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Este a şasea oară când, în miez de primăvară, la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, se întâmplă acest 

eveniment extraordinar – Parada Şefilor de Promoţie ai ce-
lor 13 facultăţi, care se aliniază într-un Careu Festiv, cu o 
denumire foarte bine gândită şi cântărită din timp – Gala 
Performanţelor.

Acest termen exprimă, chiar din start, chintesenţa, mie-
zul, conceptul şi, în definitiv, scopul final al acestor întruniri 
atât de aşteptate, dar şi emoţionante, pline de un optimism 
luminos, încurajator. Gala Performanţelor simbolizează un 
parcurs academic universitar deja finalizat, pe care studen-
ţii absolvenţi l-au conştientizat ca pe o pistă de lansare spre 
o nouă dimen-
siune a acestui 
segment de viață 
atât de promiţă-
tor.

În această or-
dine de idei, este 
semnif icat ivă 
expresia, îmbră-
cată într-o me-
taforă sugestivă 
a lui Vladislav 
Begliţă, şef de 
promoţie 2017, 
Facultatea de 
Relaţii Interna-
ţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative, ex-preşedinte al Autoguvernării 
Studenţilor USM, care și-a exprimat într-o formă plastică 
mesajul de recunoştinţă şi de bun rămas pentru draga lui 
Alma-Mater: „Pentru mine Universitatea de Stat din 
Moldova rămâne ca o fabrică de formare a adevăratelor 
personalităţi”. Iar colega de generaţie, licenţiata de mâine, 
Silvia Istrati, a făcut următoarea constatare vibrantă: „La 
casa oricărui succes de-al nostru nu există ascensor. 
Această casă are doar multe trepte în urcuş. Iar acest 
urcuş, chiar dacă uneori a fost pentru noi dificil, totuşi 
am reuşit să ajungem la o treaptă destul de înaltă, lucru 
pe care îl datorăm dragilor noştri dascăli-profesori”.

Aşa gândesc, aşa cugetă, aşa se prezintă şi se afirmă de 
pe acum toţi cei 57 de performeri, care, la finalul studii-
lor universitare de treapta întâi au format o strălucită salbă 
de personalităţi cu denumirea GALA PERFORMAN-
ŢELOR 2017. Şi totuşi, această ediţie are o semnificaţie 
aparte în raport cu cele anterioare. Aceasta a menționat, în 

Mesajul de felicitare şi de bun augur, domnul rector USM 
Gheorghe Ciocanu, profesor universitar: 

„Dragii noştri şefi de promoţie, Onorată comunitate 
academică! Suntem astăzi la ediţia a VI-a a Galei Per-
formanţelor în Universitatea de Stat din Moldova, care, 
în baza deciziei Senatului universitar, va fi una deosebi-
tă: vom deschide Capsula Timpului cu un mesaj din anul 
1967, adresat comunităţii universitare.

Vi se spune şefi de promoţie, fiindcă în acei trei sau 
patru ani aţi fost cei mai buni în activitatea academică şi 
extracurriculară.

Au rămas doar câteva săptămâni şi vă veţi lua rămas 

bun de la colegi şi profesori şi veţi porni cu fruntea sus 
spre un alt drum – drumul vieţii.

Şi pentru ca acest drum să fie unul mai uşor, mai con-
solidat, mai bogat, noi vă invităm să urmaţi masteratul. 
Dumneavoastră cunoaşteţi decizia Senatului Universităţii 
de Stat din Moldova despre înmatricularea la buget a tu-
turor şefilor de promoţie. Felicitări!

Îmi exprim încă o dată încrederea în voi, şi, la fel ca în 
ediţiile anterioare ale Galei Performanţelor, încercăm şi 
prin această întâlnire simbolică şi festivă să vă recunoaş-
tem meritele, respectul faţă de munca Dvs., prin care aţi 
demonstrat un potenţial intelectual deosebit. Ne bucură 
faptul că sunteţi mulţi şi buni. De aceea avem încredere că 
veţi face această societate mai bună. Meritul vă aparţine 
în primul rând Dvs.

Astăzi sunt mândri de Dvs., profesorii noştri,  întreaga 
comunitate academică, care vă va oferi şi în continuare 
sprijinul pentru realizarea profesională. Dar cei mai mân-

dri sunt părinţii voştri, care s-au străduit ca voi să parcur-
geţi această cale frumoasă şi semnificativă până în ziua 
de astăzi.

Să nu uitaţi de ei şi de noi niciodată!!! Fiindcă cel mai 
valoros efort l-am depus, împreună cu părinţii Dvs., în re-
alizarea voastră ca OAMENI!!!

Am remarcat că vom deschide astăzi şi Capsula Tim-
pului. Vom lua cunoştinţă de un mesaj transmis din altă 
epocă! Să daţi dovadă de respect, toleranţă, apreciere, de-
oarece astăzi noi suntem împreună datorită acelor gene-
raţii care au pus temelii trainice Universităţii de Stat din 
Moldova”.

Vom reamin-
ti aici că punctul 
culminant al eve-
nimentului pro-
priu – zis s-a pro-
dus în ziua de 17 
mai 2017, în faţa 
Blocului IV de 
studii, unde a avut 
loc deschiderea 
publică a Capsulei 
Timpului, ea fiind 
instalată într-o 
coloană de sprijin 
din hol acum 50 
de ani. Conţinutul 
acelui mesaj l-a 

reprodus, fiind foarte emoționat, domnul Andrei Bujorea-
nu, care acum jumătate de secol şi-a pus şi el semnătura 
în calitate de lider comsomolist al USM pe acel document 
memorabil. Îl reproducem în original pe pagina 2 a ziarului 
„Universitatea”.

Tot atunci, în același loc, a fost instalat, în aplauzele ce-
lor prezenţi, un alt document: „MESAJ PENTRU CEN-
TENARUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDO-
VA. 1 OCTOMBRIE 2046.

 17.05.2017”
Or, istoria îşi continuă neîntrerupt parcursul spre ziua 

de mâine. Iar generaţia de astăzi a tinerilor studioşi ai USM 
urmează să înscrie o nouă pagină, una plină de performanțe 
strălucite, în Letopiseţul Primei Universităţi din Moldova, 
care rămâne a fi şi în continuare Nava-Amiral a învăţămân-
tului superior şi în domeniul de cercetare şi inovare în per-
petuă ascensiune.

Reporter „UNIVERSITATEA”

GALA PERFORMANŢELOR 2017 –

Pe data de 5 mai, curent, la Universitatea de Stat din 
Moldova a avut loc un eveniment, care semnifică 

autoritatea şi aprecierea pe scară internaţională a imaginii 
inconfundabile pe care instituţia noastră şi-a creat-o şi a 
consolidat-o pe parcursul celor peste şapte decenii în me-
diul academic naţional şi internaţional. Drept argument al 
acestei constatări ne poate servi şi faptul 
că, până în prezent, 35 de remarcabile per-
sonalităţi din cele mai diverse domenii ale 
activităţii umane, inclusiv din Republica 
Moldova, şi-au dat consimţământul să fie 
înveşmântaţi în toga de Doctori Honoris 
Causa ai Primei Universităţi din tânărul 
nostru stat.

Şi iată că în acest Registru Onorabil, la 
începutul lui florar 2017 a trecut şi nume-
le Prinţului de Monaco, Albert al II-lea, 
ceremonia solemnă desfăşurându-se în ca-
drul Şedinţei Senatului USM, unde distin-
sa personalitate a fost întâmpinată cu tot 
respectul şi consideraţia meritată.

În mesajul de salut, preşedintele Sena-
tului, domnul rector al USM Gheorghe Ciocanu, pro-
fesor universitar, a scos în evidenţă meritele Alteţei sale, 
Prinţul Albert al II-lea de Monaco în calitatea lui de om po-
litic şi de stat, dar şi de un consecvent şi curajos protector, 
apărător al mediului ambiant planetar, dar, în mod special, în 
implementarea şi promovarea proiectelor ştiinţifice, pe care 
Principatul Monaco le susţine şi le finanţează pe scară 
mondială: minimalizarea efectelor negative ale încălzirii 
globale; promovarea noilor realizări tehnico-ştiinţifice şi 
practice în domeniul energiei regenerabile; gestionarea 
raţională şi eficientă a resurselor de apă etc.

Adresându-i-se din partea comunităţii universitare, pre-
şedintele Senatului USM, domnul Gh. Ciocanu a menţionat 
următoarele:

- Remarcăm atitudinea Alteţei Voastre şi salutăm fap-
tul că sunteţi preocupat de una dintre problemele strin-
gente ale civilizaţiei – cea a protecţiei mediului ambiant, 

de minimizarea efectelor negative ale încălzirii globale. 
Nicio societate, nicio academie de ştiinţe, instituţie de în-
văţământ superior sau ştiinţifică nu poate fi indiferentă 
faţă de aceste probleme globale ale umanităţii.

Universitatea de Stat din Moldova susţine implementa-
rea şi realizarea diverselor proiecte pe care le promovaţi, 
mai ales că noi pregătim specialişti şi în domeniul protec-
ţiei mediului ambiant, în ecologie şi silvicultură. Vă mul-
ţumim pentru realizările Domniei Voastre şi cu o deosebi-
tă sinceritate Vă încredinţăm în expresia celei mai înalte 
aprecieri pentru faptele pe care le realizaţi, drept mărturie 

fiind decizia Senatului USM prin care Vi se conferă În-
altul Titlu Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA al 
Universităţii de Stat din Moldova.

Vă dorim multă sănătate, noi realizări, asigurându-
vă că sunteţi mereu binevenit la Universitatea de Stat din 
Moldova.

***

În luarea sa de cuvânt noul deţinător al 
prestigiosului titlu de Doctor Honoris 

Causa al Universităţii de Stat din Moldova 
s-a arătat profund emoţionat şi recunoscător 
pentru onoarea ce i s-a acordat, asigurând 
asistenţa că Alteţa Sa va depune şi în conti-
nuare toate eforturile, capacitatea şi cunoş-
tinţele pentru asanarea condiţiilor dezastru-
oase în care s-a pomenit mediul vital plane-
tar, la mobilizarea tuturor guvernelor lumii 
în rezolvarea neamânată a problemelor glo-
bale ce ţin de sănătatea civilizaţiei, de toate 
câte ne oferă Natura - Mamă: aerul; munţii şi 
câmpurile; pădurile; mările şi oceanele.

În încheiere, Prinţul Albert al II-lea de 
Monaco a formulat următorul îndemn - aserţiune:

- Salvarea noastră este în noi înşine. De noi depinde 
cum va evolua ştiinţa pe dimensiunea globală. (Să ţinem 
cont că cel mai mare pericol pentru omenire este încălzi-
rea globală). Iată de ce anume ştiinţa poate şi trebuie să 
unească umanitatea.

Drept reacţie promptă la acest enunţ înflăcărat, îngrijoră-
tor, dar şi încurajator domnul rector a concluzionat: - V-am 
înţeles mesajul; ne-aţi convins şi vom acţiona adecvat!

Mihai MORĂRAŞ

PRINŢUL ALBERT AL II-LEA DE MONACO:
„ŞTIINŢA TREBUIE SĂ UNEASCĂ UMANITATEA”

Galeria celebrităţilor
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cu pași siguri spre viitor

Imaginea USM
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ANUL 1967
ŢINE DE TRECUTUL NOSTRU

CAPSULA TIMPULUI – 
ACEST DOCUMENT PALPITANT, DE O SEMNIFICAŢIE MAJORĂ, SURPRINDE EVOLUŢIA 

MENTALITĂŢII UMANE, A IMAGINARULUI ŞI A GÂNDIRII ÎN EVOLUŢIE:

ANUL 2046
ŢINE DE VIITORUL NOSTRU 
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În cadrul şedinţei recente a Hexagonului Facul-
tăţilor de Drept s-a produs încă un eveniment 

de rezonanţă, care s-a făcut remarcat pe ambele ma-
luri ale Prutului şi care consolidează relaţiile deose-
bit de frumoase dintre Facultatea de Drept, USM, şi 
cele şase prestigioase instituţii de învăţământ supe-
rior din România.

Este vorba de o lansare de carte, care a avut loc 
pe 28 aprilie, în Sala de Conferinţe a Facultăţii de 
Drept, USM. Autorul acestui studiu fundamental, 
cu denumirea „Omul, societatea, statul – catego-
rii constituţionale”, este cunoscutul savant, acade-
micianul Ion Guceac, absolvent al facultăţii nomi-
nalizate. De fapt, această lansare a precedat un alt 
eveniment similar, care s-a produs în cadrul acelu-
iaşi Hexagon, dar la Bucureşti, în Sediul Academiei 
Române, unde, în istorica zi de 27 martie curent, 
distinsul autor din Chişinău şi-a prezentat în faţa 
unui impresionant public academic volumul sinte-
tic „Constituţia la răscruce de milenii”, îngrijit 
de remarcabilul savant român, academician Victor 
Spinei.

