
TAT DIN MOLDOVADE28 octombrie, 2016. Nr.3 (181). S UNIVER  ITATEA

În dimineaţa acelei zile domnia sa a fost însoţit de 
bunul său coleg şi prieten basarabean, academicia-

nul Gheorghe Duca, imediat după ce i-a fost conferit înal-
tului oaspete de dincolo de Prut onorificul titlu de doctor 
Honoris Cauza al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Membrii Senatului USM, împreună cu o  numeroa-
să delegaţie din România au onorat Imnul de Stat al R. 
Moldova (imaginea se alăturează), apoi au ascultat cu 
atenţie Raportul „Limba română – simbol al demnităţii 
noastre”, prezentat de domnul Ion Eremia, profesor uni-
versitar, directorul Departamentului Istoria Românilor, 
Universală şi Arheologie.

Şedinţa solemnă a fost prezidată de Preşedintele Se-
natului, domnul Gheorghe Ciocanu, profesor universi-
tar. În mesajul său de salut rectorul USM a salutat faptul 
că se află în prezidiu, secondat din stânga şi din dreapta 
de două remarcabile personalităţi: „doi manageri, doi 
Preşedinţi ai cauzei de cercetare mixtă în toate dome-
niile din întreg arealul românesc”.

Somităţi academice  la USM

UN OASPETE DRAG – PREŞEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE

Pe 30 septembrie 2016, Universitatea 
de Stat din Moldova s-a înveşmântat 

în strai de sărbătoare. Metafora este la locul 
potrivit, fiindcă atmosfera sărbătorească, la 
cea mai înaltă cotă emotiv-
festivă, a simţit-o întreaga 
comunitate universitară, de 
la un simplu angajat până 
la un savant cu renume.

Şi totuşi, apogeul aces-
tei solemnităţi unice, adică 
acordul ei copleşitor, l-a 
constituit Şedinţa solemnă 
a Senatului USM. Domnul 
rector Gheorghe Cioca-
nu a prezentat Onorabilei 
Adunări un emoţionant 
mesaj de felicitare, care a 
fost publicat în Ediţia Ju-
biliară a ziarului „Universi-
tatea” chiar în aceeaşi zi me-
morabilă.

Cu această  ocazie au ve-
nit să felicite Alma–Mater 
absolvenţi ai  generaţiilor an-
terioare –  doamna ministru 
al Culturii Monica Babuc, 
viceministrul Muncii, Protec-
ţiei Sociale şi Familiei, doamna Anastasia 
Oceretnâi, ex-preşedintele Parlamentului R. 
Moldova, domnul Marian Lupu.

Din partea Guvernului a prezentat un me-
saj omagial domnul Gheorghe Brega, vice-
prim ministru pe Probleme Sociale.

Asistenţa a fost profund emoţionată de 
alocuţiunea înflăcăra-
tă a doamnei Sanda-
Maria Ardeleanu, 
doctor Honoris Causa 
a USM, trimisul spe-
cial al Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din 
Suceava, deputat în 
Parlamentul Români-
ei, care a menţionat 
faptul că cele două in-
stituţii de învăţământ 
superior sunt îngemă-
nate prin sentimen-
tul frăţietăţii şi prin 
scopurile  comune în 
educarea şi instruirea 
noilor generaţii de 
oameni culţi şi com-
bativi, care vor aduce 
prosperare, progres 
social, armonie şi un 
viitor demn  tuturor 
cetăţenilor de pe con-

tinentul nostru european.

Reporter „Universitatea”

Clipa ce-o trăim

SPAŢIUL NOSTRU ENERGIZANT Precum era de aşteptat, anul 2016, 
unul aniversar pentru întreaga 

noastră comunitate academică, a fost 
consemnat şi dincolo de campusurile 
universitare, adică în localităţi rurale şi 
urbane, în instituţii de stat, centre ştiin-
ţifice de cerceta-
re, organizaţii de 
profil, dar şi în li-
cee, colegii, adi-
că acolo unde îşi 
dau silinţa şi îşi 
consacră energia 
şi cunoştinţele 
foştii noştri ab-
solvenţi. Nu mai 
vorbim de disci-
polii USM, care s-au stabilit definitiv sau 
temporar departe de hotarele patriei lor.

