a acestui pră-
dător extraordinar: un craniu de dino-
felis a fost găsit în apropiere de satul 
Etulia Nouă din sudul Moldovei. Ră-
măşiţele fosile ale dinofelisului sunt 
destul de frecvente în Africa, însă în 
Europa acest prădător fosil este relativ 
rar şi, în afară de descoperirea fosilă din 
Republica Moldova, unele rămăşiţe fo-
sile ale dinofelisului sunt găsite numai 
în Franţa şi Spania.

Dinofelisul a dispărut din fauna 
pleistocenică din cauza schimbărilor 
climatice globale (fluctuaţii climatice 
abrupte, răcirea climei, creşterea sezo-

nalităţii, dispariţia pădurilor), care a avut loc pe parcursul 
sfârşitului Pleistocenului timpuriu aproximativ 1.2-1.4 
milioane de ani în urmă. Împreună cu dinofelisul, într-
un timp scurt, în Europa au dispărut şi în alţi prădători 
mari, cum ar fi hiena-lup Chasmaporthetes, prădătorul cu 
dinţi-sabie Megantereon şi ursul carnivor Ursus etruscus. 
Nişa ecologică a dinofelisului a fost ocupată de panterele 
moderne: lei, tigri, jaguari şi leoparzi, care în ziua de azi 
sunt cei mai mari prădători de la latitudini temperate şi 
tropicale.

Roman CROITOR,
 doctor în biologie, cercetător asociat, 

Universitatea de Provence, Aix-en-Provence, Franţa;
 cercetător ştiinţific superior,

Recent, la Facultatea 
de Litere, s-a dat 

startul unei noi etape a Ce-
naclului Literar „La Steaua”. 
Desfășurată sub egida pro-
fesorului universitar Gheor-
ghe Colțun, prima ședință 
a   fost lansată într-un mod 
inedit, bucurându-se de par-
ticiparea și implicarea mai 
multor studenți îndrăgostiți 
de arta creației poe-
tice. Printre aceștia 
s-au remarcat și stu-
dentele din anul I de 
la Specialitatea de 
Limbă și Literatu-
ră Română - Limbă 
Engleză - Oxana 
Bulicanu şi subsem-
nata, care, ambele, 
ne-am manifestat 
pasiunea pentru po-
ezie prin  recitaluri 
din creațiile proprii.

„Consider extra-
ordinară inițiativa de a lansa 
în cadrul Facultății de Litere 
un asemenea cenaclu literar, 
menit să dezvolte și să pună 
în valoare creativitatea și 
originalitatea studentului 
filolog. Cu fiecare ședință, 
studentul va asimila idei, va 
învăța tehnici de scriere și-
și va crea o lume interioară 
bogată în termeni, pe care 
mai apoi îi va putea aplica în 
scrierea unei lucrări artisti-
ce, dar și cu ajutorul cărora 
va putea înțelege cu ușurință 
o operă literară. Începutul 
a fost de bun augur. Spe-
răm la o continuitate fruc-

tuoasă și de acum încolo”, a 
menționat Ecaterina Cornea, 
colega noastră de curs.

La ședința cenaclului au 
asistat și profesorii din cadrul 
facultății noastre - doamna 
Adriana Cazacu, director al 
Departamentului de Lingvis-
tică Română şi Ştiinţă Lite-
rară, doctor, conferențiar uni-
versitar, și domnul Nicanor 

țurcanu – lec-
tor universitar, 
care au accen-
tuat importanța 
lecturii și a 
procesului de 
creație în viața 
studenților filo-
logi, analizând 
totodată și poe-
ziile recitate. 

Întrunirea 
noastră a cul-
minat cu un 
recital de poezii 

din creația profesorului Ghe-
orghe Colțun, extrase din 
volumul său „Topirea cuvin-
telor”. Operele declamate au 
captivat, au intrigat, trezind 
interesul participanților, pro-
vocându-i la meditaţii pro-
funde. 

În finalul ședinței, 
studenții au făcut schimb 
de păreri, manifestându-și 
dorința de a participa și la 
alte ședințe ale Cenaclului 
Literar „La Steaua”. 

Lucia STEGăRESCU,
 anul I, Facultatea 

de Litere

Enciclopedia naturii:evoluţia faunei terestre

MOLDOVA – O ţARĂ  A  gIgANţILOR  DISPĂRUţI:  DINOFELIS (IV)
CENACLUL  „LA STEAUA” – 

PRIMELE VIBRAŢII POETICE

La mijlocul lunii decembrie 2015, Nicoleta Iftodi şi Olga Buruiană, studente în 
grupa francofonă, Facultatea de Drept, USM, au participat la cea de-a XII-a ediţie 
a Concursului Internaţional de Comunicări Ştiinţifice “Tudor Drăganu”, care a 

avut loc în Târgu-Mureş (Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Adminis-
trative, Departamentul Drept şi Administraţie Publică, Cercul Studenţesc de Drept 
Constituţional şi Administrativ “Tudor Drăganu” şi Asociaţia “Pro Iure”). 

Deţinătoarele prestigioasei menţiuni, 
studentele de la Drept Nicoleta Iftodi şi 

Olga Buruiană

Meridianul interuniversitar

PERSOANELE  JURIDICE,  PASIBILE  DE  PEDEAPSă, 
Să  NU  SE  ASCUNDă  DUPă  SCUTUL  LEGII!

(ECHIPA FACULTăţII DE DREPT, USM, A OBţINUT LOCUL I LA CONCURSUL INTERNAţIONAL DE COMUNICăRI ŞTIINTIFICE 
„TUDOR DRAGăNU”  DIN TÂRGU-MUREŞ, ROMÂNIA)
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Acesta ar fi mesajul, plin de inspiraţie şi dăru-
ire, pe care artiştii-studenţi ai Facultăţii de Arte 
Frumoase de la Universitatea de Stat din Moldova 
l-au transmis şi la această confluenţă dintre anul 
vechi 2015 şi cel nou – 2016, eveniment de suflet şi 
de mare încărcătură estetico-emotivă pentru dragul 
nostru public, care s-a adunat în seara de 22 de-
cembrie, trecut, în spaţioasa şi primitoarea noastră 
Casă de Cultură de pe strada Tighina 2.