Prin urmare, cea de-a doua lansare, care deja s-a produs în stânga Prutului, a conturat 

demersul şi conceptul unor studii fundamentale de 
cercetare în domeniul Dreptului Public ale domnu-
lui academician Ion Guceac. 

La această, a doua lansare, au fost prezente ca-
dre didactice ale Facultăţii de Drept USM, colegi şi 
specialişti de notorietate din alte instituţii academice, 
studenţi, masteranzi, doctoranzi. Printre cei invitaţi 
s-a remarcat un grup de profesori în Drept din Româ-
nia în frunte cu domnul Flavius Baiaş, decanul Facul-
tăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, care a vor-
bit despre valorile şi semnificaţia volumului lansat, 
despre acele momente importante care fac anume ca 
această carte-monografie să devină obligatorie pentru 
studenţi şi pentru acei care profesează Dreptul.

Or, prin prezentarea a acestor două lucrări aca-
demice de o inconfundabilă valoare publicului larg, 
autorul Ion Guceac, profesor universitar, vicepre-
şedinte al AŞM, ni se prezintă drept un veritabil şi 
consecvent cronicar al timpului său, adică şi al nos-
tru, fireşte.

Doina CUCIURCĂ,
lector universitar, 

Departamentul Dreptul Public

Actualitatea la zi

Începând cu anul 1990, în circuitul academic univer-
sitar din România, apoi şi în cel al Universităţii de 

Stat din Moldova a prins rădăcini un termen cumva neobiş-
nuit pentru auzul nostru Hexagonul Facultăţii de Drept. 
Aici se cere următoarea precizare: iniţial sintagma nomi-
nalizată avea o altă 
denumire, și anume 
Triunghiul Facul-
tăţii de Drept, care 
s-a conturat în anul 
1971, acesta fiind 
implementat din ini-
ţiativa renumitelor 
Facultăţi de Drept 
ale Universităţilor 
din Bucureşti, Cluj 
şi Iaşi.

Peste aproape 
două decenii, adică 
în anul 1998, drept 
consecinţă a înfiin-
ţării la Universitatea 
din Sibiu a celei de 
a patra facultăţi, deja 
a urmat Patrulaterul 
Facultăţii de Drept. Iar în anul 1990 la cele patru facultăţi 
s-au asociat şi Facultăţile de Drept ale Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Bineînţeles că Facultatea de Drept a Universităţii de 
Stat din Moldova ţinea legături prodigioase de colaborare 
cu toate cele şase unităţi didactice şi administrative din 
partea dreaptă a Prutului, dar această colaborare multila-
terală a luat dimensiuni noi odată cu afirmarea deplină a 
Hexagonului.

Aşa se face că prima acţiune de amploare, pe care a 
întreprins-o Hexagonul Facultăţilor de Drept din România 
a avut loc la Universitatea de Vest din Timişoara, unde 
a fost invitată în mod special Facultatea de Drept USM. 
(Evenimentul acesta a fost reflectat la vremea respectivă şi 
în ziarul nostru „Universitatea”).

Din acel moment, la cele mai impor-
tante activităţi ale Hexagonului a partici-
pat şi continuă să participe şi Facultatea 
noastră de Drept a Primei Universităţi 
din partea stângă a Prutului. Iar drept 
confirmare ne poate servi şi vibrantul 
eveniment care s-a produs la Chişinău 
între 26-29 aprilie curent, când Palatul 
Republican a găzduit Ediţia 2017 a He-
xagonului Facultăţilor de Drept nomi-
nalizat, la care au participat peste 150 
de studenţi şi 50 de cadre didactice din 
România şi R. Moldova.

Bineînţeles, participarea constantă a 
Facultăţii de Drept USM la cele mai im-
portante manifestări în comun cu Hexa-
gonul de peste Prut consolidează relaţii-
le frăţeşti pe toate dimensiunile între in-
stituţiile noastre de învăţământ superior, 
acestea servind drept cadru multilateral 
al unui schimb valoros de experienţă şi 

realizări notorii acumulate pe ambele dimensiuni în dome-
niul Dreptului.

Desigur, punctul culminant al acestei întruniri l-au 
constituit concursurile, mai bine zis, competiţiile capti-
vante între studenţi la specialităţile: Dreptul Civil, Drep-

tul Constituţional 
şi Dreptul Penal, 
precum şi la cele 
patru probe sporti-
ve: şah; tenisul de 
masă; mini-fotbalul 
(bărbaţi); baschet 
(femei). O informa-
ţie mai desfăşurată 
la acest capitol poa-
te fi găsită pe site-ul 
USM (Facultatea de 
Drept).

În prezidiul im-

portantei întruniri s-au aflat dom-
nul Andrian Candu, Preşedintele 
Parlamentului R. Moldova şi dom-
nul Vladimir Cebotari, ministrul 
Justiţiei.

Cu un mesaj de salut li s-a adre-
sat celor prezenţi domnul Gheor-
ghe Ciocanu, rectorul Universităţii 
de Stat din Moldova, profesor uni-
versitar:

- Stimate domnule Preşedinte 
al Parlamentului, Stimate dom-
nule Ministru al Justiţiei Vladimir 
Cebotari, Onorată asistenţă, Dra-
gii noştri decani şi studenţi!

Chiar de la bun început vreau 
să vă spun „Bine aţi venit la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, în 
Chişinău, la Hexagonul Facultăţi-

lor de Drept, Ediţia 2017.
Această competiţie studenţească cu concursuri şti-

inţifice, sportive şi cultural-artistice a fost întotdeauna 
înzestrată şi întreţinută prin spiritul colaborării acade-
mice, prin atitudini colegiale şi prieteneşti, promovând 
adevăratele valori ale învăţământului juridic românesc. 
Aţi început cu un Triunghi, apoi cu un Patrulater, a urmat 
un Pentagon şi, iată, de vreo douăzeci de ani sunteţi un 
Hexagon al Facultăţilor de Drept.

Cu patru ani în urmă ne-aţi acceptat, ne-aţi susţinut 
şi am devenit 6+1. Şi dacă ne-am testat, ne-am cunoscut, 
suntem deja competitivi şi ne dorim această colaborare 
şi în continuare. USM vine cu propunerea să trecem la 
Heptagon şi să continuăm frumoasele istorii şi tradiţii ale 
Hexagonului românesc. Prin urmare, sugerez şi rog să ac-
ceptaţi trecerea la Heptagon, mai ales că cifra 7 este şi 
una magică.

O altă propunere ar fi o publicaţie studenţească a 
„Grupului 6+1”, unde tineretul studios al Facultăţilor de 
Drept să-şi extindă colaborarea academică, punând şi noi 
accente pe unele sesiuni ştiinţifice, organizate de membrii 
Heptagonului*.

Noi avem nevoie de valori ştiinţifice, deoarece legea 
bună nu are hotare, legea bună trebuie doar respectată. 

Spunându-vă acestea, vă îndemn, domnilor Decani, să vă 
asumaţi responsabilitatea socială în managementul facul-
tăţilor respective. Mi-aş dori foarte mult să vă iniţiaţi cu 
publicaţii în reviste de specialitate, în proiecte comune de 
cercetare, în organizarea, aprobarea şi avizarea tezelor de 
doctorat. Noi ne dorim să fim mulţi, dar buni, inteligenţi, 
valoroşi şi utili în reformarea justiţiei naţionale.

Vă doresc noi succese şi o atmosferă creatoare, iar 
buna dispoziţie să vă încurajeze în toate competiţiile aca-
demice, culturale şi sportive!!!

Într-un ceas bun!!!

* Propunerea domnului rector Gh. Ciocanu a şi fost 
materializată: zilele acestea a apărut primul număr 
„Revista Juridică Studenţească”, nr.1.

Sergiu BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept,

profesor universitar

Momentul solemn de deschidere al Hexagonului Facultăţilor de Drept, Ediţia 2017, 
la Palatul Republicii din Chişinău

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE DREPT
Meridianul mobilităţii academice

HEXAGONUL SĂ TREACĂ ÎN HEPTAGON…

Lansări de carte

CRONICAR AL TIMPULUI SĂU
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Universitatea de Stat din Moldova organizea-
ză, în prima jumătate a fiecărui an calendaris-
tic, imediat după sărbătorile de iarnă, sau ceva 
mai târziu, ample activități pentru a-i familia-
riza pe elevii din licee cu ofertele educaționale 
ale instituției noastre. Până nu demult, acestea 
se desfăşurau la începutul semestrului doi sub 
genericul „ Ziua uşilor deschise ”.

Dar, pe parcurs, timpul ne-a arătat că trebuie ceva 
să schimbăm în aceste activităţi, deoarece în ca-

drul „Zilelor uşilor deschise”  anterioare, la noi 
veneau preponderent elevii-liceeni din raza 
municipiului Chişinău. De aceea am hotărât să 
modificăm aceste forme de organizare, intro-
ducând aşa-numita „Caravana USM vine în 
liceul tău”. În aşa fel, „Caravana” noastră de 
câţiva ani porneşte spre liceele din republică 
chiar din primele zile ale lunii martie. Astfel, 
toată informaţia despre structura organizatorică, 
cea privind specificul şi profilul celor 13 facul-
tăţi ale Universităţii de Stat din Moldova este 

adusă deja nemijlocit (adică pe viu) la cu-
noştinţa potenţialilor noştri studenţi din cele 
mai îndepărtate colţuri ale ţării noastre (cu 
toate că noi şi înainte distribuiam informaţia 
la timp pentru toate liceele din teritoriu, dar, 
din motive necunoscute, această informaţie 
utilă ori că întârzia, ori că nu ajungea la faţa 
locului). 

Acum am trecut la un alt format, care 
se numeşte „Student USM pentru o zi”. 
Această formă este aplicată deja al treilea 
an şi, spre bucuria noastră, şi-a demonstrat 
eficienţa. Chiar debutul acestei metode noi de 
reorganizare a „Uşilor deschise la USM” s-a 
dovedit a fi unul destul de reuşit. În acest an 
„Caravana USM vine la liceul tău” a fost 
mai amplă, adică mai desfăşurată, ea fiind organizată timp 
de două zile (între 11 și 12 mai) nemijlocit în campusuri-
le noastre universitare. Drept rezultat, în calitatea lor de 

„studenţi pentru o zi” (la toate cele 13 facultăţi) s-au în-
registrat circa o sută de liceeni din mai multe raioane ale 
Moldovei, precum ar fi şi cele mai îndepărtate – Cahul, 
Soroca, Drochia, Bălţi, inclusiv cel mai apropiat de capi-
tală – Dubăsari.

Şi totuşi, ţinând cont de faptul că mulţi liceeni încă 
nu erau determinaţi de acasă care facultate ar fi pentru ei  
preferabilă, noi le-am oferit posibilitatea să aibă opţiunea 
de a alege, ei înregistrându-se în prima zi la o facultate, iar 
a doua zi – la o altă facultate.

Voi preciza doar că în cadrul Programului „Student 
pentru o zi la USM” nicio facultate din cele 13 n-a fost 
omisă, începând cu Facultatea de Istorie şi Filozofie din 

Campusul Central şi finalizând cu FRIŞ-
PA şi Facultatea de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială din Campusul „Gheorghe 
Caşu”.

 Bineînţeles, elevii au beneficiat şi de 
excursii cognitive, care le-au fost orga-
nizate la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, 
la Muzeul de Antichităţi al Facultăţii 
de Istorie şi Filozofie, în câteva Centre 
Ştiinţifice şi în Laboratoarele Facultăţii 
de Chimie şi Tehnologie Chimică, a Fa-
cultăţii de Fizică şi Inginerie, precum şi 
la Studioul studenţesc TV al Facultăţii 
de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 
etc.

Astfel, viitorilor studenţi li s-a oferit 
posibilitatea să cunoască mai bine, din 
interior, ce prezintă astăzi Prima Univer-

sitate din R. Moldova, pentru a le facilita 

alegerea specialităţii la facultatea prefera-
tă. 

Şi în concluzie: ne-am convins că Pro-
gramul „Student pentru o zi la USM” 
este cea mai sigură pistă de lansare pentru 
„Admiterea 2017”. Despre aceasta, dar şi 
despre alte detalii ce ţin nemijlocit de orga-
nizarea şi desfăşurarea procesului instruc-
tiv-educativ la USM, despre realizările 
şi performanţele academice, de cercetare 
şi inovare le-au vorbit liceenilor, timp de 
aproape o oră, în Sala Senatului, domnul 
rector Gheorghe Ciocanu şi doamna pro-
rector pentru Relaţii Internaţionale Angela 
Niculiţă, care le-au răspuns celor prezenţi 
la multe întrebări, dându-le sfaturile şi reco-
mandările necesare.

PARAMETRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR MODERN

Pentru început, liceenii au făcut cunoştinţă cu domnul rector Gheorghe 
Ciocanu şi cu doamna prorector Angela Niculiţă.

O excursie inedită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii. (În rolul de 
ghid – domnul Veaceslav Puric, prodecanul Facultăţii de Biologie şi 

Pedologie)

În Studioul studenţesc TV domnul prodecan Dumitru Ţurcanu le 
demonstrează celor care vor dori să devină telejurnalişti utilajul 
şi aparatura modernă al acestui laborator de creaţie şi instruirea 

viitorilor profesionişti în domeniu.
Aida COTRUŢA,

manager de Programe,
Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii 

cu Piaţa Muncii

Alma Mater - cu braţele deschise

EFICIENŢA ŞI IMPACTUL PROGRAMULUI 
„STUDENT PENTRU O ZI” LA USM

Beneficiile colaborării

COMPANIA ENDAVA – 
ÎNTR-UN NOU FORMAT
Renumita Companie ENDAVA din Marea Brita-

nie (Firmă specializată în furnizarea de servicii 
şi soluţii IT) şi-a extins, cu anii, activitatea în cele mai 
dezvoltate ţări ale lumii. Pe parcurs ea deja a reuşit să 
se afirme pe Continentul American (mai ales în SUA), 
precum şi în Europa (cu preponderenţă în ţările din ves-
tul şi sud-vestul bătrânului nostru continent, inclusiv Ro-
mânia). Iată că în ultimii vreo 6-7 ani această structură, 
tehnologic avansată din toate punctele de vedere, având 
un incontestabil prestigiu internaţional, e prezentă şi în 
Republica Moldova şi include în statul personal peste 
500 de angajaţi. 

Menţionăm că Firma ENDAVA este cea mai mare 
Companie din domeniul Tehnologiilor Informaţionale 
din ţara noastră, la care sunt angajaţi un număr impună-
tor de absolvenţi ai noştri în serviciul de programare şi în 
cel de testare a SOFT-urilor.

În această ordine de idei, Facultatea de Fizică şi In-
ginerie şi Facultatea de Matematică şi Informatică ţin 

o legătură strânsă de colaborare cu această Companie, 
fiindcă atunci când vine vorba de funcţionalitatea şi des-
chiderea pieţei muncii, nouă ni se asigură unda verde, 
dat fiind faptul că ambele facultăţi pregătesc tineri spe-
cialişti în domeniul IT de cea mai înaltă calitate. Şi dacă 
mai ţinem cont de faptul că această Filială a Companiei 
centrale din Londra funcţionează la noi timp de 15 ani, 
iar anual numai de la facultatea noastră sunt angajaţi la 
lucru vreo cinci studenţi, este lucru clar ce beneficiu şi 

impact are această deschidere asupra tinerilor specialişti, 
cărora li se oferă posibilităţi şi perspective reale de a se 
afirma în viaţă, de a-şi crea o familie trainică, sănătoasă, 
adică de a-şi construi un viitor decent cu temeie bine în-
chegată.

 În acest sens, relaţiile de colaborare între beneficiarii 
noştri britanici şi cele două facultăţi menţionate au deve-
nit şi mai strânse, şi mai productive. Astfel, specialiştii 
acestei Companii şi-au asumat sarcina (cu începere din 
acest an) de a le oferi studenţilor fizicieni şi matematici-
eni, nemijlocit în aulele universitare, traininguri califica-
te în domeniul IT.

Aceste activităţi practice sunt planificate pentru trei 
luni, formarea viitorilor specialişti ţinându-se în prezent 
de două ori pe săptămână. Apropo, beneficiarii noştri 
n-au venit cu mâna goală la noi. Ei ne-au adus 13 calcu-
latoare performante, cu viteza şi memoria corespunză-
toare, acestea fiind instalate cu forţele lor în sala 421 „B” 
a Facultăţii de Fizică şi Inginerie, pe care tot ei au adus-o 
într-o ordine perfectă.

Imaginile alăturate reflectă evenimentul propriu-
zis – lansarea Trainingului de către Compania Brita-
nică ENDAVA la Universitatea de Stat din Moldova, 
la mijlocul lunii martie, curent.

Valentina NICORICI,
decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie,

doctor, conferenţiar universitar
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Lider în toate domeniile de activitate, Universitatea de 
Stat din Moldova rămâne a fi una dintre cele mai ino-

vative și dinamice instituții de învă ță mânt superior din ţară, 
orientată spre performanță și excelență în domeniul cerce tă rii, 
inovării și transferului tehnologic. 

Pas cu pas USM aprobă și implementează strategii și politici 
care îi permit să se menţină în topul instituțiilor de învățământ 
superior.

Una dintre aceste strategii este şi cea de implementare a 
Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R), care 

susține universitățile, instituțiile de cercetare și organizațiile finanțatoare pentru punerea 
în aplicare a Cărții Europene a Cercetătorilor și Codului de Conduită pentru Recrutarea 
Cercetătorilor în politicile și practicile lor. 

Astfel, cu începere din 17 iulie 2015, Universitatea de Stat din Moldova implemen-
tează Planul de Acțiuni pentru a pune în practică Strategia Resurselor Umane pentru 
Cercetători (HRS4R). 

În această ordine de idei, menţionăm că, la ședința Senatului USM din 25 aprilie, 
2017, în baza unui studiu realizat de echipa Institutului de Cercetare și Inovare a USM, 
au fost propuse câteva acțiuni ce ţin de îmbunătățirea acestui Plan: 

Intensificarea conlucrării cu AITT, AGEPI și Camera de Comerț și Indus-	
trie a Republicii Moldova (CCI) în promovarea proiectelor de transfer tehnologic și 

comercializarea cercetării, precum și oferirea de suport logistic, consultativ şi de in-
frastructură entităţilor inovative create în urma derulării la USM a proiectelor de 
transfer tehnologic.

Dezvoltarea Repozitoriului instituțional prin publicarea tezelor de master și 	
licență recomandate de către Comisiile de licență, odată cu prezentarea rezumatelor 
tezelor pentru publicare în „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, 
seria „Lucrări studenţeşti”, ediţia 2017. 

Organizarea seminarelor de instruire a cercetătorilor în domeniul Manage-	
mentului proiectelor si a oportunităţilor de atragere a acestora (Webinar, Seminare, 
etc.). 

Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de transfer 	
tehnologic la Universitatea de Stat din Moldova. 

Regulamentul cu privire la proiectele de transfer tehnologic la Universitatea de 
Stat din Moldova (http://usm.md/wp-content/uploads/Regulament_PTT.pdf), aprobat la 
ședința Senatului din 25 aprilie, este unul multașteptat de către universitari. Acesta va 
permite dezvoltarea proiectelor de transfer tehnologic de către echipele de cercetători cu 
susținerea financiară a universității (50% din costul proiectului), și, totodată, realizarea 
celei de-a treia misiuni a unei universități moderne – cea antreprenorială, prin care soci-
etatea ar utiliza rodul muncii de cercetare a universitarilor.

Tatiana BULIMAGA,
Institutul Cercetare și Inovare, USM

ÎN OBIECTIV – INSTITUL DE CERCETARE șI INOVARE, USM

Tinereţea este un fluviu
pe care trebuie să-l prinzi în diguri, 

pentru ca el să devină util.
G. Cesbron,

scriitor şi filozof francez

În perioada 4-5 mai 2017, Institutul de Cercetare 
şi Inovare USM a organizat cea de-a XXI-a ediţie 

(etapa a II-a) a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiin-
ţifice Studenţeşti. La lucrările Sesiunii au participat cir-
ca 300  de studenţi câştigători ai Sesiunii Naţionale de 
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, etapa I-a, masteranzii 
USM, dar şi de la alte instituţii de învăţământ superior din 
R. Moldova şi de peste hotare.  

Prezentarea comunicărilor a avut loc la 4 mai, pe ur-
mătoarele secţiuni şi ateliere: 

Ştiinţe ale naturii: Biologie şi 	
Pedologie; Chimie şi Tehnologie Chi-
mică

Ştiinţe exacte: Fizică şi Ingine-	
rie; Matematică şi Informatică

Ştiinţe umanistice: Litere; 	
Limbi şi Literaturi Străine; Istorie, Ar-
heologie şi Filosofie

Ştiinţe juridice şi economice: 	
Drept; Ştiinţe Economice

Ştiinţe sociale: Ştiinţe Politice; 	
Asistenţă Socială şi Sociologie; Psiho-
logie, Ştiinţe ale Educaţiei; Jurnalism 
si Ştiinţe ale Comunicării;

Rezumatele comunicărilor au fost publicate în cule-
gerea expres editată la Centrul Editorial Poligrafic, USM 
.

***

La data de 5 mai, pentru oaspeţi şi pentru cei mai 
activi participanţi la lucrările acestui important 

for ştiinţific studenţesc a fost organizată o excursie capti-
vantă pe Traseul Turistic Naţional Chişinău – Comple-
xul Peisagistic Saharna – Orheiul Vechi – Chişinău.

Cu acest prilej, Institutul de Cercetare şi Inovare 
USM aduce sincere mulţumiri Rectoratului, Comitetului 
de organizare a Sesiunii, moderatorilor pentru implicare 
activă în organizarea şi buna desfăşurare a acestei întru-
niri importante, Centrului Editorial Poligrafic al USM şi, 
în particular, doamnei Elena Blândul – şefa complexului 
alimentar al USM, domnului Mihail Ignatiuc – şeful ga-

rajului USM, domnului Sergiu Mat-
veev, doctor, conferenţiar universitar 
(Facultatea de Istorie şi Filozofie), 
precum şi masterandei Anişoara Bo-
gaciuc pentru implicarea energică şi 
buna organizare a activităţilor pre-
conizate. Tuturor participanţilor le 
urăm în continuare realizări frumoa-
se şi îndemnul de a participa, la fel 
de activ, şi la ediţiile ulterioare ale 
Sesiunii Naţionale de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti.

Echipa de organizarea Institutului 
de Cercetare şi Inovare, USM

NE MÂNDRIM CU VESTIGIILE TRECUTULUI

În data de 4-5 mai 2017, Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale a răspuns invitației de a par-
ticipa în cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, organizate de 

USM. Astfel, colegul Ion Stoianov, anul III, Specialitatea Istorie, și subsemnata (masterandă) 
ne-am înscris la Sesiunea Naţională Ştiinţifică Studenţească. În cadrul Atelierului nostru au 
prezentat comunicări studenți din R. Moldova, dar și cei de peste hotare (Ucraina, China). 

Discursurile s-au ținut pe teme istorice (arheologie, în special). În final, toţi participanţii au 
fost menţionaţi cu Diplome de Excelenţă, după care, cu toţii am vizitat Muzeul Național de Is-
torie al Republicii Moldova. Aici am contemplat o serie de expoziții permanente și temporare : 
Istorie și Civilizație; Comorile Trecutului (vestigii din aur și argint, mileniul V a.Chr. – sec. 
XVIII); Arme și Echipament Militar – o evoluție în timp; Ion Hâncu. Omul. Personalitatea. 
Savantul; Modova sovietică: între mituri și GULAG.

În ziua următoare am plecat în excursie la Mănăstirea Saharna și Complexul Istorico-Cultural Orheiul Vechi, 
unde am vizitat Situl arheologic Butuceni, Cetățuia de la Saharna, bisericile rupestre, monumentul geto-dacic, băile 
romane, rămânând cu emoții pozitive și amintiri de neuitat. Cu acest prilej memorabil le aducem profundele noastre 
mulţumiri domnului profesor Sergiu Matveev (USM), domnilor conferenţiari ai Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” 
din Cahul Costin Croitoru şi Ion Gheleţchi. Această excursie ne-a consolidat sentimentul că trebuie să ne mândrim 
cu vestigiile trecutului nostru.

Tatiana NAVIN, 
masterandă, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

O ZI CA UNA DIN POVEșTI…
Ziua de 5 mai 2017 s-a dove-

dit a fi una de neuitat pentru 
mine. În ajun am fost preîntâmpina-
tă că noi, participanţii la sesiunea 
ştiinţifică studenţească, vom pleca 
într-o excursie, la care nici n-am pu-
tut visa. Pe Traseul Orheiul –Vechi 
şi Saharna m-am ţinut nedespărţită 
de prietena mea Iana. Am rămas 
profund emoţionată de peisajele mi-

nunate pe care le-am admirat. Am ascultat cu mare interes crâm-
peie din istoria plaiului vostru, am făcut cunoştinţă şi m-am îm-
prietenit cu toată grupa, inclusiv cu Ana, Mariana şi Olga. Mi-au 
lăsat o impresie foarte plăcută şi băieţii noştri, care m-au ajutat 
să urc şi să cobor cărările abrupte ale crestelor milenare. În mod 
deosebit mi-au venit pe plac şi bucatele voastre moldoveneşti. 
M-am ales cu impresii şi emoţii de neuitat. Vă mulţumesc!