În aceste împrejurări devin tot mai 
strânse relaţiile  de colaborare cu cele 
mai prestigioase instituţii de profil şi 
centre academice de cercetare din veci-
nătatea noastră apropiată, dar şi cea mai 
îndepărtată. În mod deosebit s-au impus 
şi în anul aniversar asemenea forme de 
colaborare productivă, cum ar fi Acordu-
rile interuniversitare. Un asemenea Me-
morandum a fost încheiat chiar cu o zi 
înainte de sărbătoarea USM, adică pe 
29 septembrie, 2016.

Este vorba de vizita importantă pe 
care a întreprins-o la universitatea noas-
tră o impunătoare delegaţie, membrii 
acesteia făcând parte din cunoscutul Pro-
iect Internaţional FP7 (IRSES)EU-PRE-
ACC. În prima jumătate a zilei, în Sala 

de Protocol a 
S e n a t u l u i 
USM a avut 
loc ceremo-
nia de sem-
nare a docu-
mentului în 
cauză între 
A c a d e m i a 
D i p l o m a -
tică  de pe 

lângă  Ministerul Afacerilor Externe din 
Ucraina şi Universitatea de Stat din Mol-
dova.  Semnătura şi-au pus-o domnul 
Veaceslav Ţâvatâi, rectorul Academiei 
Diplomatice, şi domnul Gheorghe Cio-
canu, rectorul USM.

Precizăm că la această întrunire prie-
tenească au fost prezenţi şi câţiva parte-
neri de Proiect din Estonia şi Georgia. 

Valentina TEOSA,
directorul Departamentului Relaţii 

Internaţionale, FRIŞPA,
profesor universitar

PROIECTUL FP7 – ÎN DESFĂŞURARE

Pe acest picior de plai
Tu eşti farul din cetate
Prin lumina ce ne-o dai –
Dragă Universitate!

„LUMINOS NUMELE TĂU…”
(Se dedică Universităţii de Stat din Moldova, cu prilejul aniversar)

Pe itinerarul vieţii
Eşti simbolul tinereţii
Şi al ţării viitor
Prin studenţi şi profesori.

Astăzi drumurile toate
Duc la USM, la carte,
Duc la USM, la carte –
Scumpă Universitate!

Luminos numele tău
E rostit cu demnitate
Şi aşa va fi mereu,
Dragă Universitate!

 1 octombrie, 2016
Mihai LESCU,

doctor, conferenţiar universitar

Bucuria Reîntâlnirii într-un moment 
de vibrantă solemnitate: doamna 
profesor Sanda-Maria Ardeleanu, 
domnul rector Gheorghe Ciocanu, 

profesor universitar, 
şi doamna Ludmila Zbanţ, profesor 
universitar, decanul Facultăţii de 

Limbi şi 
Literaturi Străine 

La rându-i, Preşedintele Academiei Române, domnul Ionel 
Valentin Vlad, şi-a exprimat profunda satisfacţie sufletească  de 
a se afla anume în această zi a Limbii Române la Chişinău şi, 
în  special, la USM. Domnia sa le-a vorbit celor prezenţi despre 
acele începuturi memorabile din istoria neamului nostru, când 
primii domnitori, Bogdan şi Dragoş, au pus temelia viitorului 
Stat Românesc, pornind de la Maramureşul istoric, care este 
baştina distinsului savant, precum a menţionat cu mândrie ora-
torul.

Vorbind despre domeniul ştiinţei, domnul academician a 
observat, printre altele, că (îl cităm): „Performanţa în cer-
cetare este echivalentă cu durabilitatea instituţiei de în-
văţământ”.

Bineînţeles, o bună parte a consistentului dumisale dis-
curs omagial a fost rezervată semnificaţiei sărbătorii Limbii 
Române la Chişinău, dar şi la Bucureşti. Preşedintele Acade-
miei Române a specificat că aceeaşi limbă, vorbită pe ambele 
maluri ale Prutului, la momentul actual se situează printre 
primele zeci de limbi vorbite pe glob.