În acel final de Undrea, aici a fost dat startul 
sărbătorilor de iarnă, care urmau să intre în con-
ştiinţa şi în casele noastre, ale tuturor celor care 
păstrează cu sfinţenie moştenirea milenară pe care 
ne-au lăsat-o din veac în veac străbunii noştri.

Înainte de a însăila câteva secvenţe memorabile, care 
au întregit Spectacolul de sărbătoare – „Nimeni nu e 

singur de sărbători”, s-ar cuveni, şi pe bună dreptate, să 
menţionăm faptul că ediţia curentă a fost una esenţial deose-
bită de cele anterioare.

Iar meritul, în bună parte, îi revine admirabilei, tandrei 
şi înzestratei cu har ales - moderatoarei  permanente pe par-
cursul multor ani  Nadia Trofim, magistru în Sociologie a 
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, USM. Afirmăm 
acest lucru din considerentul că scenariul, care a stat la baza 
secvențelor ce s-au perindat pe scenă pe parcursul a două ore 
şi mai bine, a fost unul inedit. Vorba e că autoarea acestuia a 
fost chiar moderatoarea  Nadia Trofim!

Înzestrata artistă (căci cu adevărat ea poate concura cu 
cei mai profesionişti reprezentanţi ai genului) a recurs la o 
formulă originală, axând spectacolul propriu – zis pe dialo-
gul dintre frumoasa zână din poveştile populare şi gingaşa 
ca un fulguleţ de zăpadă Scufiţa Roşie. Precizăm că rolul 
de „zână” şi l-a asumat însăşi autoarea şi tot ea, protogonista 
Nadia Trofim, iar pe cel al Scufiţei Roşii - încântătoarea şi 
plină de farmec îngeresc Mădălina-Andreea Graur – elevă 
în clasa a III-a, Liceul „Liviu Deleanu” din Chişinău.

Apropo, acest copil - minune este fiiculiţa şi odoraşul 
doamnei Adriana Dervici şi a domnului Adrian Graur, 
ambii talentaţi profesori la Facultatea de Arte Frumoase.  Se 
cuvine să menţionăm aici faptul că, datorită elanului şi per-
severenţei profesionale ale domnului lector Adrian Graur, 
acum doi ani, în cadrul Facultăţii, a luat fiinţă o nouă forma-
ţiune artistică – Secţia „Teatrul de păpuşi”.

În cele ce urmează, nu vom comenta în detalii modul în 
care, ca într-un caleidoscop  multicolor, s-au derulat scenele 
în faţa spectatorilor, lăsând loc pentru imaginile alăturate, 
care vorbesc de la sine. 

Doar câteva precizări: Corala „Lira” (conducător ar-
tistic şi prim-dirijor doamna Svetlana Veselovschi) a im-
presionat publicul spectator prin aceeaşi ţinută impecabilă, 
cireaşa de pe tort fiind minunatele noastre colinde româneşti, 
dar şi cele franceze, germane şi engleze, interpretate în ori-
ginal!

Ca niciodată a strălucit colectivul Ansamblului Etnofol-
cloric „Crenguţa de Iederă”, având-o în epicentru pe in-
egalabila noastră „privighetoare” a cântecului popular din 
Bucovina – Maria Iliuţ, care a aprins şi a încins inimile 
şi sufletul celor din sală cu celebrul ei Colind „Aprindeţi 
luminile”.

Iar intervenţiile spirituale şi pline de haz şi voie bună, pe 
care le-au făcut pe parcursul spectacolului teatralizat „Zâna 
din poveşti” (Nadia Trofim) şi hărnicuţa ei „companioană” 
Scufiţa Roşie (Mădălina-Andreea) au întregit deplin spiritul 
sărbătoresc.

Au fost îndelung aplaudate şi jocurile populare, care fac 
parte indispensabilă de sărbătorile noastre de iarnă – Jocul 
Caprei, Sorcova, Ursul, Jocul Moşnegilor, Babele,  toate 
acestea fiind înscenate cu mult rafinament. Au urmat dansu-
rile moderne ale binecunoscutei formaţii Elite Dence (con-
ducător artistic Mihail Dudnic); apoi a dansatorilor aprigi, 
cu foc la călcâie – Ansamblul studenţesc de dansuri popula-
re „Struguraş”, acompaniaţi de Orchestra  de instrumente 
populare cu aceeaşi denumire (dirijor maestrul Iurie Tăta-
ru, coregraf Leonid Serbin, maestru de concert  Valeriu 
Negruţa); Ansamblul de dans  Mioriţa (conducător artistic 
Valentina Cocea), dar nu în ultimul rând şi vocea excepţi-
onală, prestaţia scenică şi ţinuta implecabilă a cant-autoarei 
Lidia Bobeică, studentă la Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine.

Toată această suită de reprezentaţii, împletite într-o sin-
gură cunună – cea a splendidelor noastre sărbători de iarnă, 
au făcut să le insufle celor care au fost martori ai acestui 
spectacol luminos să trăiască sentimentul că în asemenea 
clipe, în asemenea împrejurări nimeni nu poate fi singur în 
feeria nemărginitelor  bucurii de a păşi cu inima şi cugetul 

DĂINUI-VOM  PRIN  MOŞTENIREA  MILENARĂ
Meridianul culturii

deschis pragul unui nou început de viaţă, de optimism şi 
de speranţe.

La mulţi ani, dragi prieteni, ani în care vom dăi-
nui prin moştenirea milenară!

Mihai  MORăRAŞ

Revelaţia Spectacolului – „Scufiţa Roşie” 
(eleva Mădălina-Andreea Graur). În lumea poveştilor noastre fermecătoare ne-au purtat 

„Zâna din poveşti” (Nadia Trofim) şi „Scufiţa Roşie” 
(eleva Mădălina-Andreea).

O prezenţă sclipitoare în spectacolul de zile mari
„Nimeni nu e singur de sărbători” – 
talentata cant-autoare Lidia Bobeică.