Cen Sea, China,
Facultatea de Litere, USM

În rândurile ce urmează reproducem impresiile pe care le-au trăit din plin două participante la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti.

ÎN LOC DE P.S.

Generaţia secolului XXI

CURAJUL AFIRMĂRII PE FĂGAșUL șTIINŢEI
(BILANŢUL SESIUNII NAŢIONALE DE COMUNICĂRI  șTIINŢIFICE STUDENŢEșTI, EDIŢIA XXI, ETAPA A II-A)

UNDĂ VERDE PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC
(STRATEGIA RESURSELOR UMANE PENTRU CERCETĂTORI (HRS4R) LA USM – DE LA PROGRES SPRE CALITATE)
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În zilele de 27-29 aprilie Facultatea de Istorie și 
Filozofie(Departamentului Istoria Românilor, Uni-

versală și Arheologie) a organizat Sesiunea științifică, ediția 
IV : In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016). 

În debutul ședinței participanții au fost salutați de că-
tre doamna Otilia Dandara prof. univ., dr. hab., prorector 
pentru Activitatea Didactică. În calitatea sa de absolventă a 
Facultății de Istorie,  Domnia sa a nuanțat câteva episoade 
din activitatea didactică a regretatului profesor Gheorghe 
Palade care i-a fost, mentor pe parcursul anilor de studenție. 
Distinsul profesor ieșean Ion Agrigoroaiei s-a referit la ro-
lul Basarabiei în cadrul României interbelice întregite, a 
contribuției istoricului Gheorghe Palade în cercetarea pro-
blemei Basarabene. Domnul Sorin Costreie, conf. univ. 
dr., prorector pentru Relații Internaționale și Relația cu 
Studenții la Universitatea din București, a salutat  adunarea, 
adică pe reprezentanții  domeniilor umaniste de cercetare: 
istorie, arheologie, muzeografie, filosofie, antropologie. 

Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, dl Ion Gume-
nâi, conf. univ. dr. hab., a trecut în revistă contribuția isto-
riografică a profesorului dr. Gheorghe Palade, reiterând o 
apreciere lansată ceva mai demult în mediul comunității is-
toricilor despre atribuirea titulaturii de „Ultimul romantic 
în istoriografia românească din Basarabia” regretatului  
omagiat.

La ședința plenară au fost prezentate două comunicări. 
Domnul profesor, dr. hab. Ion Niculiță s-a referit la „Co-
eficientul de credibilitate în reconstruirea realităților 
istorice”. Profesorul universitar dr. Constantin Stoe-
nescu, directorul Departamentului de Filosofie Teoretică 
a Universității din București, a prezentat comunicarea cu 
titlul sugestiv „Ce mai înțelegem astăzi prin expresia lui 
Iorga Bizanț după Bizanț? O analiză conceptuală”.    

 La lucrările Conferinței au participat 104 cercetă-
tori din Republica Moldova, România, Polonia, Ucraina, 
China. Participanții au prezentat comunicările științifice în 
cadrul următoarelor secții: In memoriam Gheorghe Pala-
de; Arheologie și istorie 
antică; Istorie medievală; 
Istorie modernă; Istorie 
contemporană; Probleme 
ale filosofiei și antropolo-
giei contemporane (Masă-
Rotundă). 

În prima parte a zi-
lei întrunirea noastră și-a 
desfășurat activitățile în 
conformitate cu programul 
stabilit. Ținem să remar-
căm diversitatea geografi-
că a centrelor universitare, 
de cercetare, a instituțiilor 
culturale care au delegat 
participanți la înaltul for 
științific: Ion Agrigoroaiei, Daniel Lazar, Cristina Pre-
utu, Cristiana-Maria Asăvoaie – Universitatea „Al. I. 
Cuza”, Iaşi; Corneliu Ciucanu – Centrul de Istorie şi Civi-
lizaţie Europeană, Filiala Iaşi a Academiei Române,; Costi-
că Asăvoaie, Cosmin Niță, Adriana Miron – Complexul 
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi; Paul Nistor – Institutul de 
Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi; Bogdan Minea – Institutul de 
Arheologie Iaşi, România;  Brînduşa Munteanu – Muzeul 
Unirii, Iaşi; Carmen Ciornea – Universitatea „Ovidius”, 
Constanţa; Andreea Tuzu - Institutul de Istorie „Nicolae 
Iorga”, Bucureşti; Silviu B. Moldovan – Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Bucureşti; Mihaela 
Iacob, Dorel Paraschiv – Institutul de Cercetări Eco-Mu-
zeale Gavrilă Simion Tulcea; Constantin Stoenescu, Vio-
rel Cernica, Sorin Costreie, Laurenţiu Gheorghe, Lilian 
Ciachir, Carmen Viviana Ciachir, Constantin Vică, Eca-
terina Matei, Mihai Matei – Universitatea din Bucureşti; 
Aurel Nicodei (Inspectoratul Şcolar Vrancea); Małgor-
zata Rybicka, Dariusz Król – Institutul de Arheologie al 
Universităţii din Rzeszów, Polonia; Aleksandr Diachen-
ko – Institutul de Arheologie al ANŞU, Kiev, Ucraina; 
Anatolie Bajora – Universitatea Shanghai, China; Eugen 
Cernenchi, Alina Felea, Andrei Emilciuc, Eugen-Tudor 
Sclifos – Institutul de Istorie, AŞM; Liliana Condraticova, 
Sergiu Bodean, Ghenadie Sîrbu, Vitalie Burlacu, Ghe-
nadie Sîrbu, Natalia Pașenciuc, Oleg Levițki, Livia Sîr-
bu, Andrian Formanciuc, Ivan Duminica – Institutul Pa-
trimoniului Cultural, AŞM; Nicolae Ciubotaru, Octavian 
Munteanu – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă”; Vasile Crețu – Universitatea de Stat din Tiraspol; Li-
dia Pădureac – Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi; Ilie 
Gîrneț – Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul; 
Mariana Vasilache-Curoșu, Eugen Mistreanu, Mariana 
Sîrbu – Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei; Ilie Gulica 
– JURNAL de Chişinău; Silvia Scutaru – Liceul Teoretic 
„N. Iorga”, Chişinău. 

***

În partea a doua a zilei și-a desfășurat activitatea Secția 
In memoriam Gheorghe Palade. Participanții au pre-

zentat comunicările în următoarea succesiune: Ion Agrigo-
roaiei (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi) – Profesorul dr. 
Gheorghe Palade şi procesul integrării Basarabiei în Ro-
mânia întregită; Anatol Petrencu (USM) – Gheorghe Pa-
lade – istoric al perioadei interbelice româneşti; Valentin 

Arapu (USM) – Gheorghe Palade: radiografia unei bibli-
ografii realizate prin cercetare şi lupta pentru emancipare 
naţională;  Vladimir Potlog (USM) – Gheorghe Palade 
(1950-2016): istoric şi om al cetăţii;  Nicolae Ciubotaru 
(Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă) – Gheor-
ghe Palade – pedagog, istoric, profesor; Dumitru Sîrghi 
(USM) – Gheorghe Palade – profesorul, cercetătorul şi 
omul cetăţii; Silvia Grosu (USM) – Gheorghe Palade: 
mesajul constant de încurajare a tinerilor cercetători de 
istoria presei naţionale;  Valentina Butnaru (Societatea 
Limba Noastră cea Română) – Gheorghe Palade: „Eu ţin 
la folosul naţiunii, nu la fala mea”; Elena Muraru (USM) 
– Vocaţia de dascăl universitar a profesorului Gheorghe 
Palade.

Prezentăm în continuare câteva crâmpeie din comunică 
participanților:

Ion Agrigoroaiei: „Fără a ocoli celelalte componente, 
profesorul nostru a realizat o analiză profundă a unificării 
din domeniul vieţii spirituale, în direcţii deosebit de sem-

nificative pentru în-
ţelegerea de ansam-
blu a procesului: în-
văţământul şi viaţa 
spirituală, şcoala şi 
biserica. Profesorul 
dr. Gheorghe Palade 
ne oferă și un mo-
del metodologic de 
abordare, nu numai 
pentru Basarabia, 
ci și pentru întreaga 
evoluție culturală a 
României întregite. 
Opera sa, studiată 
cu atenție, ni-l adu-
ce mereu între noi, 
ca distins profesor, 

ca personalitate ce a propovăduit cu consecvență – de la 
catedră sau prin numeroasele sesiuni științifice – un înalt 
mesaj patriotic, mereu actual”. 

Anatol Petrencu: „Istoricul Gheorghe Palade a fost pa-
sionat de subiectele nestudiate în trecut, interesante, având 
importanță majoră pentru cunoașterea istoriei plaiului nos-
tru – parte indispensabilă a Spațiului Românesc. Preocu-
pările istoricului Gheorghe Palade, redactate cu multă me-
ticulozitate și seriozitate, au fost publicate în revistele de 
specialitate din România și Republica Moldova”. 

Valentin Arapu: „Profesorul Gheorghe Palade, aflân-
du-se printre inițiatorii și promotorii mișcării de emanci-
pare națională a românilor basarabeni, a acționat în vâl-
toarea evenimentelor, manifestându-și cu abnegație va-
lorile, opțiunile și aspirațiile împărtășite în calitate de: a) 
Președinte al Comitetului „Adevărul științific și dreptu-
rile omului”, membru al Comitetului Republican de Coor-
donare a Grevei Generale(1995); b) Vicepreședinte, ulterior 
Președinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova; 
c) Fondator al Consiliului Unirii, membru în Comisia pen-
tru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din 
Republica Moldova, realizările în domeniul dat fiind distin-
se cu „Ordinul de Onoare”(21.12.2010).

Vladimir Potlog: „Lucrările elaborate de Gh. Pala-
de sunt esențiale pentru a cunoaște în profunzime istoria 
spațiului românesc după 1918. A fost un istoric militant, 
pledând pentru menținerea cursului de Istorie a românilor 
și a sintagmei de limbă română, fiind unul dintre profesorii 
care au însuflețit grevele studențești din anul 1995.”

Nicolae Ciubotaru: „În 1968 a devenit student la Fa-
cultatea de Istorie a USM, excelând în studii, cercetare şi 
activităţi extra-curriculare. A participat împreună cu mai 
mulţi colegi universitari la muncile din cadrul detaşamente-
lor studenţeşti de construcţie în Kazahstan(1969) şi în regi-
unea Tomsk (1970). În Magalî, un cătun izolat din Siberia, 
am cunoscut o doamnă deportată împreună cu părinţii în 
1949 din raionul Râşcani. Posibil că mărturiile auzite l-au 
determinat pe Gheorghe Palade să cerceteze în continuare 
istoria românilor basarabeni prin prisma atrocităţilor comi-
se de regimul totalitar comunist”. 

Dumitru Sîrghi: „Istoricul Gheorghe Palade a desfășurat 
o amplă activitate de cercetare științifică, publicând peste 
100 de titluri de lucrări: articole științifice, articole de po-
pularizare a cunoștințelor istorice, monografia „Basarabia 

Trebuie să compensăm absenţa prin amintire.
 Memoria este oglinda în care îi privim pe cei plecaţi…

J. Loubert

în cadrul României întregite 1918-1940”, culegerea de 
articole și studii „Integrarea Basarabiei în viața spiritu-
ală românească (1918-1940)”, manualul și crestomația 
pentru clasa a noua „Istoria românilor”.

Silvia Grossu: „În repetate rânduri președinte al juriu-
lui” „Simpozionului științific anual al studenților Facultății 
de Jurnalism și Științe ale Comunicării „Presa națională – 
promotoare a revirimentului cultural din Basarabia” a fost 
desemnat doctorul în istorie, conferențiarul Gheorghe Pala-
de, care evalua comunicările studenților cu acribie științifică 
și meticulozitate”.  