Asistenţa a rămas profund impresionată de cunoştin-
ţele temeinice ale domnului academician Ionel Valentin 
Vlad care, cu toate că este fizician de formaţie, a dat do-
vadă de cunoştinţe fundamentale în istoricul şi evoluţia 
limbii lui Eminescu, Creangă, Alecsandri, Goga, Rebrea-
nu, Stănescu, Coşbuc…

„Limba Română, a accentuat  înaltul oaspete, este 
un element indispensabil al sufletului nostru, al celor 
cărora Dumnezeu le-a hărăzit un spaţiu cultural-spi-
ritual comun”.

În final, Preşedintele Academiei Române a felicitat 
Senatul, întreaga familie academică universitară, pe toţi 
angajaţii, masteranzii şi doctoranzii cu prilejul aniversă-

rii care urma să aibă loc peste o lună, urându-ne nouă, tu-
turora, prosperare, optimism, realizări cât mai frumoase 
în munca de zi cu zi, încheindu-şi discursul cu celebrul 
îndemn latin: Vivat!  Crescat!  Floreat!

Mihai MORĂRAŞ

Comunitatea noastră universitară se află  
încă dominată de impresiile puternice, provoca-
te de cascada de evenimente cu adevărat memo-
rabile ce s-au desfăşurat sub semnul sărbătoririi 
aniversării  a 70-a a Citadelei Cunoştinţelor – 
Universitatea de Stat din Moldova. Indiscutabil, 
unul dintre acestea este legat de vizita pe care 
ne-a făcut-o chiar în Ziua Limbii Române, adică 
pe 31 August 2016 Preşedintele Academiei Ro-
mâne, renumitul fizician de talie europeană Io-
nel Valentin Vlad.



Autoarea imaginilor din acestă pagină este Marina Cebotari, fotoreporter USM
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Vibranta şi luminoasa sărbătoare, prilejuită de cea de a 70-a Aniversare a Universităţii de Stat din Moldova, a culminat cu partea solemnă şi Spectacolul 
de zile mari pe care l-au prezentat forţele noastre artistice ale studenţilor la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”. În acelaşi context, reproducem alocuţiunea 
omagială a rectorului USM, profesor universitar Gheorghe CIOCANU.

TIMPUL NOSTRU – LA PREZENT ŞI VIITOR

Dragi oaspeţi, colegi şi studenți! 
Onorat şi distins auditoriu!

Mesajul acesta de salut, la ceas aniversar, aş dori să-l 
considerăm drept omagiu adus tuturor generaţiilor 

care s-au dedicat, de-a lungul anilor, muncii nobile pentru ca 
urmaşii lor să înalţe marea şcoală a neamului – Universitatea 
de Stat din Moldova. Sărbătoarea de astăzi este una plină de 
emoţii : ALMA MATER susţine un examen la capitolul va-
loare, performanţă, prestigiu...

Nota rămâne să fie cea atribuită, tot de acest timp, în 
care predecesorii şi succesorii formează istoria de astăzi şi 
de mâine, ea fiind înscrisă în enciclopedia cunoaşterii că am 
fost, suntem şi vom fi cei mai buni. 

 Mândria noastră sunt absolvenţii universităţii care s-au 
afirmat ca personalităţi marcante : profesori şi cercetători, 
savanţi şi scriitori, parlamentari, miniştri şi diplomaţi, speci-
alişti în diferite domenii, prezentându-ne în întreaga lume.

 Instituţie cu tradiţii, în cea de-a 70-a aniversare, Uni-
versitatea de Stat din Moldova a fost şi rămâne promotor al 
valorilor EDUCAȚIEI şi CERCETĂRII.

 Fondată în anul 1946 (cu denumirea iniţială Uni-
versitatea de Stat din Chişinău, în continuare Univer-
sitatea de Stat din Moldova), în anul 1951 lansează 
prima promoţie. Până la ora actuală instituţia noastră 
a pregătit pe parcursul celor 67 de promoţii, prin dife-
rite forme de instruire, circa 127 de mii de specialişti. 