Imaginile din această pagină au fost realizate de 
Marina CEBOTARI, fotoreporter USM.
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Un mare scriitor român, moldoveanul vasluian din dreapta Prutului Alexandru Vlă-
huţă, devotat prieten al Luceafărului Poeziei Româneşti Mihai Eminescu, spunea că (îl 
cităm): „Acela e suflet mare, care cere lumină”.

Am recurs la această cugetare - aforism vlahuţiană în urma lecturii câtorva micro-
eseuri, pe care ni le-au expediat la redacţie domnişoarele studente de la Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine, ale căror nume le veţi putea reţine chiar din această pagină.

Se mai spune în popor că doar un lucru făcut din suflet are şansa să reziste, este 
valoros şi durabil. Cred că rândurile aşternute pe hârtie ale autoarelor noastre au fost 
gândite şi expuse din adâncul sufletului.

Dar, a gândi, a comunica cu sufletul şi prin suflet, credem noi, este, poate, cea mai 
preţioasă calitate a contemporanului nostru de alături. Anume aceste calităţi le inspiră, 
le cultivă, le promovează, cu toată insistenţa şi dăruirea de sine discipolelor sale  doam-
na profesor de Română  Eugenia DODON, precum o numesc ele cu profund respect 
şi recunoştinţă, fiindcă au norocul să se afle în preajma domniei sale, ascultându-i şi 
însuşindu-i, poate, cea mai preţioasă lecţie, cea de Adevăr, de Demnitate şi de Veneraţie 
pentru Limba noastră Română.

Mihai MORĂRAŞ

LECţIA DE ADEVăR ŞI DEMNITATE, SAU SUFLETUL CARE CERE LUMINă

Sunt de comun acord cu această afirmație, deoarece 
sufletul reprezintă dragoste, iubire, pace, bunăta-

te, credință, un portativ de însușiri care ne călăuzește pe 
anevoiosul drum al vieții. Nu putem pleca pe drumul vieții 
decât cu un suflet binecuvântat de Dumnezeu, împăcat și 
plin de lumină.

Putem spune că sufletul ne este un dar bun de la Dum-
nezeu. Sufletul ne conduce în viață, ba chiar ne face să tră-
im, el ne dă prosperitate şi prospeţime, ne marchează  față 
de alți oameni. Sufletul este lumina și scânteia focului ce 
sălășluiește în noi.

În  raport cu  viața noastră, dar şi calea pe care o ale-
gem, de influențe și educație, sufletul mereu are o parte bună în el, cea optimistă a 
lucrurilor.

Desigur, dragostea este cea mai mare comoară a sufletului uman, după cum afir-
mă și celebrul scriitor francez Victor Hugo: „Dragostea e reducerea lumii întregi la 
o singură ființă, preamărirea unei singure făpturi până la îndumnezeire”. Dragostea 
este acel sentiment pur, datorită căruia mai există viață pe pământ.

Pacea este un cuvânt cald, pe care și-ar dori să-l audă fiecare om și orice copil în 
țările unde predomină războaiele. Suntem oameni fericiți, pentru că nu avem războaie 
în țară și putem fi cu sufleul împăcat: Dumnezeu ne păzește de acest dezastru. Pacea și 
bunătatea omenească reprezintă tot de ce are nevoie omenirea actualmente.

În concluzie, pot spune că sufletul nostru este într-adevăr asemenea unei grădini, 
unde sunt semănate cele mai frumoase valori, ele fiind cultivate, la rândul lor, de 
părinții noștri, apoi sunt semănate pentru cei care ne vor urma. 

Maria PROCOPCIUC,
anul I

După principiile vieții, ar trebui să înțelegem că nimic nu 
trece  pe lângă noi fără consecințe. De exemplu, în cazul 

cunoașterii. Ea este o capacitate nelimitată. Aceasta este infinită, 
alimentată de setea de a ști, de ambiție și de rațiune.  Dar trebuie să 
cunoaștem și unde este limita, deoarece odată ce am întrecut-o, vin 
consecințele, nu rareori nedorite.

Fie că e o faptă bună, un cuvânt usturător la adresa unui om 
influent, fie o farfurie stricată care are istoria sa, toate lucrurile și 
acțiunile noastre au o urmare. Şi totuşi, nu orice faptă bună este 
mereu luată în seamă. De altfel, asta e natura omului: să țină minte 
ce e rău și să uite de binele făcut. Să dăm un exemplu: între două 
prietene. De fiecare dată când o prietenă o ruga pe cealaltă să o 

ajute cu tema pentru acasă, cu alegerea unui nou look, cu împrumutul unei sume de bani, 
era mereu ajutată. Dar odată ce a fost refuzată, poate, din motive serioase, insuficiență 
de timp sau altceva sau chiar dintr-un simplu motiv că prietena care mereu o ajuta nu 
mai avea dorinţă,  binele care îl făcea nu  a mai fost prețuit. Și așa, într-un final, prietenia 
lor s-a sfârșit.

Responsabili pentru faptele noastre pe pământul acesta suntem noi înşine. Orice ar 
face omul, bun sau rău, toate vor  avea consecinţe în viaţa asta. Unele sunt imediate, 
altele mai îndepărtate; unele de scurtă durată; altele pe toată viaţa, unele fizice, vizibile, 
altele lăuntrice, interioare. Dar orice  faptă, precum spuneam mai sus, are consecinţe.

Pe de altă parte, fapta și consecința sunt lucruri normale într-o comunitate; acestea 
permit omului să se socializeze, să se dezvolte, să învețe din greșeli, să raționeze.

Consecințele sunt acele trepte pe care trebuie să treacă orice persoană pentru a se 
învăța să judece și să gestioneze problemele create de  el însuşi. Chiar dacă faptele bune 
trec deseori neobservate, fiți siguri că cele rele conduc uneori la  consecințe  nedorite. 

Doina  JAVGUREAN, 
anul II

Câtă putere include în sine un 
simplu cuvânt – popor. Po-

porul reprezintă puterea. Dar forța 
noastră este cunoașterea. Un neam 
este puternic doar dacă este unit. Un 
neam întreg ce știe carte poate cuceri 
o lume întreagă. Noblețea şi măiestria 
unui popor se adeverește doar prin 
cunoștințele dobândite de-a lungul 
timpului.