Valentina Butnaru: „Nu pot  scrie la trecut despre 
Gheorghe Palade; a fost atât de prezent în viața mea… 
M-am obișnuit cu această prezență  încă din clasa a noua, 
când mi-a fost profesor de istorie și diriginte la Vorniceni. 
Doar o jumătate de an. O jumătate de an care mi-a răsturnat 
concepția despre școală, despre  disciplina de istorie, despre 
predarea istoriei în școală, despre pedagogie, despre relația 
profesor-elev… O jumătate de an care mi-a marcat viața: 
ne-a învățat să înțelegem esențialul dintr-o temă la istorie, 
să conspectăm cu teze, după care să putem povesti… Asta  
m-a ajutat în toți anii de facultate și mă ajută și azi. Era 
foarte înțelegător și foarte exigent. Dar nimeni nu se temea 
la orele lui…” 

Elena Muraru: „În mediul universitar a perseverat în 
arta didactică, aplicând metode avansate și tehnici novato-
rii, prelegerile sale fiind marcate de conținuturi academice, 
idei și concepte diversificate, predate și dezbătute, cu multă 
inspirație, cu toți cei dornici de a cunoaște Istoria Românilor. 
În calitatea sa de titular al cursului „Istoria contemporană 
a românilor” profesorul Gheorghe Palade a contribuit ex-

trem de mult la menținerea 
și răspândirea valorilor 
autentice românești în 
Basarabia. Calitățile sale 
de dascăl  – corectitudi-
nea, umanismul, empatia, 
toleranța, cumpătarea, 
acuratețea, exigența – i-au 
complementat vocația sa 
universitară, una cu multe 
reușite, bogată în discipoli 
care-i continuă misiunea 
nobilă de educație istorică 
a tinerilor basarabeni prin 
studiile și manualele pu-
blicate de către mentorul 
lor, profesorul și dascălul 

universitar Gheorghe Palade”.
***

La finalizarea comunicărilor au vorbit oameni 
apropiați regretatului profesor Gheorghe Pa-

lade: foști doctoranzi, discipoli, prieteni de copilărie și 
studenție, colegi de breaslă. Doamna Silvia Scutaru și-a 
exprimat recunoștința pentru ghidarea ei în realizarea te-
zei de doctorat. Domnul Mihai Cotorobai, Avocatul Po-
porului, a prezentat câteva pagini memorabile din perioada 
copilăriei petrecute împreună cu Gheorghe Palade în satul 
Puhoi, raionul Ialoveni, sensibilizând auditoriul prin discur-
sul său poetic, complementat cu amintirile expuse în stilul 
„sfătosului bunic din Humulești”.

În ziua de 29 aprilie a fost organizată o deplasare de 
documentare la Cetatea Soroca. De fapt, a fost realizat iti-
nerarul, programat pentru anul trecut de către regretatul 
profesor Gheorghe Palade, căruia atunci nu i-au ajuns doar 
câteva zile pentru a-l transpune în viață… Am reușit să re-
alizăm acest deziderat doar post-mortem Gheorghe Palade, 
fiind sprijiniți în acest sens de rectorul Universității de Stat 
din Moldova, domnul Gheorghe Ciocanu, prof. univ., dr. 
hab., și de ex-primarul satului Domulgeni, raionul Florești, 
dl Vasile Patrașco.      

Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Româ-
nilor, Universală și Arheologie: In memoriam Gheorghe 
Palade (1950-2016) a fost organizată cu sprijinul agenților 
economici: Compania „Berlizzo Group”, director gene-
ral Otilia Drăguțanu; Întreprinderea Municipală „Piața 
Centrală”, mun. Chișinău, precum și a personalităților dis-
tincte, absolvenți ai Facultății de Istorie, reprezentanți ai 
instituțiilor culturale, ai administrației publice centrale și 
locale, ai mediului de afaceri; Roger Gladei (Biroul asociat 
de avocați  „Gladei & Partners”); Liliana Palihovici, Ser-
giu Palihovici, Igor Șarov.

Ne exprimăm înalta considerație și toată gratitudinea 
noastră participanților și tuturor celor care ne-au susținut 
în desfășurarea înaltului for științific - In Memoriam Ghe-
orghe Palade.

Valentin ARAPU,
lector universitar,  Departamentul Istoria Românilor, 

Universală și Arheologie, USM

Fotografiile au fost realizate de către 
Cosmin Niță și Aurel Nicodei

In Memoriam

În obiectiv - Facultatea de istorie şi Filozofie

GHEORGHE PALADE - 
(SAVANTUL, PEDAGOGUL, OMUL CETĂŢII: SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ)
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Acum vreo patruzeci de ani, 
la câteva facultăţi ale Uni-

versităţii de stat din Moldova îşi 
făceau studiile numeroşi studenţi 
din îndepărtatul Vietnam. Şi iată, 
după atâta vreme cât a trecut de 
atunci, foştii noştri absolvenţi, care 
la ora actuală continuă să-şi recon-
struiască ţara, ne-au făcut nouă, 
câtorva profesori, care le-am pre-
dat materia ce prinde astăzi bine în 
viaţă, o invitaţie pe care, fireşte, am 
acceptat-o cu multă bucurie.

Din grupul 
nostru, alcătuit 
din 11 persoa-
ne, au făcut par-
te subsemnata, 
domnul Nicolae 
O s m o c h e s c u , 
doctor, conferen-
ţiar universitar de 
la Facultatea de 
Drept, împreună 
cu soţia sa, şi ex- 
decanul aceleiaşi 
facultăţi, domnul 
Trofim Carpov, 
la fel fiind însoţit 
de soţie. Ceilalţi membri ai grupului nos-
tru sunt şi ei foşti absolvenţi ai instituţiei 
noastre, care activează în diferite domenii 
şi care, de asemenea, au fost invitaţi în 
această ţară din sudul continentului asi-
atic (doar că de colegii lor vietnamezi) cu 
care au învăţat împreună tot la universita-
tea noastră.

Prima zi a vizitei (27 martie 2017), îm-
preună cu domnii Nicolae Osmochescu şi 
Trofim Carpov, am petrecut-o fiind însoţiţi 
de fostele noastre discipole Lam Thi Mini 
Hani, absolventă a Facultăţii de Drept, şi 
Nguen Thi Ti, care a terminat cu acelaşi 
succes, ca şi compatrioata sa, Facultatea de 
Biologie.

Ambele activează cu succes în dome-
niile pe care şi le-au ales, recunoscând, 
profund emoţionate, că Moldova noastră 
le-a fost în anii de studenţie a doua patrie, 
fiindcă, spuneau ele, aici şi-au văzut visul 
realizat şi tot aici şi-au petrecut cei mai 
frumoşi ani ai tinereţii.

Aceleaşi sentimente de recunoştinţă ni 
le-au mărturisit şi alţi numeroşi discipoli, 
care au făcut parte din promoţiile de la 
sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80 
ai secolului trecut. Astfel ei îşi aduc obolul 

în toate colţurile patriei lor unificate – Viet-
nam. O altă absolventă a noastră cu nume-
le Nguen Thani Uen (şi-a făcut studiile la 
USM între 1967 – 1973) s-a angajat să ne 
fie ghid şi însoţitoare activă pe parcursul 
tuturor celor 14 zile, cât a durat neuitata 
noastră călătorie. 

În cinstea noastră preşedintele Asoci-
aţiei de Prietenie Moldo-Vietnameză Bui 
Guang Nguen (licenţiat în Matematică 
1974-1979), împreună cu soţia sa (licenţia-
tă în Chimie) ne-au organizat câteva petre-
ceri generoase, caracteristice primitorului 
popor vietnamez. S-a cântat, s-a dansat, s-a 
declamat şi s-a servit cu cele mai delicioa-

se bucate naţionale, ba 
chiar am rămas plăcut 
surprinşi să gustăm şi 
câte ceva din bucătăria 
noastră moldovenească.

***

Profitând de prilej, 
aş vrea să amin-

tesc cititorilor noştri că 
primii studenţi vietna-
mezi au trecut pragul re-
publicii şi, bineînţeles, al 
Universităţii de Stat din 
Moldova prin anul 1968. 
Acea perioadă coincidea 
cu războiul pe care SUA 
îl pornise împotriva po-
porului vietnamez.

Anume în acei ani 
la noi, la Chişinău, zeci 
şi zeci de tineri din ţara 
asediată şi-au găsit refu-
giu, oferindu-li-se posi-
bilitatea să-şi facă studiile universitare şi 
să acumuleze cunoştinţele necesare pentru 
a deveni specialişti de elită în restabilirea 
patriei lor, ulterior reunificate. În această 
ordine de idei, am fost profund impresi-

onaţi de cuvintele pe care le-a rostit la o 
întâlnire cu noi rectorul Universităţii Pe-
dagogice din oraşul Vini, domnul Nguen 
Ngoc Hoi, fost absolvent al Facultăţii de 
Biologie (Catedra Fiziologie Umană): „Nu 
voi uita niciodată cum, în căminul stu-
denţesc, ne pregăteam mâncarea împre-
ună cu colegii noştri moldoveni, cum ne 
pregăteam împreună de seminare şi de 
orele de laborator, cum ne ajutam reci-
proc la elaborarea diferitor proiecte şi 
lucrări de curs, cum, la fel împreună, am 
realizat şi tezele de doctorat sub condu-
cerea regretatului pedagog, academicia-
nul Boris Melnic”.

Nemărginita dragos-
te şi recunoştinţă pentru 
plaiul moldav, care le-a 
deschis drumul în viaţă, 
am simţit-o şi printr-un 
episod memorabil, care 
a avut loc acum un an, 
când i-am întâmpinat la 
aeroportul din Chişinău 
pe mai mulţi foşti absol-
venţi vietnamezi care 
ne-au vizitat universi-
tatea cu prilejul celor 
70 de ani de la fondarea 
ei. De cum au coborât 
trapul aeronavei, câţiva 
au îngenuncheat şi au 
sărutat pământul care 
cândva le-a servit drept 
sprijin şi însoţitor de 
nădejde în toate.

***

Actualul Vietnam este un stat aşe-
zat geografic în Asia de Sud Est, 

care se învecinează cu Laosul, Cambodgia, 
China. Economia acestei ţări cunoaşte la 
ora actuală unul dintre cele mai mari rit-

muri în raport cu celelalte state învecinate. 
Astfel, Vietnamul şi-a propus să devină o 
naţiune care să atingă cel mai înalt nivel de 
trai până în anul 2020.

Fiind situat în zona tropicală (între 
Ecuator şi Tropicul Racului), variaţiile de 
temperatură sunt nesemnificative de la un 
sezon la altul sau de la o altitudine la alta. 
Zona sudică are totuşi un climat mai tropi-
cal. Vietnamul dispune de o bogată reţea 
hidrografică. Bunăoară, Fluviul Mecong 
are o lungime de 4.475 km, iar un alt Flu-
viu Hong Hu (Fluviul Roşu) se întinde pe 
o lungime de 1.180 km. Pădurile tropicale 
alternează cu suprafeţe întinse musonice. 

Fauna vietna-
meză include 
căprioare şi bi-
voli sălbatici 
(mai ales în zo-
nele muntoase). 
Sunt renumite 
speciile de pă-
sări tropicale şi 
insecte. Se culti-
vă orez, banane, 
trestie de zahăr, 
cafea, ceai.

De menţi-
onat că oraşul 
Hanoi (capitala 
administrativă a 

ţării) a fost gazda primitoare care ne-a ofe-
rit cele mai emoţionante întâlniri cu absol-
venţii Universităţii de Stat din Moldova. Ei 
trăiesc şi muncesc în nordul Vietnamului.

Ulterior, prietenoasele noastre gazde 
ne-au organizat excursii captivante în ora-
şele Hue, Da Nang, Ho Chi Mihch, spre 
insulele Phu Quok Salinda, unde ne-am 
plimbat pe nişte lacuri de nedescris. Cu 
toţii am putut constata că în momentul în 
care părăseşti oraşele mari, totul în faţa 
ochilor ţi se schimbă: peisajul, casele, oa-
menii. Unele zone ţi se par ca nişte capsule 
în timp, unde civilizaţia occidentală n-a re-
uşit să ajungă. Anume aici există Orientul 
în forma lui originară, pe care europenii îl 
caută cu atâta nesaţ şi cu dorinţa arzătoare 
de a cunoaşte o altă lume, o altă civiliza-
ţie. 

Uite că nouă ne-a zâmbit norocul să 
cunoaştem această altă lume, această altă 
civilizaţie care, oricum, face parte din ne-
asemuita noastră Planetă Albastră – leagă-
nul întregii civilizaţii umane.

 Aurelia CRIVOI,
doctor habilitat în Biologie,

profesor universitar,
Departamentul Biologie şi Ecologie

Acest numeros grup de intelectuali vietnamezi, care activează 
în diverse sectoare economiei naţionale, s-au întrunit în sediul 

Societăţii foştilor absolvenţi din oraşul Hanoi ale.

Noua evoluţie tehnologico-informaţională a făcut ca mass-me-
dia să ocupe un loc de frunte în existenţa umană. Mijloacele 

de comunicare în masă îndeplinesc roluri decisive în difuzarea in-
formaţiilor, acestea contribuind la formarea 
și informarea publicului, devenind compo-
nenţe indispensabile pentru omul modern.

În fiecare an, pe data de 3 mai, sărbă-
torim ziua mondială a Libertății Presei. 
Această zi scoate în relief principiile fun-

damentale ale libertății presei și constituie un prilej pentru a 
evalua starea fenomenului mediatic în întreaga lume.

Ziua mondială a libertății presei a fost instituită pentru a scoate 
în vizor importanța și obligaţia respectării libertății de exprima-
re, aşa cum este stabilit și în Declarația Universală a Drepturilor 
Omului, art.19: „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și 
exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără 
imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi 
și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de 
stat”.