De la 58 de cadre didactice şi două facultăţi în 
anul 1946 – la 14 facultăţi, 1100 cadre didactice, 116 
profesori universitari şi doctori habilitaţi, 346 de con-
ferenţiari, doctori în ştiinţe – în anul 2016. Patrimo-
niul universitar: 14 blocuri de studii şi administrative, 
inclusiv Casa de Cultură, Palatul Sporturilor, Centrul 
Editorial Poligrafic, Localul Sfânt din Campusul Cen-
tral, 12 cămine, cantine cu puncte de alimentare, care 
asigură pe deplin necesităţile, funcţionalitatea şi evo-
luţia Universităţii de Stat din Moldova. 

Dezideratele Procesului de la Bologna presu-
pun dezvoltarea mobilităţii academice în spaţiul 
european educaţional, oferindu-ni-se posibilităţi de 
mobilitate interuniversitară cu încadrarea în diferi-
te proiecte internaţionale din cadrul programelor educa-
ţionale şi de cercetare (Erasmus Mundus, Orizont 2020, 
AUF, DAAD etc.). Calitatea de membru al Asociaţiei In-
ternaţionale a Universităţilor, al Agenţiei Universitare a 
Francofoniei, al Asociaţiei Euro-Asiatice a universităţilor, 
al Consorţiului universitar România, Ucraina, Moldova, 
Acordurile de colaborare cu 132 de Centre universitare şi 
ştiinţifice au consolidat imaginea şi credibilitatea univer-
sităţii noastre pe piaţa internaţională, a sporit atractivita-
tea ei pe piaţa naţională. 

Ca rezultat al cooperării ştiinţifice internaţionale, anual 
circa 200 de cadre universitare se deplasează în străinătate cu 
diferite misiuni didactice şi ştiinţifice. De această mobilitate 
academică se bucură şi studenţii noştri, care au beneficiat de 
burse în SUA, Franţa, Suedia, Germania, Elveţia, iar la USM 
îşi fac studiile 380 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi din 
17 ţări.

***

Onorată asistenţă! Aniversarea de astăzi este şi un mo-
ment de bilanţ şi, în egală măsură, de reflecţie asupra 

viitorului învăţământului superior din Republica Moldova, în 
general, şi al instituţiei noastre, în special.

Referitor la instituţia noastră ne-am propus, în primul 
rând, strategia schimbării în mentalitate, în atitudine, în con-
cepte, în management, în generaţii, centrate pe forţa poten-
ţialului intelectual cu valorificarea excelenţei şi performan-
ţei acestui potenţial, ne-am angajat în evoluţii intensive cu 
obiective concrete şi realiste, care au stabilizat situaţia, au 
accelerat evoluţia calitativă, au consolidat cercetarea ştiinţi-
fică universitară, contribuind în continuare la extinderea ima-
ginii Universităţii de Stat din Moldova în societate şi pentru 
societate.

Toate cele menţionate, plus o cultură organizaţională, au 
condus la modificarea normelor de comportament, aderarea 
la un nou sistem de valori, la o atitudine academică creatoare, 
corelată cu devotament faţă de munca nobilă, cu flexibilitate 
în gândire, inteligenţă, înţelepciune, toleranţă, la un climat 

care favorizează creativitatea, inovaţia şi competiţia. Anume 
ea, această cultură organizaţională, alimentată cu o atmosferă 
creatoare, generează şi va genera, promovează şi va promo-
va elite ştiinţifice, didactice şi sociale, competitive pe plan 
naţional şi internaţional, acestea constituind fundamentul ce 
ne va garanta o poziţie de frunte în sistemul educaţional naţi-
onal, cu recunoaştere internaţională. 

Vreau să le declar celor care vorbesc direct sau pe la spa-
te, prin anonimat sau virtual următoarele: modernizarea, 
dezvoltarea capacităţii de cercetare şi evoluţia calitativă 
sunt direcţii prioritare şi ireversibile pentru Universita-
tea de Stat din Moldova. Ne vom sprijini şi în continuare 
pe forţele proprii, pe potenţialul intelectual pentru a asi-
gura un viitor previzibil cu o generaţie pregătită pentru 
inovare şi creativitate. Şi aici trebuie să recunoaştem faptul 
că cel mai important centru de creaţie este totuşi o universi-
tate, fiindcă, ea, universitatea şi profesorii săi, ne-a luminat 

mintea şi viaţa, ne-au învăţat, mai presus de toate, să fim oa-
meni utili societăţii.