E mare poporul care știe rolul 
cunoștințelor în societatea din  care 
face parte. E mare poporul care rezol-
vă totul pe cale pașnică. E mare po-

porul care știe că într-o carte mică se găsește o lume mare. Dacă 
dorim cu toții să trăim civilizat, atunci trebuie să contribuim la 
realizarea acestui deziderat. Trebuie să investim în copii, doar ei 
reprezintă viitorul nostru. Punând mână  de la mână, putem crea o 
lume  mai bună, mai frumoasă. Dacă fiecare om va înțelege că are 
o  datorie deosibită pentru neamul său,  atunci lumea va înflori, 
iar urmașii noștri vor avea un trai fericit şi vor trăi în demnitate 
şi adevăr.

Anastasia  CATLABUGA,                                                          
anul II

Orice persoană 
este diferită, 

unică, iar pentru aceas-
ta trebuie să ne respec-
tăm unul pe celălalt. 
Diversitatea ne face 
viața mai frumoasă și 
mai interesantă. Dar fi-
ecare  dintre noi trebuie 
să-și cunoască valorile, 
să aibă idei şi principii 
clare despre viață.

În opinia mea, 
modul în care te tratezi pe tine însuți stabilește 
standardele și pentru alții, deoarece noi suntem 
respectați aşa cum merităm. Relațiile noastre tre-
buie să se bazeze pe respect, pe înţelegere și răbda-
re, iar când întâlnim persoane noi, nu ar trebui să 
uităm de aceste valori.

Încrederea în sine este un lucru foarte impor-
tant, deoarece, dacă credem în sine, ceilalți o vor 
face la fel. Totul depinde de noi. Dacă dorim sa fim 
fericiți, vom fi, dacă vrem să fim apreciați, vom fi, 

iar ceilalți  ar putea proceda la fel. De aceea noi 
trebuie să ne simțim personalitatea, în adevăratul 
sens al cuvântului. Dacă stima față de sine nu este 
la nivelul dorit, atunci cum ne vor stima alții? Tre-
buie să ne simțim puternici și împliniți. Numai aşa 
vom fi capabili să-i stimulăm și pe alții să facă la 
fel ca noi.

Dacă vrei să fii fericit, stabilește-ți standardele 
și fă orice pentru a le urma, nu aștepta să te facă 
cineva fericit, deoarece vei eșua. Zâmbește și în-
cepe de la tine schimbarea pe care vrei s-o vezi în 
lume. Fii sincer cu tine și urmează-ti intuiția, iar 
dacă vei da greș, aceasta va fi o lecție pentru tine 
și un exemplu pentru cei din jur. Nu încerca să fii 
perfect, dar tinde să fii mai bun, în primul rând, cu 
tine însuți. Nu poți fi totul pentru oameni, dar de la 
tine începe totul.

Iubirea de sine o aduce și pe cea a celor din jur. 
Fă în fiecare zi lucruri mici pentru tine și vei obser-
va cum efectul acestora devine un standard pentru 
cei din jur, iar tu vei fi cu mult mai apreciat.

Alina ţURCANU,
anul II

MODUL IN CARE TE RESPECţI – UN 
STANDARD PENTRU ALȚII

SĂ NE IUBIM PATRIA

DARUL  VIEȚII

SUFLETUL – LUMINĂ ŞI SCÂNTEIE… RAPORTUL DINTRE FAPTĂ ŞI CONSECINŢĂ

Ce este pentru tine viața? Un element ordinar pe care îl 
ai sau un dar? Fiecare dintre noi ar fi trebuit să-și pună 

aceste întrebări.
Odată ce mama ți-a dăruit viață, mulțumește-i pentru asta. A 

trecut prin atâtea suferințe, dar tot cu zîmbetul pe buze a rămas, 
căci știa că face o faptă frumoasă – pe tine. Ea este îngerul tău 
păzitor; orice ai face, va ține la tine mereu. Și să nu eziți să-i zici 
un simplu ”te iubesc” din inimă. Un astfel de cuvânt va însemna 
şi va întări şi mai mult  chipul mamei și va bucura sufletul ei 
luminos. 

Viaţa este cea care ne dă toate oportunităţile pe care ni le-
am putea dori! Muncești pentru a avea o viaţă fără griji, iubești 

pentru a avea o viaţă frumoasă, ajuți pentru a avea o viaţă bună, îți întemeiezi o familie 
sau urmezi calea pe care inima ți-o indică, pentru a avea o viaţă împlinită. Alergi zilnic 
după idealuri,  muncești mult, înveți şi te strădui ești să creşti permanent (spiritual, 
material, profesional), dar uiți să te mai oprești niţel, să-ți odihnești sufletul, să-ți 
limpezești gândurile şi să-ți liniştești cugetele.

Odată ce ai făcut o pauză, creierul tău este proaspăt pentru a medita asupra sensului 

vieții. Dacă totul merge bine și ești împlinit, ai posibilitatea de a dărui altcuiva o viață 
decentă. Chiar un mic ajutor poate salva un om. 

Trebuie să prețuim ceea ce avem, că dacă pierdem ceva sau pe cineva, să nu ne pară 
rău din cauza că atunci, când trebuia, nu am acționat. 

Fiecare clipă contează. De ce noi stăm și ne plângem ce viață posomorâtă avem. Din 
contra, ai mâini, picioare, cap pe umeri, cel puțin un om drag ție, bucură-te de asta și fă 
un pas spre a simți extazul de a trăi. 

Neale Donald Walsh zicea: „Viaţa este un joc cu bumeranguri. Gândurile, cuvintele 
si faptele noastre se întorc la noi mai devreme sau mai târziu cu o acurateţe năucitoare.” 
Bucură persoana dragă, trezindu-te mai devreme decât ea,  fă-i o cafea din inimă și, când 
își va deschide ochii somnoroși, îți va zice: ”mon cherie”. Atunci vei fi fericit până-n al 
nouălea cer. 
    În mod cert, fiecare viață este un dar. Trebuie doar să ne dorim să descoperim acest 
lucru, pentru că, în sinea noastră, deja îl conştientizăm, dar trebuie să trecem prin unele 
experienţe pentru a fructifica şi preţui cea mai mare avuţie pe care o  primim gratis!