În această ordine de idei, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (FJȘC) 
reprezintă un meniu favorabil pentru exprimarea gândurilor, ideilor, contribuie substanțial 
la creșterea și afirmarea viitorilor specialişti bine pregătiţi în domeniul Mass-Media. În 

acest context, este lăudabilă activitatea Consiliului Studenţilor din Mass-Media, ale căror 
inițiative au prins contur: Ziua Drapelului Național la USM; Dragobetele la FJȘC; Ziua 
Internațională a Femeii; Realizarea în ajun de 3 mai a filmulețului video cu titlul ,,Dreptul 

la Libera Exprimare”. 
Toate aceste evenimente reprezintă o trambulină propice dez-

voltării profesionale, încurajării creativității, potențialului intelec-
tual-artistic; oferă oportunități în schimbul de idei, noi informații 
și perspective. 

Corpul didactic al FJȘC ghidează și valorifică dimensiunea eti-
că în procesul de lucru pe teren al studentului jurnalist. Profesorii 
sunt cei care contribuie la fortificarea unui set de valori morale, a 
principiilor etice și îndeamnă pe studenţi la respectarea cu strictețe 
a codului deontologic. 

Prin urmare, Mass-Media vine să creioneze imaginea realită-
ţilor socio-culturale, politice, economice, să cristalizeze structura 
socială și sfera intelectuală a unei societăți. De aceea FJȘC tinde 
să asigure studentul cu suficiente cunoştinţe teoretico-practice şi 

cultivă deprinderi şi aptitudini de realizare a produselor mediatice întru satisfacerea necesi-
tăţilor informaţionale ale societăţii.

Laura TUGAREV,
lector universitar, doctorandă, 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII PRESEI 
Meridianul democraţiei

O întâlnire de neuitat cu dragii profesori ai Universităţii de Stat din 
Moldova Nicolae Osmochescu, Aurelia Crivoi la sediul Societăţii din 

oraşul Ho Chi Minh.

Ieşirea din Delta marelui Fluviu 
Mekong.

Roza Vânturilor

VIETNAMUL – UNA DIN CIVILIZAŢIILE PLANETEI ALBASTRE
(O CĂLĂTORIE DE NEŞTERS ÎN ŢATA CELOR DOUĂ TROPICE)
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Pe parcursul celor patru ani şi mai bine (2013 – 2017) 
s-a desfășurat Proiectul Programul Cadru 7(FP7), 

Suport pentru pregătirea şi dezvoltarea carierei cercetători-
lor (Marie Curie), Schema de Schimb Internaţional pentru 
Cercetători (IRSES ) „EU-PREACC: Posibilităţi şi limi-
te, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune 
practici şi experienţe de preaderare a statelor Europene 
Centrale şi de Est la UE pentru procesul de preaderare a 
Republicii Moldova şi Georgiei”, finanţat de Comisia Eu-
ropeană, care reprezintă o colaborare extrem de utilă între 4 
universități: Universitatea de Stat din Moldova, Universita-
tea de Stat Iv. Javakhishvili din Tbilisi, precum și Universi-
tatea din Tartu și Universitatea din Vilnius, avându-l drept 
coordonator principal pe rectorul USM, domnul Gheorghe 
CIOCANU, profesor universitar și manager de proiect pe 
doamna Valentina Teosa, dr. hab., prof. univ.

Domeniile principale de cercetare au fost: științele poli-
tice; relațiile internaționale; studiile economice, de drept și 
umanitare. Un com-
partiment aparte al 
colaborării a inclus 
dezvoltarea curri-
culară. Acest lucru 
a permis o mai bună 
înțelegere a trans-
formărilor ce trebu-
ie să aibă loc în sis-
temul educațional 
al USM. Rezultate 
remarcabile au fost 
atinse pe următoa-
rele domenii:

Dezvoltarea 	
capitalului uman 
și transferul de 
experiență între 
cercetători

Stabilirea unor strânse conexiuni între 	
instituțiile de învățământ superior 

Sporirea nivelului de predare și 	
învățare în statele piloni

Îmbunătățirea capacității de cercetare 	
științifică și sporirea competențelor lingvis-
tice

Implementarea politicilor UE prin in-	
termediul numeroaselor publicații științifice 
pentru uzul cercetătorilor din domenii pre-
cum politologia, științele economice și soci-
ale etc.

Mediatizarea și creșterea vizibilității 	
Uniunii Europene, în general, și a proiectu-
lui FP7, în particular

Cu siguranță, pe parcursul celor 4 ani ai 
Proiectului au fost atinse rezultate semnifica-
tive, identificate o serie de probleme de cerce-
tare, organizate numeroase evenimente științifice, publicate 
zeci de articole în reviste de prestigiu. Cel mai important 
rezultat este formarea tinerilor cercetători în domenii în care 
s-au obţinut realizări semnificative. Din cei 17 doctoranzi 
care au participat la proiect mai mult de jumătate au înce-
put deja procesul de susținere a tezelor elaborate în perioada 
desfășurării acestuia. Un exemplu deosebit în acest sens este 
succesul doamnei Svetlana Cebotari, doctor conferențiar 
care, după participarea în cadrul proiectului dat, definitivea-
ză procesul de susținere a tezei de doctor habilitat în științe 
politice. 

 De asemenea acest proiect a contribuit la formarea 
specialiștilor de profil în limba engleză, ceea ce a permis De-
partamentului Relații Internaționale a face un pas foarte reu-
şit, inițiind procesul de formare a specialiștilor în domeniul 
relațiilor internaționale cu predare exclusiv în limba engle-
ză. Rezultatele atinse în acest sens confirmă faptul că s-a gă-
sit o soluție viabilă spre modernizarea studiilor. Dezvoltarea 
ulterioară a acestei inițiative necesită o cooperare deschisă 
și continuă cu partenerii externi, iar experiența acumulată în 
cadrul proiectului FP 7 Marie Curie este o platformă bună 
pentru proiecte și planuri de viitor.

În activitatea departamentului participă sistematic pro-
fesori din străinătate. Pe tot parcursul anului de studii 2016 
– 2017, în parteneriat cu profesorii de la departament, ac-
tivează doamna Amandine Sabourin, PhD din Franța, iar 
în primul semestru am găzduit – un profesor din cadrul 
Programului Fulbright din SUA, Martha Kuchar, PhD. Pen-
tru anul 2017 -2018 sunt planificate antrenări în procesul 
educațional a lectorilor de vizită din SUA, Finlanda, Franța 
și Austria.

Totodată, pentru pregătirea profesională a specialiștilor 
în Relații Internaționale un rol deosebit îl joacă conferințele 
universitare, având drept invitați persoane de importanță 

majoră din domeniu: P.Tappiola, șeful Delegației UE în Re-
publica Moldova; ambasadori acreditați în țară etc. 

O posibilitate unică pentru îmbunătățirea curriculară și 
a procesului educațional sunt proiectele follow –up, menite 
să asigure dezvoltarea cooperării bilaterale între instituțiile 
de învățământ superior, precum și extinderea schimburilor 
academice de profesori și studenți. 

Rezultatele proiectului FP7, precum și edițiile ştiințifice 
elaborate în cadrul acestuia au fost prezentate de către sub-
semnata la Kiev în cadrul conferinței organizate de Acade-
mia Diplomatică pe lângă Ministerului Afacerilor Externe 
al Ucrainei, precum și de alți beneficiari ai proiectului FP 7. 
Printre aceştia menţionăm pe Natalia Stercul, dr., conf. univ. 
în Ungaria, pe Cristina Morari, lector universitar în SUA și 
pe Irina Cojuhari, lector universitar în Ucraina.

În acest sens, Departamentul de Relații Internaționale, 
FRIȘPA, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, Ungaria 
și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Romania (cu finanțare 

exclusivă din partea Agenției Universitare a Francofoniei) 
au demarat Proiectul ’’Soutien aux formations francopho-
nes’’ pentru perioada 2016-2018, care și-a propus drept 
obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale și lingvis-
tice în limba franceză pentru studenții Specialităţii Relații 
Internaționale. Acest proiect prevede patru mobilități de pre-
dare-cercetare și două mobilități de stagiu profesional. 

 Prima mobilitate de predare s-a desfășurat în februarie 
curent, când 30 studenți ai anului 1 și 2 Specialitatea Relații 
Internaționale au avut ocazia să asiste la un curs de 15 ore 
de Drept Comunitar/UE în limba franceză ținut de doctorul 
în Drept Internațional, profesor universitar, dl. Kruzslicz Pe-
ter Pal, Universitatea Szeged. A fost un eveniment productiv 
și un frumos schimb de experiență între colaboratorii De-
partamentului de Relații Internaționale - FRIȘPA, USM și 
Universitatea din Szeged, fapt ce ne-a permis să deschidem 
porțile unei colaborări de viitor. 

Conform Convenției proiectului, deja pregătim pentru 
octombrie 2017 alte două mobilități de predare cu profe-
sorul universitar dl.Sergiu Miscoiu, Universitatea Babes 
Bolyai din Cluj și Nagy Miklos de la Universitatea Szeged, 
Ungaria. Ultima misiune o avem în martie 2018, prin vizi-
ta profesorului universitar, dl. Vincent Henry, Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj.

O altă activitate în cadrul proiectului AUF a fost Mobili-
tatea de stagiu profesional, care a durat din 02 aprilie până 
pe 16 aprilie 2017. Studenții anului 2 Rața Daniela și Rău 
Dumitru au fost selectați în urma unui concurs pentru bursa 
de mobilitate profesională la Universitatea Szeged din Un-
garia și respectiv la Universitatea Babeș-Bolyai din Roma-
nia. În Ungaria, Daniela Rața a asistat la ore la ciclul licență 
și la ciclul masterat, fiind implicată şi în activitatea Centru-
lui Universitar Francofon, unde a luat cunoștință de tipurile 
de proiecte studențești în cadrul universității finanțate de 

AUF și Ambasada Franței. Daniela Rață și-a exprimat opi-
nia vis – a – vis de experiența trăită: „Stagiul de mobilitate a 
reprezentat o experiență deosebită pentru mine. Perceperea 
utilității unui alt sistem de învățământ, practicarea limbilor 
străine și modul de a mă adapta cât mai rapid la un nou me-
diu, au reprezentat motivația mea de a ieși din zona de con-
fort. Consider că această experiență reprezintă un atu pentru 
mine, deoarece formarea internațională trebuie să reprezinte 
prioritatea studenților la această specialitate. Recomand tu-
turor tinerilor să fie ambițioși, perseverenți și să se dezvolte 
multilateral, fiindcă aceste stagii sunt o oportunitate extra-
ordinară.”

Memorabilă a fost și experiența lui Dumitru Rău în 
Cluj, care a activat la Centrul de Cooperare Internațională, 
implicându-se activ în organizarea conferințelor științifice 
naționale și internaționale. Dânsul menţionează: “Consider 
că a fost o experiență care m-a dezvoltat din toate punctele de 
vedere. Începând cu dezvoltarea gândirii critice și finalizând 

cu o experiență 
în domeniul 
activităților extra. 
Pot spune că nive-
lul de cunoștințe 
și practică l-am 
obținut în cadrul 
acestui studiu. 
Ţin să menționez 
faptul că lucrul 
în cadrul centre-
lor internaționale 
într-o altă țară, 
alături de o echi-
pă de prestigiu și 
alături de studenți 
cu alte viziuni în-
seamnă, pentru un 

student în relații internaționale, un avânt spre 
performanţă, o doză de profesionalism arhine-
cesară. 

Mobilitatea studenților de la specialita-
tea Relații Internaționale se desfășoară foarte 
prodigios și în cadrul programelor Erasmus. 
După cum ne relatează Afanas Eugeniu, mas-
terand al programului Studii Diplomatice: 
“Experiența Erasmus este unică și deosebită, 
ea ne oferă o multitudine de posibilități și o 
activitate multidimensională”. Or, un student 
Erasmus în cadrul Universității din Oradea, 
Facultatea de Relații Internaționale, specia-
litatea Studii Europene are ocazia să opteze 
pentru cursuri ce țin de evaluarea politicilor și 
programelor Uniunii Europene, să cerceteze 
politicile UE și programele operaționale sec-
toriale de implementare a acestora, să preia o 
anumită experienţă pentru Republica Moldo-

va, legată de gestionarea resurselor și domeniile-cheie de 
investiții și să participe la evenimentele organizate de de-
partamentul Erasmus: Welcome day Erasmus și altele. 