Strategia schimbării ţine şi de sistemul educaţional naţio-
nal. Este necesară o abordare sistemică a întregii educaţii în 
ansamblu pentru a o înzestra cu un sistem educaţional valo-
ros şi prestigios. Numai un sistem educaţional valoros şi 
prestigios va asigura bunăstarea şi va crea o economie 
competitivă, numai un sistem educaţional valoros şi pre-
stigios va forma o generaţie creativă pentru cercetare, 
inovare şi transfer tehnologic, numai un sistem educaţi-
onal valoros şi prestigios, ancorat în mediul socioecono-
mic, va contribui eficient la stabilitatea şi autenticitatea 
statului Republica Moldova. Cu alte cuvinte, economia 
competitivă îşi are originea în inovare şi transfer tehnologic. 
La rândul ei, inovarea şi transferul tehnologic este corelat cu 
cercetarea ştiinţifică, iar ultima – cu sistemul educaţional.

Doar atunci nivelul economiei este direct proporţional cu 
nivelul valorii şi prestigiului educaţiei naţionale. Strategia 
schimbării îmbinată cu decizii corecte, cu soluţii eficiente şi 
acţiuni concrete poate defini un nou punct de inflexiune în 

evoluţia educaţiei naţionale.
Aniversarea a 70-a este şi un moment potrivit 

pentru a le mulţumi tuturor – celor de ieri şi de azi, 
colegilor noştri de la asistenţi până la profesorii 
universitari, personalului auxiliar care întotdeau-
na depune eforturi considerabile pentru asigurarea 
performanţei în educaţie şi cercetare. Le mulţumim 
studenţilor, partenerilor noştri, care au ales Univer-
sitatea de Stat din Moldova pentru a se specializa, a 
se perfecţiona şi a se forma ca personalitate.

Toate acestea ne obligă la multe. În primul rând, 
ne dorim o comunitate academică coerentă, trans-
parentă şi solidară care să asigure continuitatea. În 
al doilea rând, ca orice universitate valoroasă şi 
prestigioasă, ne dorim o dezvoltare şi o consolida-
re a performanţei în cercetarea ştiinţifică ce ne-ar 
adapta rapid la provocările reale ale ştiinţei şi cu-
noaşterii contemporane, transformându-ne într-o 
universitate competitivă şi inovatoare. 

Dar cel mai mult mi-aş dori o Universitate cu 
adevărat integrată societăţii care ar corespunde şi 

răspunde cerinţelor şi necesităţilor societăţii. Sunt convins că 
aceste deziderate vor fi realizate. Cu DUMNEAVOASTRĂ 
împreună am deschis larg porţile, inimile şi sufletele noastre 
astfel încât creaţia, eforturile, vocaţia, strădania, consacrarea, 
munca, rezultatele, aspiraţiile, talentul să fie apreciate şi răs-
plătite la adevărata lor valoare. 

Cu DUMNEAVOASTRĂ împreună ne-am convins şi ne-
am angajat ca pe viitor să depunem toate eforturile şi întreg 
potenţialul ştiinţific şi educaţional în nobila activitate de a 
forma, a instrui şi a educa tânăra generaţie care să contribuie 
la progresul societăţii noastre. Pentru astea Vă sunt recunos-
cător. Pentru toate astea Vă spun cu Plecăciune un profund 
mulţumesc. Dumnezeu să Vă păstreze cu multă sănătate !