Natalia SUCICOV,
anul II
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Aceste gânduri le îndrept în special că-
tre băieți și bărbați, dar poate și către 

fetele sau mamele care vor educa sau educă 
deja băieți. Uneori îmi pare rău că nu mai sun-
tem ca și domnii de altă dată, care reușeau, 
prin diferite gesturi frumoase, să încânte fetele 
și femeile din viața lor.

Noi, bărbații de astăzi, nu mai sărutăm 
mâna doamnelor, nu le mai oferim haina, nu 
le mai dăm locul în transportul public, nu prea 
mergem cu ele la braț, nu mai suntem cavaleri 
și cuviincioși. Mai rar le scriem poezii, mai 
rar le cântăm un cântec, mai rar le luăm apă-
rarea în public atunci când sunt jignite și de 
prea multe ori vorbim urât în prezența lor. Nu 
le mai ajutăm să se așeze la masă atunci când 
ținuta le stânjenește acest lucru, mai rar le 
ținem umbrela când plouă, mai rar, când ne 
întâlnim cu cineva, o prezentăm pe doamna 
de lângă noi… Nu le mai cerem în căsătorie 
în genunchi, ci le propunem un concubinaj 
în care putem scăpa oricând de ele, fără ”ur-
mări”. Le spunem „Salut” sau „Bună” în loc 
să le spunem„Sărut-mâna!”

Multe dintre aceste gesturi le-am văzut mai 
mult în filme, și prea puțin în viața reală. Oare 
de ce? Oare postmodernitatea în care trăim ne 
obligă să fim prost crescuți sau indiferenți la 
doamnele de lângă noi? 

Dar creștinismul ne învăță să fim delicați 
și cu un fir de iarbă, și cu un ou de rânduni-
că. Creștinismul, iubirea lui Dumnezeu făcu-
tă vizibilă lumii în 
Fiul Său ne învață 
să iubim pe fiecare 
om la fel ca pe noi 
înșine. Sfinții Bi-
sericii sunt cei mai 
delicați oameni de 
pe pământ. De ce? 
Pentru că nu doar 
că nu jignesc, dar, 
prin blândețea și 
iubirea lor, atrag 
oamenii și chiar 
animalele sălbati-
ce, ca un magnet, 
spre ei.

De unde totuși această pierdere de 
delicatețe a bărbatului față de femeie?

S-au scris mii de pagini pe această temă și 
se vor mai scrie, dar, pe scurt, depărtarea omu-
lui de Dumnezeu l-a pus în situația de a nu mai 
fi atent la aproapele lui și, bineînțeles, nici la 
fata sau femeia lui. Depărtarea de Dumnezeu 
l-a dus pe om în postura de a înțelege greșit 
lumea și menirea sa, de a forța lucrurile doar 
pentru a obține cele ale trupului, slava lumeas-
că și toate plăcerile lumii. Așa se face că în 
ultima sută de ani, femeia a fost puternic deni-
grată și scoasă din cele ale ei. 

Sunt mulți care spun că femeile astăzi au 
multe drepturi față de alte epoci ale istoriei. 
Pot vota, pot studia, pot munci de la egal la 
egal cu bărbații, pot ajunge în funcții de con-
ducere… Dar oare sunt fericite? Nu e nimic 
rău în aceste drepturi atâta timp cât femeia nu-
și pierde rolul de mamă și de soție.

La ce folos aceste drepturi? La ce folos 
să fii director într-o multinațională, să ai toți 
banii lumii, și acasă să nu te aștepte nimeni 
care să te îmbrățișeze? Toate multinaționalele 
lumii de le-ar conduce o femeie nu fac cât un 
gest de iubire al bebelușului ei! Nu fac cât un 
cuvânt spus cu atâta gingășie de pruncul ei: 
„Mami!”.

Cu toate drepturile femeii de astăzi, bărbații 
conduc lumea, pentru că Dumnezeu i-a spus 

Evei: vei fi stăpânită de bărbatul tău. Cine poa-
te contesta acest lucru? Mai sunt femei pe ici-
colo și în politică, și în funcții de conducere, 
dar este evident pentru toți că bărbații conduc 
lumea. Cuvintele lui Dumnezeu nu trec, ci se 
împlinesc întocmai până la sfârșitul veacuri-
lor, până la ultima virgulă și ultimul punct.

Bărbații sunt cei care au scos femeile din 
familie și le-au aruncat în câmpul muncii, 
lipsindu-le de cele mai mari daruri: sentimen-
tul matern și delicatețea feminină care leagă 
o familie. Noi, bărbații, suntem cei care ne-
am denigrat femeile și care și astăzi le creăm 
condiții sociale ca ele să poată păcătui în voie, 
prin fel de fel de comportamente imorale, tot 
spre deliciul nostru.

Mișcările feministe au luptat ca femeile să 
fie ca bărbații și, pe fondul desacralizării Bise-
ricii, s-a ajuns astăzi în acest punct conceptual 
greșit: femeia și bărbatul sunt la fel.

Dacă Adam ar fi stat tare în fața Evei, ar fi 
reușit să scape de ispita diavolului. De altfel 
Iov, un alt Adam, s-a revanșat față de strămoșul 
său și a suportat ispite infinit mai mari de la 
diavol și de la femeia sa, ne-căzând în păcat, 
rămânând în ascultare față de Dumnezeul Cel 
Atotputernic.

Care este soluția? Aceeași de două mii de 
ani? Creștinismul. Hristos Domnul Cel care 
vine și reface firea cea căzută a oamenilor.

De aceea noi, băieții și bărbații din Bise-
rică, suntem primii care trebuie să recuperăm 

aceste gesturi de 
dragoste față de 
fetele și femeile 
noastre. 