În același timp, proiectele internaționale oferă studenților 
posibilitatea de a se angaja în activități sociale și civice. 
Spre exemplu participarea în cadrul AUF, Antena Chișinău 
i-a motivat pe studenții să se implice în realizarea de pro-
iecte. Bunăoară, studenții anului întâi, grupa 101, în per-
soana Ninei Artin, responsabilă de proiect și a lectorului 
universitar Alina Slobodaniuc, coordonator de proiect, au 
câștigat finanțarea din partea AUF pentru proiectul social 
Enfant- Le citoyen Actif/ Copilul- Cetățean activ, care 
s-a desfășurat pe 12 mai 2017 în cadrul instituției de pla-
sament a copiilor cu autism (Școala Auxiliară NR. 7 din 
Chișinău, administrată de dna Natalia Voinu). Scopul aces-
tui proiect a fost sensibilizarea elevilor pentru a se fami-
liariza cu mediul înconjurător, de a le încuraja spiritul de 
echipă și a le altoi sentimentul de dragoste față de aproa-
pele lor. Aceste obiective s-au realizat în urma unui șir de 
activități cu copiii: amenajarea curții, desen pe asfalt, jocuri 
în echipă etc. Feedback-ul acestor acțiuni s-a materializat în 
experiență profesională pentru studenți și o adevărată plă-
cere pentru copii.

Toate acestea sunt doar pași siguri ai Departamentului 
Relații Internaționale pe calea internaționalizării, care con-
tribuie la încadrarea sistemului de pregătire profesională 
în spaţiul European unic al cunoaşterii şi al cercetării, ac-
centuează necesitatea promovării şi facilitării activităţilor 
de cooperare şi mobilitate internaţională ale profesorilor şi 
studenţilor.

Valentina TEOSA, 
doctor habilitat, profesor universitar, 

şef Departament Relații Internaționale, 
FRIȘPA,USM

DESCHIDERE SPRE SPAŢIUL EUROPEAN AL CUNOAșTERII șI CERCETĂRII
(INTERNAŢIONALIZAREA PRIN COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ)

Interferențe academice
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M-am născut la sat, acolo unde verdele îți luminează calea, 
unde  totul din jur îţi luminează sufletul. Aici totul îţi este 

drag!
Pășesc pe drumul ars de secetă și bătătorit de pașii trudiţilor 

țărani. Aici natura este unicul refugiu de a te regăsi. Pășesc visă-
toare pe cărarea demult neumblată a copilăriei, acolo unde iarba 
jucăușă îmi masează talpa obosită. Nucii de la marginea drumului 
mă salută, recunoscându-mă. Mă opresc, meditez, privesc în sus 

spre cerul de un albastru tulburător și realizez că aparțin unui loc feeric. Totul respiră a 
viață, a tinerețe și prospețime.

Și iar cobor în vale. La margine de mahala îmi iese în cale casa bunicilor. Ah! Cât 
de multe amintiri frumoase mă leagă de ea. Gânduri vin în șir și tristețea mă apasă. O 
văd pe bunica – bătrână, neputincioasă,  apărută de dor și cu o sclipire arzătoare în ochi. 
Mâinile îi miroase a pâine caldă, rumenă, coaptă.  Mă miră că  aceste mâini  trudite, 
tremurânde mai au vigoare. Îl văd și pe bunicul, stând pe prag, singuratic şi  așteptându-
și copiii acasă. Câinele nostru nu mai latră ca adineauri; e bătrân și el. Poarta ruginită 
scârțâie întristată, așteptând parcă pe cineva să intre, dar nimeni nu vine. Oare când s-a 
schimbat  totul așa de mult?

Cobor privirea de-a lungul unei ulițe pustii. Îmi amintesc, cândva, această uliță era 
plină de voci și strigăte zgomotoase de copii. Acum e pustie şi părăsită.  E tristă ulița și 
biserica e tristă.  E trist tot satul.

E adevărat, cândva nu se stingea flacăra focului din vatră, dulceața doinelor 
ciobănești, frumusețea poeziei folclorice. La sat țăranul  îşi găsea liniștea și fericirea în 
serile de vară, se bucura de  pământul roditor. 

Şi totuşi, sunt mândră că m-am născut la sat, că sunt sânge din sângele strămoșilor 
mei. În vatra satului meu copilăria a fost un univers tainic, fascinant. Acolo mă întorc 
mereu, fiindcă  sufletul meu tot de atâtea ori renaște şi revine acolo, la vatra bunilor şi 
străbunilor mei.

                                                       Patricia ROTARU, 
                                                                                   anul I,
                                                        Facultatea de Limbi și 

Literaturi Străine 

Cotidianul studenţesc

A scrie nu înseamnă a avea „idei originale”, ci a face să intre în vibraţie coarda care eşti. „Ideile” nu fac doi bani dacă nu sunt efectul final al corzii vibrânde.
Gabriel LIICEANU,

filozof,cercetător, profesor universitar 

VIBRAŢII, ÎNVEŞMÂNTATE ÎN CUVINTE

Responsabilă de pagină, doamna Eugenia Dodon, doctor, conferenţiar universitar, Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară

„Să ştiţi că nu există pe lume ceva mai  de preţ şi mai trainic, mai sănătos 
şi mai folositor în viaţă decât o amintire frumoasă, şi mai ales o amintire plină

de farmec, din anii copilăriei, petrecuţi în Casa Părintească...”
F. DOSTOEVSKI

Casa părintească este începutul drumului. Aici noi 
învăţăm să mergem, să vorbim, să simţim, să 

gândim... Aici, cu sufletul copilăriei, învăţăm de la părinţi 
cum să deosebim adevărul de minciună, iubirea de ură. 
Casa părintească este locul dragostei, a căldurii şi tandre-
ţii. Trebuie să vorbim despre căminul familial numai cu 
căldură în suflet. Nu contează cum arată această casă –cu 
multe etaje, o vilă la malul mării sau una simplă, mică, 
care abia de se vede din depărtare. Contează că te păzeşte 

de ploaie şi vânt, de arşiţă şi grindină. Fiecare îşi are un loc anumit în casa 

părintească - un colţişor mic ce-i aparţine numai lui. Doar atunci când omul pleacă din 
casa părintească oricum revine cu bucurie în suflet, cu lacrimi în ochi, fiindcă „Casa pă-
rintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt...” (Grigore Vieru)

Ca şi o cetate, un templu, casa părintească se află în centrul lumii, este imaginea 
universului. Ea, fiind de genul feminin, semnifică dragostea de başti-
nă, iubirea de mamă, protecţia, permanenţa unei spiritualităţi, punctul 
de ple care, dar şi unul de convergenţă a tuturor drumurilor-întoarceri. 
Casa părintească a fost, este şi va rămâne Catedrala sufletului nostru. 
Ea este ca o axă, cu un reper între cer şi pământ, lăcaşul familiei şi al 
dragostei.

Casa părintească este cetatea mea, unde fiecare obiect păstrează 
farmecul amintirilor, lumina şi căldura celor dragi. 

Liubov RUDAC, 
anul I, grupa rusă,

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Viața este un mis-
ter. Așa cum Gră-

dina Raiului e bogată în 
flori, la fel și pământul e 
bogat în oameni. Dar sunt 
oare oamenii pământului 
atât de identici între ei, 
precum florile de acolo, 
cele care îmbrățișează 
doar suflete bune, ochi 

cuminți, suflete fără de păcate şi suflete cu-
rate?

Fiecare dintre noi este o personalitate. 
Dar, pentru a vedea cine suntem noi cu 
adevărat şi pentru a hotărî cine e demn să 
se plimbe printre aceste flori, Dumnezeu 
ne-a înzestrat pe fiecare cu caracter diferit. 
Caracterul reprezintă pomul dintr-un om 
ramurile şi frunzele acestuia  fiind sufle-
tul, gândurile si celelalte valori sacre care 
se desprind din el. Aforismul „Gândurile 
unui om îl fac să fie ceea  ce este” nu nu-
mai că include întreaga ființă umana, dar 
este unul complet, reflectând orice eveni-
ment din viață. Un om este, de obicei, ceea 
ce gândește,  caracterul său este ansamblul 
gândurilor sale. Așa cum planta răsare din 
sămânță  și altfel nu poate exista,  la fel 
fiecare om apare din semințele ascunse ale 
gândurilor, ceea ce nu ar fi fost posibil fără 
existența acestora. Acțiunile noastre pot fi 
considerate o ameliorare a gândurilor, în 
timp ce fericirea și suferința sunt fructele 
lor. Drept consecinţă,  omul culege fructele 

dulci si amare din propria „grădina”. Omul 
e dezvoltarea prin lege, ci nu o creație abs-
tractă. Cauza și efectul sunt absolute și 
eterne  în regatul ascuns al gândurilor. 

Oare când reușim să trăim aceste 
suferințe și fericiri, să  sesizăm cu gândul și 
cu sufletul atâtea momente plăcute și neplă-
cute? Este întrebarea ce mistuie gândurile 
fiecăruia dintre noi.

Fiind în permanentă grabă,  am uitat că 
Dumnezeu ne-a mai dăruit Timpul – aceas-
tă comoara inestimabilă, nepreţuită de noi 
şi folosită incorect. Timpul este unealta ce 
o folosim pentru lucruri necesare sau inu-
tile. Aceasta este o poruncă  de a profita 
și a învăța lecțiile vieţii și de acum încolo 
de a beneficia de ele. Timpul dă frâu liber 
tuturor clipelor vieţii omenești și în aces-
te clipe omul dă frâu liber caracterului său 
prin tot ceea ce este, indiferent  cum îi este 
efigia – lumină-întuneric; bunătate-răutate; 
onestitate-minciună… 

Timpul manevrează omul,  cu caracte-
rul lui, cu faptele şi, în definitiv, cu destinul 
lui.    

Angela  CELAC,
anul II, 

Facultatea  de Psihologie și  Științe ale 
Educației

VIAŢA E TIMPUL ŞI TIMPUL E OMUL „SUNT SÂNGE DIN SÂNGELE 
STRĂMOŞILOR MEI…”

Din momentul în care am  respirat prima dată, 
sufletul ne este deschis  pentru lumea nouă ce 

ne e dată să o descoperim,  pentru a deveni noi înşine. 
Odată  cu anii ne confruntăm  cu  diverse probleme, fi-
ind înconjuraţi de o societate  rece şi dură. Oamenii au 
ajuns să se ascundă în spatele a sute de măşti, pe care 
le schimbă  permanent. Duc un mod de viaţă monoton, 
lipsit  de culoare şi de senzaţia împlinirii sufleteşti.

Când   suntem  mândri  de noi înşine, ne simţim 
speciali  şi buni,  crezându-ne  mai presus de ceilalţi 
care  ni se par  inferiori. Suntem însetaţi şi obsedaţi 

de aprecierea şi de  reuşita de care avem parte. Când facem ceva emoţionant pentru prima 
dată,  fiind faţă în faţă cu o provocare, simţim ceva în interiorul nostru, sentimentul  acela 
de fluturi la stomac. Doar că  senzaţia asta o simţim ca pe nişte molii ce ne rod pe dinăuntru. 
Aceasta e frica.

Mulţi au experimentat  un atac de panică, această senzaţie urâtă. Aerul te părăseşte  în 
acele clipe, te agiţi văzând  că nu mai poţi să respiri. Bătăile inimii ce îţi erau rapide la înce-
put  acum ele scad încetul cu încetul. Viaţa îţi trece  prin minte şi în fracţiuni de secundă  te 
gândeşti  ce ai făcut  anume tu în această  lume. Ei bine, şi atunci conştientizeri că  – nimic. 
Faţă în faţă  cu panica, dintr-o dată,  conştientizăm că singurul  scop e  viaţa. Nu banii, fai-
ma, aprecierea celor din jur, ci „Viaţa”.Tot ce ţine de  a vindeca, a mirosi, a gusta, a simţi,  
a trăi înseamnă viaţă. Doar anume aşa ai un motiv ca  să îţi fie frică. Că doar  într-o clipă 

FRICA DE A FI NOI ÎNŞINE

Eschil, filozof grec, afirma: ,,Conştiinţa este o făclie care lumi-
nează inima şi-i un judecător neadormit, pe care omul îl poar-

tă totdeauna cu el.” Această făclie reprezintă veriga cea mai trainică şi 
statornică, ce ar trebui să ne unească mintea și sufletul. 

Oare de ce nu rareori minţim? De ce refuzăm să ajutăm un om căzut la 
nevoie? De ce tăcem atunci când ar trebui să avem ceva a spune? Acestea 
toate ar trebui să ne frământe sufletul, să se rupă, să ne scoată din temniță 
la lumina conștiinței, să se elibereze cu forţa rațiunii.

Conștiința curată, într-adevăr, este o mare sărbătoare, o sărbătoare lă-
untrică. Doar atunci poţi fi împăcat cu tine însuți. Căci nimic nu e mai 

neplăcut decât prezența unui conflict interior care mereu să te macine. E perfect timpul în care 
ne aflăm în armonie cu propriile noastre gânduri și sentimente. 