La Mulţi Ani, Universitatea de Stat din Moldova!
Vivat, Crescat, Floreat!
Gheorghe CIOCANU,

rectorul USM, profesor universitar

La tribună – doamna 
Corina Fusu, ministru 
al Educaţiei, adresând 
adunării academice un 
cald mesaj de felicitare 
cu prilejul aniversar al 

USM

Un moment foarte 
impresionant: 

domnului rector 
Gheorghe Ciocanu i 
se oferă tradiţionala 
noastră Pâine, cea 
de toate zilele cu 

prosopul 
moldovenesc

Moderatoarea 
Spectacolului aniversar 

Nadejda Trofim ţine 
ridicată cer simbolica 
Făclie a Cunoştinţelor

Imaginile au fost realizate de Karim Graid, fotoreporter USM

EXAMENUL NOSTRU ÎN FAŢA TIMPULUI: VALOARE, PERFORMANŢĂ, PRESTIGIU
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În perioada 17-18 oc-
tombrie 2016, în Sala 

Senatului Universităţii de 
Stat din Moldova, a avut loc 
lansarea Proiectului Bilateral 
MD-RO ,,Instrumente ma-
nageriale şi informaţionale 
pentru stimularea cercetă-
rii în universităţi (Acronim 
- INFORM)”, la care au par-
ticipat echipele de proiect de 
la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași și  de 
la Universitatea de Stat din 
Moldova (ambele membre ale 
Consorțiului universitar).

Scopul Proiectului constă 
în creşterea capacităţii institu-
ţionale de cooperare ştiinţifică 
internaţională.

Relevanța proiectului rezidă în existența unor probleme comune în domeniul Mana-
gementului cercetării și soluționarea acestora prin consolidarea eforturilor, abilităților și 
experiențelor comune în vederea internaționalizării cercetării și racordării la obiectivele 
ce se regăsesc în Strategia UE privind cercetarea științifică.

Obiectivul principal al proiectului rezidă în implementarea principiilor strategice ale UE 
privind cercetarea ştiinţifică în UAIC şi USM în vederea fortificării Statutului cercetătorului în 

Universitate. Concomitent va fi creat un sistem de indicatori de calitate în vederea rea-
lizării cu succes a planului de acțiuni privind Strategia Resurselor Umane în Cercetare 
(HR4R) şi crearea unei baze de date „Harta cercetărilor științifice universitare” în 
temeiul cartografierii UAIC-USM pe domenii de expertiză, centre, persoane, având ca 

scop corelarea (matching) structurilor universităților cu responsabilități de cercetare, inovare 
și transfer tehnologic.

Ana BALTAG,
inginer-coordonator,

Institutul de Cercetare şi Inovare

MERIDIANUL ŞTIINŢEI UNIVERSITARE

Dezbateri productive pe marginea Proiectului: 

În cronologia activităţilor de con-
semnare a Aniversării USM, se 

circumscrie încă un eveniment, care 
deja a avut loc după animaţia sărbă-
torească. Este vorba de o întrunire de 
suflet a unui grup de angajaţi ai struc-
turilor administrative cu conducerea 
instituţiei noastre: doamna Otilia 
Dandara, prorector pentru Activitatea 
Didactică, doamna Angela Niculiţă, 
prorector pentru Relaţii Internaţionale,  
şi domnul Florentin Paladi, prorector 
pentru Activitatea Ştiinţifică, (domnul 
rector Gheorghe Ciocanu, aflându-se 
în concediu de boală).

În mesajele calde de felicitare, pri-
lejuite de înmânarea Diplomei de Onoare „Universitatea 
de Stat din Moldova –70 de ani”, tustrei vorbitorii au 
menţionat contribuţia  şi rolul  important pe care-l are 
fiecare structură administrativă în parte la menţinerea şi 
promovarea imaginii inconfundabile a instituţiei noastre 
(Nava–Amiral a învăţământului superior din R. Moldo-
va), eforturile depuse, devotamentul şi consacrarea totală 
cauzei noastre comune: „ pentru contribuţie substanţială 
la crearea imaginii USM, merite deosebite în obţinerea 

performanţelor, atitudine responsabilă şi devotament în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în legătură cu cea 
de-a 70-a aniversare din ziua fondării Universităţii de 
Stat din Moldova”.

Ceremonia solemnă, care s-a desfăşurat în Sala Sena-
tului, i-a impresionat profund pe toţi cei decoraţi, aceştia 
exprimându-şi recunoştinţa pentru munca lor, care este 
apreciată la nivelul cuvenit.