Dragilor, in-
diferent ce vâr-
stă aveți, să nu 
vă fie rușine să 
fiți gentlemeni, 
să fiți delicați cu 
colegele voastre, 
cu prietenele, 
cu surorile, cu 
soțiile sau mame-
le voastre. Poți fi 

delicat și fără să fii ridicol, trebuie doar să fii 
echilibrat și să nu încerci să ieși în evidență, ci 
să faci lucrurile din inimă curată.

Băieților, cuceriți fetele din jurul vostru 
cu delicatețea voastră, cu grija permanentă 
față de ele, cu bilețele de dragoste, cu poezii, 
cu cântece, cu flori, cu ciocolată, cu sărutarea 
mâinii, cu tot ce-i mai frumos și cuviincios. 
Veți fi surprinși să vedeți cât de mult vor fi 
apreciate gesturile voastre. De ce? Pentru că 
femeile asta sunt! 

Puterea unui gest de iubire este ascunsă 
chiar în poruncile lui Dumnezeu. Adică? Cu 
cât gesturile tale de iubire față de femeile din 
jurul tău se vor încadra mai mult în buna-
cuviință a poruncilor lui Dumnezeu, cu atât 
vor avea mai multă putere de pătrundere în 
inima lor. Și astfel le vei deveni mai drag. 

Să nu uităm şi de îndemnul părintelui Ni-
colae Steinhardt: „Din relatările Evanghelii-
lor – fără excepţie – Hristos ne apare şi în-
zestrat cu toate însuşirile minunate ale unui 
gentleman şi cavaler.”

Purtați grijă de femeile din viața voastră, 
căci și ele au purtat grijă de voi și încă vă mai 
poartă. Mama, pentru fiecare băiat și bărbat, 
este începutul delicateței și iubirii. Prietena, 
soția, fiica, maica…. toate femei în ipostazele 
iubirii față de bărbați.

Claudiu BALAN
(Sursa ortodoxiatinerilor.ro)

CADRELE DIDACTICE USM, 
COLINDATE DE TINERII ORTODOCȘI

În spiritul sărbătorilor de 
iarnă, care deja s-au călă-

torit, un grup de tineri ai Asocia-
ţiei studenţeşti, binecuvântaţi de 
părintele Octavian Moșin, pre-
şedintele Asociaţiei Studenţilor 
Creştini Ortodocşi din R. Mol-
dova, a venit cu mesajul Naşterii 
Domnului către profesorii și con-
ducerea Universității de Stat din 
Moldova.

Tinerii i-au felicitat pe cei 
prezenți și au mulțumit conducerii 
USM pentru ajutorul și susținerea 
acordată organizației, care activea-
ză pe lângă Capela universitară.

Colindele au fost ascultate cu 
mare drag de profesorii și condu-
cerea universității, care le-au mul-
ţumit pentru frumoasele interpretări 
şi urări.

FESTIVALUL DE COLINDE – 
LA PRIMA EDIţIE

Pe data de 05 ianuarie 2016 Mitropo-
lia Moldovei, în parteneriat cu Mu-

zeul Național de Etnografie și Istorie Natu-

rală, a organizat prima ediţie a Festivalului 
de Colinde ,,Hristos se naște, slăviți-L’’.

Studenții Creștin-Ortodocși au mers 
să vestească Nașterea Mântuitorului cu un 
mănunchi de colinde, evoluând alături de 

VIRTUTEA  DE  A  FI  GENTELMAN

PELERINAJ  DE ZIUA SFÂNTULUI SPIRIDON

Responsabil de pagină Protoiereu Octavian MOŞIN

Perioada sărbătorilor de iarnă ne-au 
inspirat la o atmosferă mai deose-

bită. Cu toții ne-am aflat în așteptarea mi-
nunilor, a cadouri-
lor, a unor bucurii 
deosebite, fiindcă 
cele mai frumoa-
se emoții le trăim 
atunci când suntem 
împreună.

Postul Nașterii 
Domnului este, pe 
bună dreptate, unul 
al bucuriei. Și pen-
tru a întregi aceas-
tă stare, tinerii din 
ASCO și-au dedicat 
o zi de sărbătoare, 
cea  a Sf. Spiridon, petrecând-o împreună. 

După Sfânta Liturghie, cu binecuvân-
tarea părintelui Octavian Moșin, ei au avut 
parte de un drum de călătorie, ajungând 

pe la câteva dintre perlele monastice ale 
Republicii Moldova, vizitând Mănăstirile 
Hâncu, Căpriana și Condrița. Arhitectura 

veche, peisajele 
naturale ale țării, 
sfințenia locuri-
lor au constituit 
un prilej de alea-
să bucurie pentru 
toți. Ne-am mi-
nunat cu toții de 
liniștea locurilor, 
de ospitalitatea 
și bunăvoința 
călugărilor și a 
măicuțelor, care 
au avut ușile 
deschise pentru 

cei ce le băteau la poartă.
Mulțumim Domnului pentru fericirea 

de a trăi împreună o mare sărbătoare, într-
un gând, într-un duh, într-o credință. 

15 Ansambluri din Republica Moldova. 
Colindul creștin, portul popular și atmo-
sfera praznicală au mângâiat sufletele celor 

adunați în incinta muzeului.
Evenimentul a urmărit promo-

varea valorilor naționale și a ce-
lor creștine, implicând participanți 
de diferite vârste și din numeroase 
localități. Prin cântecul vestitor al 
Nașterii, în chip minunat, am simțit 
cu toții bucuria sărbătorilor de iarnă.

Sănătate nouă!
Sănătate vouă!
Sănătate lumii,
Soarelui și lunii!
La mulți, la mulți ani!

Neamurilor mele
Sănătate-n stele,
Toate, toate, toate
Aibă sănătate!
La mulți, la mulți ani!