Numai aşa mireasma liniștii și a păcii va adia în jurul nostru. Iar simbioza perfectă între 
suflet și rațiune ne va învălui într-o lume fermecătoare.

Să nu dăm uitării faptul că din mustrările cugetului se naște conștiința. Este bine să ne 
autoanalizăm, să ne dezvoltăm și să creștem mereu sub aspect moral și spiritual. Greșelile ne 
vor arăta calea spre înțelepciune.

 Anastasia CATLABUGA,                           
        anul III,  

                                 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine                        

 A FI PENTRU DREPTATE ȘI ADEVĂR! 

poţi pierde toate acestea ce te fac să te simţi viu.
De multe ori, ne  dorim ca emoţiile să nu mai existe, chiar şi 

cele negative, ce ţin de războaie, neînţelegeri, dureri. Cum ar fi 
să nu mai simţim părţile rele? Tristeţe, supărare, nervi, furie, dis-
preţ, dezgust, dezamăgire, frustrare, invidie, ruşine, frică. Con-
form DEX-ului, emoţia înseamnă o reacţie afectivă de inten-
sitate  mijlocie şi de durată relativ scurtă, însoţită adesea de 
modificări în activităţile organismului, oglindind atitudinea 
individului faţă de realitate. O  emoţie  e ceva ce te împiedică  
uneori să îţi atingi unele scopuri, un lucru care nu-l vezi, dar îl 
simţi  cu toată puterea. Lucrul acela  care te face să te simţi în 
unele cazuri, dar în alte cazuri să atingi culmile succesului. 

Uneori, ne pierdem  startul spre  o nouă filă în viaţa noastră, 
pentru că suntem acaparaţi de valul fricii. Frica  de faptul că poți pierde. Frica de înfrângere. 
Frica de cădere. De aceea ne încătuşăm  visele, dorinţele şi ideile  într-o cameră  ascunsă 
undeva în interiorul nostru.

Singurul loc unde frica poate să existe este în gândurile noastre.  Dar să conştientizăm 
că orice situaţie  conţine o rezervă, un suport pentru ceva pozitiv.

Doar noi şi numai noi  suntem făuritorii  societăţii în care trăim, ai viitorului nostru şi  
cel al urmaşilor noştri. Viaţa se va schimba doar atunci când vom începe de la noi înşine să 
trecem dincolo de barierele fricii.

Mariana ANENCOV,
anul II, grupa rusă,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

cAteDrALA sUFLetULUi – cAsA PĂriNteAscĂ
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La intersecția ultimelor două milenii, bătrânul continent Europa 
i-a făcut lumii întregi un minunat cadou lexical – o părticică 

din denumirea sa, EURO, care a intrat în toate limbile și a dezvol-
tat multiple semnificații. Substantivul euro circulă, în primul rând, ca 
denumire a monedei Uniunii Europene, spațiu cunoscut și ca „zona 
euro”. 

Or, în cele mai multe cazuri euro figurează ca element de compu-
nere cu semnificația „al Europei, specific Europei, în/din Europa, 
european” într-o serie de cuvinte devenite internaționale, de tipul eu-
rosport, euroligă, eurovision, euronews ș.a. sau bine-cunoscutele eu-
rointegrare, europarlamentar, eurocomisie.

Formantul euro a căpătat însă și semnificații apreciative, cu caracter pozitiv, ajun-
gând să însemne bun, superior, de calitate înaltă, demn de încredere, performant, mo-
dern, calificat etc.  

În spațiul nostru s-au încetățenit de mult asemenea îmbinări ca reparații euro, gea-
muri euro, iar diverse companii care prestează servicii își atașează neapărat în denumire 
un euro, pentru a-și face publicitate, astfel încât clienții sunt invitați de site-uri ca euro-

vacanța, euro-nunta, euro-computer, euro-parbrize, euro-imobil și multe altele. 
Sunt frecvente denumirile de evenimente sau activități, alcătuite cu acest prefixoid 

la modă - eurostil, eurosalon, euroconferință, euroconcurs, eurostandard, euroob-
servator sau chiar EuroȘcolarul și EuroPreșcolarul.

Nu s-au lăsat așteptate nici „eurometaforele”, căci se vehiculează deja asemenea 
lexeme ca euromit, eurosceptic, eurooptimist, euroentuziasm, iar jurnaliștii nu ratează 
posibilitatea de a persifla anumite situații prin denumiri ca euroscandal, eurocioban, 
eurobrânză ori chiar europrost și prin titluri sugestive de tipul „Euroscumpiri în loc 
de eurointegrare”, „Țăranii s-au supărat pe eurobrânză” sau unul deosebit de actual 
– „Eurofițe pe Litoral”.

Asistăm acum la o „euromodă lexicală”, care a pus în circulație un nou prefixoid, 
EURO, activizând procesul derivațional. Iar ce va rămâne, după ce va trece moda, vom 
mai vedea.

Irina CONDREA,
 doctot habilitat, profesor universitar,

Departamentul Lingvistică şi Ştiinţă Literară

Cultivarea limbii: 
să ne exprimăm corect

Meridianul cunoaşterii

EUROmoda lexicală

Obiectivele şi problemele filosofiei activităţilor fizice. Fi-
losofia activităţilor fizice are ca obiect studiul sistematic 

şi logic al gândirii care conduce la o coerentă şi generală abordare 
asupra activităţilor fizice.

Savanţii domeniului J.Hoffman şi C.Harris (2000) definesc 
două obiective principale ale filosofiei activităţilor fizice:

Clarificarea modului 1. 
de gândire despre formele 
de practicare a activităţilor 
fizice, cum sunt sportul, jo-

cul organizat, exerciţii şi dans, precum şi gândirea 
despre relaţia minte-corp. Pentru atingerea acestui 
obiectiv, filosofii activităţii fizice trebuie să studieze 
trei teme importante:

relaţia activităţi fizice cu condiţia umană în ge-a) 
neral, ca viziune despre viaţă; 

cunoştinţe şi activităţile fizice. Este vorba de b) 
cunoştinţe dobândite prin experienţă şi studii; 

valorile asociate activităţii fizice şi relaţiei c) 
minte-corp. Principalele valori sunt etice, estetice şi 
politice; ele trebuie să fie privite nu cum sunt trăite 
acum, ci cum trebuie trăite de fiecare pentru o viaţă 
mai bună.

Al doilea obiectiv ţine de 2. stimularea fiecăruia 
să folosească concepţiile proprii despre activităţile 
fizice şi relaţia minte-corp pentru a face posibile 
schimbări în viaţa oamenilor. Este vorba de înţele-
gerea rolului activităţilor fizice în creşterea calităţii 
vieţii, în schimbarea comportamentelor pentru folosirea valorilor acestor activităţi. 
O concepţie corectă va trebui să încurajeze schimbări în programele existente şi proiecta-
rea unor programe pentru ameliorarea calităţii vieţii.

Valoarea filosofiei (după S.Kretschmar, 2005) constă în căutarea răspunsurilor practi-
ce pentru ameliorarea vieţii, întrucât mişcările bine consolidate joacă un rol important în 
căutarea existenţei fericite şi sănătoase.

Există diferite abordări privind activitatea şi dezvoltarea omului: existenţialiştii acordă 
atenţie încorporării; concepţia Zen şi budiştii consideră primordialitatea gândirii intuitive 

în actul mişcării; pragmaticii acordă prioritate experienţei concrete şi înţelegerii holiste a 
personalităţii; pentru antropologi este hotărâtor rolul evoluţiei în dezvoltarea omului; 
pentru idealişti, de exemplu, primordială, în raport cu acţiunea, este contemplarea.

Iar ceea ce ţine de problemele filosofiei activităţilor fizice, considerăm necesară o scur-
tă introducere în problematica generală a filosofiei acestei activităţi.

Nu există scriere de filosofia sportului în care să nu se evidenţieze probleme ale dome-
niului, chiar dacă formularea lor poartă am-
prenta autorului sau autorilor.

Cei care sunt preocupaţi de cercetarea şi 
predarea activităţilor fizice consideră ca im-
portante teme precum ar fi: Sportul şi inter-
pretările metafizice; Sportul şi filosofia socio-
politică; Sportul şi estetica; Etica sportului; 
Natura sportului; Corpul şi fiinţa; Sportul şi 
experienţa semnificativă; Sportul şi proble-
mele valorilor specifice; Valorile activităţilor 
fizice; Relaţiile minte-corp; Fairplay; Sporti-
vitate şi înşelătorie; Droguri şi sport; Proble-
mele de gen şi altele. Ei formulează proble-
mele şi în acelaşi timp dezvoltă răspunsuri 
adecvate şi raţionale.

Autorii menţionează că în selectarea tex-
telor au avut în vedere asigurarea echilibrului 
cu caracter filosofico-analitic, existenţialist, 
fenomenologic şi critic.

O anumită schimbare în problemele cen-
trale ale filosofiei sportului se observă şi în 
temele Congresului Internaţional de la Tokio 

din 2008: 1. Relaţiile dintre filosofie şi internaţionalizare; 2. Aspectele artistice, estetice 
şi spirituale ale sportului; 3. Relaţiile dintre activităţile sportive şi încorporarea fizicului 
omului; 4. Natura jocului, jocului reglementat şi sportului etc.. 

(Va urma)
  Boris BOGUŞ,

şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V.Plîngău”,
  profesor universitar, Antrenor Emerit al Republicii Moldova

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XX)

(Urmare din ziarul „Universitatea”, 25.04.2017)

Comunitatea ştiinţifică din Moldova este în do-
liu. 

S-a stins din viaţă profesorul universitar Petru Gașin 
– Om emerit, Laureat al Premiului de Stat al Republicii 
Moldova în Ştiinţă şi Tehnică, trecând în eternitate la al 
73-lea an de viaţă.

Toată activitatea didactico-ştiinţifică a dlui profesor 
universitar Petru Gașin, care a început în anul 1964, este 
strâns legată numai de Universitatea de Stat din Moldova. 
În Alma Mater (Universitatea de Stat din Moldova) Petru 
Gaşin a crescut de la student până la profesor universitar. 
În activitatea sa, consacrată pregătirii cadrelor ştiinţifice şi 
didactice pentru Republica Moldova, profesorul universi-
tar Petru Gaşin este caracterizat prin profesionalism înalt, 
muncă sârguincioasă, entuziasm creativ, principialitate şi 
onestitate. 

În timpul activităţii sale pedagogice ca lector, conferenţiar, profesor la ca-
tedra „Fizica semiconductorilor” (1972-1995), şef de Catedră „Fizica semicon-
ductorilor” (1995-1997), decan al facultăţii de instruire şi stagiere a studenţilor 
de peste hotare (1986-1988), decan al Facultăţii de Fizică (1997-2012), dl pro-
fesor universitar Petru Gaşin a elaborat un mare număr de cursuri normative şi 
opţionale, îndrumări metodice pentru lucrări practice şi de laborator. 

Fiind în postul de decan al Facultăţii de Fizică, dl Petru 
Gaşin a fost preocupat de realizarea obiectivelor didactice 
şi de cercetare pe baza cerinţelor societăţii contemporane, 
în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei, ale organizării 
procesului educativ, elaborării şi realizării planurilor de în-
văţământ superior pentru cele două trepte.

Regretatul nostru coleg a publicat 330 de lucrări ştiinţi-
fice, printre care: un manual, 2 suporturi de curs, 10 brevete 
de invenţie, a pregătit 7 doctori în ştiinţe fizico-matematice.

În anul 2014, domnului Petru Gașin, doctor habilitat în 
științe fizico-matematice, profesor universitar, i-a fost decer-
nat, prin decret prezidențial, Ordinul de Onoare al Repu-
blicii Moldova pentru merite deosebite în promovarea ima-

ginii țării în lume, succese remarcabile în domeniul cercetării 
și inovării științelor fizice. 

Chipul şi urmele lăsate de această remarcabilă personalitate vor rămâne im-
primate în memoria celor care l-au cunoscut.

Numele lui nu va trece în neant, ci va fi mereu prezent în inimile şi sufletul 
nostru, în istoria ştiinţei şi educaţiei Republicii Moldova, al cărei fiu destoinic 
a fost.

Rectoratul,
Colectivul Facultăţii de Fizică şi Inginerie

În legătură 
cu modificările 
de ordin tehnic,  
care s-au pro-
dus recent la 
Centrala Tele-
fonică a Univer-
sităţii de Stat 
din Moldova, 
redacţia ziaru-
lui „Universita-
tea” urmează a 
fi contactată la 
telefonul mobil:

PROFESIONALISM ÎNALT, MUNCĂ SÂRGUINCIOASĂ, 
ENTUZIASM CREATIV, PRINCIPIALITATE

 GAȘIN PETRU ALEXEI
   23.11.1943 – 02.05.2017

ÎNșTIINŢARE 
In Memoriam

067560401