În final, doamna Otilia Dandara a precizat că în-
treaga comunitate universitară va trăi, până la finele 

acestui an, încă multe surprize plăcute ce se vor derula 
sub semnul istoricului nostru prilej aniversar.

Reporter „Universitatea”
Educaţionale”.

Diploma de merit „Universitatea de Stat din 
Moldova -70 de ani” i s-a conferit, într-o atmosferă 

sărbătorească, şi doamnei Carolina Ţurcanu, 
doctor în ştiinţe, cercetător ştiinţific superior în 

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Dezvoltarea 
Politicilor

Chişinăul a găzduit 
pentru a treia oară 

„Noaptea Cercetătorilor 
Europeni  – 2016”,  eve-
niment susţinut de Comisia 
Europeană pentru participa-
rea Republicii Moldova în 
Programul - Cadru al Uniunii 
Europene de Cercetare şi Ino-
vare ORIZONT - 2020.

Această acţiune de am-
ploare a avut loc la 23 sep-
tembrie 2016 în Scuarul 
Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei.

Precizăm că ea s-a des-
făşurat concomitent în pes-
te 300 de oraşe europene. Fiind organizat de AŞM, acest 
fenomen ştiinţific a avut drept scop promovarea ştiinţei 
în rândul tinerei generaţii prin lansarea unei platforme 
de comunicare eficientă între mediul academic şi publi-
cul larg:  64 de instituţii şi centre de cercetare din Repu-
blica Moldova şi-au prezentat rezultatele activităţii lor.

La inaugurarea Orăşelului 
Academic, alături de preşedintele Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, academician Gheorghe Duca, a participat şeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Pir-
kka Tapiola, precum şi oficiali, reprezentanţi ai Corpului 
Diplomatic, ai mediului de afaceri etc.

Cercetătorii din cadrul Universităţii de Stat din Mol-

dova s-au prezentat 
cu un Stand  pe care 
au fost expuse mai 
multe exponate şi sec-
venţe video.

De menţionat că 
Noaptea Cercetătorilor 
Europeni este una din-
tre cele mai cunoscute 
şi apreciate iniţiative 
ale Uniunii Europene, 
în cadrul căreia se săr-
bătoreşte Ştiinţa.

Toate activităţile 
care au ţinut de buna 
organizare şi desfăşu-
rare a „Nopţii  Cerce-

tătorilor Europeni” au fost coordonate cu domnul Flo-
rentin Paladi, prorector pentru Activitatea Ştiinţifică, 
profesor universitar. 

Eleonora BOLBOCEANU,
inginer-coordonator,

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI  –  2016

Domnul Florentin Paladi, 
prorector pentru Activitatea 

Ştiinţifică, profesor 
universitar.

Domnul Conţiu Tiberiu Şoitu, 
profesor universitar, 
doctor, Universitatea 
„Al. I. Cuza” , Iaşi.

Echipa Institutului de Cercetare şi Inovare, USM

Omul sfinţeşte locul

RECUNOŞTINŢĂ ŞI RESPECT

PRIORITĂŢILE  MANAGEMENTULUI CERCETĂRII
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Coroana tuturor capetelor talentate e Ştiinţa:
Ştiinţa e cheia tuturor lacătelor

Giami

1. La 2 septembrie, în sala 
Senatului USM, a avut loc lan-
sarea cărţii profesorului univer-
sitar Mihai Zabulică Reflecţii 
despre antrenarea ochilor şi 
minţii. Moderatorii evenimen-
tului au fost Florentin Paladi, 
prorector pentru Activitatea Şti-
inţifică, profesor universitar, şi 
Efim Josanu, primul preşedinte 
al Comitetului Olimpic din R. 
Moldova,  actualmente şef  de 
Departament la Televiziunea 
Naţională. Autorul, Mihai Zabu-

lică, a făcut o scurtă prezentare a cărţii. Pe marginea eveni-
mentului şi-au exprimat opiniile mai mulţi vorbitori: Floren-
tin Paladi (cuvânt de deschidere); Aurelia Crivoi, profesor 
universitar (recenzenta cărţii); Leonid Bujor, ex-ministru al 
Educaţiei, director executiv al Comitetului Naţional Olimpic; 
Octavian Ţâcu, doctor, conferenţiar universitar (ex-ministru 
al Tineretului şi Sportului); Mariana Barcari, studentă la 
Facultatea de Ştiinţe Economice; Angela Zabulică, doctor 
în filozofie; Efim Josanu, Boris Boguş,  profesor universitar 
(şeful Catedrei Cultură Fizică şi Sport, Antrenor Emerit al 
R.Moldova). 