Lumina din Lumină
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SĂ NE EXPRIMĂM CORECT

Prepoziţiile sunt cuvinte invariabile, care exprimă relaţi-
ile sintactice dintre un substantiv sau verb şi un alt cu-

vânt. Confuziile pot apărea când una şi aceeaşi structură sintac-
tică poate fi construită în mod diferit, cum ar fi în cazul utilizării 
prepoziţiei simple de şi a prepoziţiei compuse de către. Aici 
întrebarea ar fi: când folosim de şi când trebuie să spunem/să 

scriem de către?
Respectivele prepoziţii introduc un complement de agent, în enunţuri cu un verb 

la diateza pasivă, de exemplu „cartea va fi citită de toţi elevii”, „grădina este îngri-
jită de nişte vecini”, „anunţul a fost făcut de către director”. În toate aceste exemple 
pot fi utilizate ambele prepoziţii, şi de şi de către, în special în comunicarea curentă, 
cotidiană. Or, se poate observa că prepoziţia compusă de către este preferată în 
cadrul limbii literare, în special în comunicarea oficială, în stilurile administrativ 
şi ştiinţific. Însă este de remarcat că şi în aceste stiluri ea poate fi înlocuită cu pre-
poziţia de: raportul a fost prezentat de preşedinte sau raportul a fost prezentat de 
către preşedinte sunt variante corecte, iar alegerea prepoziţiei în asemenea cazuri ar 
trebui să fie determinată doar de contextul mai larg, pentru a evita anumite repetiţii 
sau echivocuri. Prin urmare, prepoziţia de nu trebuie înlocuită peste tot cu de către, pentru că 
nu schimbă nimic, iar apariţia ostentativă a lui de către cam zgârie urechea, iată şi o mostră 
din presă: „După adoptarea Codului Educaţiei de către Parlament, universităţile nu vor mai 
fi conduse de către senat, ci de un consiliu numit de către ministrul educaţiei”.

Şi totuşi, dacă prepoziţia de în construcţiile pasive poate fi folosită pes-
te tot, pentru prepoziţia compusă de către există şi anumite restricţii, care 
trebuie cunoscute. În „Gramatica pentru toţi” de Mioara Avram se preci-
zează că de către este admisă numai la nume de persoane şi colectivităţi de 
persoane (în care se cuprind şi numele de instituţii şi de ţări) şi la pronume-
le corespunzătoare. Aceasta însă nu se foloseşte la numele inanimate şi nici 
la cele de animale, vietăţi, care au trăsătura (– uman). Astfel, enunţurile de 
tipul Stâna este păzită de către câini  sau Frunzele au fost împrăştiate de 
către vânt nu sunt corecte, aici trebuia folosită prepoziţia de.

Ghidaţi de moda şi de obişnuinţa de a utiliza peste tot doar prepo-
ziţia de către, mulţi încalcă anume restricţiile impuse de substantive-
le cu semnificaţia non-uman şi dau la iveală enunţuri, care par savante, 
dar care sunt marcate de utilizarea inadecvată a lui de către: Avalanşa 
a fost provocată de către ploile torenţiale PRO TV, 24.03.14; Comite-
tul ştiinţific are rol consultativ, evaluează pertinenţa subiectelor tratate 
de către articole; alocaţii impuse de către sistem; elementele reprezen-
tate de către respectivul substantiv; preţurile afişate de către magazine.  

Exemple sunt multe şi lista poate fi continuată, dar ar fi bine să fie totuşi cât mai scurtă.
Irina CONDREA,

 profesor universitar,
Departamentul de Lingvistică Română și știință Literară

DE  SAU  DE CĂTRE

Omul activ. Activitatea este con-
diţie a sănătăţii, a bunei funcţio-

nări a „maşinii umane”, cu condiţia de a 
fi efectuată raţional, tot timpul vieţii, sub 
forma exerciţiilor fizice recomandate de 
specialiştii domeniului.

Dacă activitatea este funcţia care de-
termină dezvoltarea fiinţei, dacă munca 
l-a creat pe om, te poţi întreba de ce unele 
fiinţe sunt caracterizate drept active, iar al-

tele – mai puţin active sau chiar pasive. Chestiunea aparţine 
numai parţial antropologiei, trecând în domeniile psihologiei 
caracterologice, sociologiei şi uneori, al psihopatologiei.

Omul activ este cel care se angajează în efectuarea unei 
munci, profesii, ocupaţii şi îşi propune să depună efortul 
necesar realizării acesteia. Omul activ este gata oricând să 
participe la ceva, în mod deosebit la activităţi fizice. Este 
dispus să participe la discuţii şi eforturi pentru rezolvare de 
probleme, cu energie continuă şi determinare. Având energie 
peste media semenilor, se angajează în diverse organizaţii şi 
asociaţii ca membru activ.

A fi membru activ într-o organizaţie ştiinţifică, literară, 
sportivă, de binefacere etc. presupune  un nivel atitudinal 
specific, peste medie.

În limbajul curent folosim termenul de activist pentru  
acei indivizi angajaţi într-o activitate socială (culturală, poli-
tică, sportivă, de asistenţă etc.). În  societăţile evoluate există 
o cultură a activismului, exprimată în angajarea persoanelor 
pensionate, dar şi a celor active profesional, în acţiuni socia-
le, ecologice, de protecţie a copiilor, a celor săraci, a anima-
lelor etc.

Dacă avem în vedere faptul că viaţa omului presupune 
mişcare, acţiuni, acte voluntare, vom putea spune că toţi oa-
menii sunt activi. În acest context, considerăm că omul activ 
este cel care este mai activ decât ceilalţi, care are o atitudine 
şi un comportament specific, pe care le găsim descrise în ti-
pologiile psihologice şi întem-ii testelor de personalitate. 

Caracteristica de a fi activ este considerată ca fiind, în 
primul rând, de domeniul tipologiei psihofiziologice şi psi-

hologice şi, în al doilea rând, de domeniul atitudinilor din 
structura de personalitate.

Totuşi, clasificarea lui W. H. Sheldon însoţeşte caracteri-
zarea mezomorfului cu tendinţa spre activitate, mişcare fizi-
că, sport. În direcţia psihofiziologiei este cunoscută tipologia 
lui I. P. Pavlov, cu denumirea celor patru tipuri hipocratice 
din punctul de vedere al activităţii nervoase superioare şi cele 
care fac diferenţa dintre predominanţa unuia dintre cele două 
sisteme de semnalizare şi echilibrul lor. În tipologia savan-
tului rus, despre activitatea nervoasă superioară, vom găsi 

trăsături de activism la tipurile de coleric şi sangvin şi acti-
vism redus la flegmatic (cu lipsa  de mobilitate a proceselor 
nervoase superioare) şi la melancolic (cu slăbiciune a acestor 
procese). 

Caracterul activ (opus – pasiv) se referă la un individ 
dispunând de mari resurse energetice, permanent în acţiune, 
vioi, optimist, dibace, îndemânatic, receptiv la nou, frecvent 
dotat cu o inteligenţă practică, perseverent în acţiuni şi cu 
dorinţă permanentă de a obţine rezultate, capabil să-şi mobi-
lizeze uşor rezervele. Este tipul  “tot timpul ocupat”.

Termenul de caracter activ a fost introdus în caractero-
logie de şcoala  franco-olandeză (având ca reprezentanţi pe 
Heymans  şi Wiersma, Rene le Senne, Gaston Berger, Andre 
le Gall, Roger Mucchielli), desemnând cantitatea potenţială 
de forţe fizice, mobilizată fără efort, asociată cu rezistenţa la 
oboseală şi cu viteza recuperării ei, cu trebuinţa de realizare 
şi randament continuu. 

Gaston Berger (1997) defineşte astfel activitatea (ca tră-
sătură): “Ceea ce semnifică această noţiune în caracterologie 
nu este comportamentul celui care acţionează mult, ci dispo-
ziţia celui care acţionează cu uşurinţă. Omul activ acţionează 
de la sine, impulsia pare a veni de la el, iar afacerile par a fi 
doar ocazii de acţiune”. 

Autorul citează descrierea făcută de Le Senne omului 
inactiv, care, “dimpotrivă, acţionează contra voinţei sale, în  
silă, anevoie, adesea bombănind sau plângându-se”. Drept  
ilustrare a caracterului activ, autorul îi numeşte pe Victor 
Hugo şi Napoleon I Bonaparte.  

Boris BOGUŞ,                             
şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V. Plîngău”,   

profesor universitar, Antrenor Emerit al R. Moldova.            

Sportul universitar
MINTE SăNăTOASă ÎNTR-UN CORP SăNăTOS

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 24.11.2015)

Anul 2016 este bogat în mai 
multe fenomene astronomice de 
excepție: eclipse de Soare și de 
Lună, curenți meteorici, comete, 
configurații deosebite ale planete-
lor ș.a. 

Printre acestea, locuitorii emisferei nordice a planetei 
noastre vor avea șansa să contemple și un eveniment 

de excepție – “parada” tuturor celor mai strălucitoa-
re cinci planete din Sistemul solar, vizibile cu ochiul 
liber: Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. Aceste 
planete se vor alinia pe cer foarte aproape una de alta, 
în același plan, de aceeași parte de Soare. Planetele 
aliniate vor fi vizibile de pe Terra în perioada de la 20 
ianuarie până la 20 februarie, alinierea perfectă fiind 
„programată” pentru ultima zi a lunii – 31 ianuarie 
2016. În noaptea de 27 spre 28 ianuarie, la paradă va 
adera și Luna, lângă Jupiter. Aceasta este prima alini-
ere a cinci planete după cea observată în 2005, iar următoarea 
nu se va produce decât în luna octombrie 2018. 

Deși nu avem nevoie de echipamente speciale pentru a 
observa fenomenul, unele planete din cele aliniate sunt mai 
greu de observat decât altele. Planetele Venus și Jupiter, fiind 
cele mai strălucitoare, sunt și cel mai ușor de observat. Marte 

se apropie de periheliul său (punctul de pe orbită la distanța 
minimă de Soare) și, deși e mai palid, poate fi identificat după 
culoarea sa roșiatică. Cel mai dificil de observat cu ochiul 
liber este Mercur, pentru că este mai slab strălucitor decât 
Venus și foarte aproape de orizont, din care cauză este vizibil 
doar pentru un timp foarte scurt înainte de răsăritul Soarelui. 
Bineînțeles, un telescop sau chiar un binoclu ar avantaja mult 
observațiile acestui fenomen rar. 

Pentru a observa alinierea, trebuie să priviți spre sud în 
zorii zilei, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul Soarelui, 

alegând un loc de observație deschis, fără arbori și clădiri și 
fără lumini. De asemenea, este necesară adaptarea ochiului la 
întuneric timp de vreo 10 minute. 

Cum se explică acest interesant fenomen astronomic? 
Planetele Sistemului solar orbitează în jurul Soarelui pe 
traiectorii eliptice la diferite distanțe de la Soare și, deci, 

conform legilor mecanicii cerești descoperite de Johannes 
Kepler (1571-1630), au viteze și perioade de revoluție di-
ferite. În mișcarea lor periodică în jurul Soarelui, la anumite 
intervale de timp, o parte din planete, inclusiv Pământul sau, 
mai rar, toate planetele se situează într-un sector mai larg sau 
mai îngust de aceeași parte de Soare. În această configurație, 
observatorul de pe Terra vede planetele pe sfera cerească dis-
puse într-o linie mai mult sau mai puțin dreaptă. 

Fenomenul alinierii planetelor este deseori interpretat ne-
adecvat de către persoanele neinițiate în problemele fizicii 

și astronomiei. Astfel, unii consideră că planetele 
aliniate ar produce prin atracția lor gravitațională 
cumulată efecte negative asupra Pământului. Este 
adevărat, atracția gravitațională ar putea produce în 
acest caz fenomenul de maree cu efecte de defor-
mare a scoarței terestre. Calculele arată însă că da-
torită distanțelor enorme dintre planete și Pământ 
acțiunea gravitațională a tuturor planetelor nu poate 
produce pe Pământ deformații mareice cu înălțimea 
mai mare de 0,045 mm (!). Iar acțiunea lor asupra 

ființelor vii ar provoca deformații ale corpului acestora de cel 
mult dimensiunea unui atom. Așadar, “parada” planetelor nu 
prezintă niciun pericol pentru viața de pe Pământ. 

Ștefan D. TIRON,
fizician, cercetător ştiinţific,

Academia de Ştiinţe a Moldovei
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