2. La 12-16 septembrie 
s-a desfăşurat cea de-a opta 
ediţie a Conferinţei  biena-
le Ştiinţifice Internaţiona-
le Ştiinţa Materialelor şi 
Fizica Stării Condensate 
– MSCMP-2016, orga-
nizată la USM.  La acest 
eveniment de anvergură  au 
fost prezenţi circa 100 de 
cercetători de peste hotare, 
din Statele Baltice, Belgia, 
Cehia, ţările CSI, Japonia, 
Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Israel, Olanda, Polonia, 
România, Rusia, Spania şi peste 100 de cercetători ştiinţifici 
din Republica Moldova. În cadrul MSCMP-2016 peste 30 
de tineri cercetători au desfăşurat Şcoala-satelit „Digital and 
Optical Holography: Materialsand Methods”, ciclul de lecţii 
„Young Scientists Tutorial”, precum şi un training destinat 
doritorilor de a participa la proiecte Orizont 2020 „HOLO 
trening on EU projects”.

3. La 22-23 septembrie a avut loc „Colocviul internaţi-
onal de Antropologie”,      cu genericul Pluralismul cultural 
în lumea postmodernă: sfera publică, religie, etică socia-
lă. Cuvântul de salut a fost rostit de către domnul Florentin 
Paladi, urmat de Eudochia Saharneanu, 
profesor  universitar, directorul Departa-
mentului Filosofie şi Antropologie.

4. La 26 septembrie Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative, Departamentul Relaţii 
Internaţionale, a organizat o Masă Ro-
tundă FP7 IRSES participants Meeting: 
PhDresearchfundingsandperspectives. 
Evenimentul face parte din activităţile 
din cadrul Proiectului Programul Cadru 
7 (FP7), Suport pentru pregătirea şi dez-
voltarea carierei cercetătorilor (Marie 
Curie), Schema de schimb internaţional 
pentru cercetători (IRSES). Evenimentul 
a reunit partenerii de proiect – reprezentanţi ai mediului aca-
demic, funcţionari de stat, politicieni şi experţi ai societăţii 
civile din Republica Moldova, Estonia, Lituania, Georgia, 
din ţările vecine, precum şi din alte state. 

5. La 28-29 septembrie, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, în comun cu Institutul de Cercetare şi 
Inovare, a organizat Conferinţa ştiinţifică internaţională În-
văţământul superior: valenţe şi oportunităţi educaţionale, 
de cercetare şi transfer inovaţional. Cuvântul de deschide-
re a fost rostit de către Gheorghe Ciocanu, rectorul  USM, 
profesor universitar, secondat de  Vasile Marina, profesor 
universitar, viceministru al Educaţiei. În sesiunea plenară au 
prezentat comunicări: Nadejda Velişco, doctor, conferenţiar 
universitar, şef de Direcţie Învăţământ Superior la Ministe-
rul Educaţiei; Laurenţiu Şoitu, doctor, profesor  universitar 
(Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi); Natalya Machynska, 
doctor, conferenţiar universitar (Universitatea de Stat „I. 
Franko”, Lvov (Ucraina); Maria Oliynyk, doctor, conferen-
ţiar universitar (Universitatea de Stat „Yu. Fedkovici”, Cer-

năuţi (Ucraina); Otilia Dandara, prorector pentru Activitatea 
Didactică, profesor universitar, USM; Vladimir Guţu, de-
canul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, USM, 
profesor  universitar.  În cadrul Conferinţe a avut loc lansarea 
cărţii „Din istoria catedrelor de pedagogie şi psihologie la 
60 de ani de la fondare” (autor: Tatiana Repida, doctor, 
conferenţiar universitar.)

6. Tot la 28-29 septembrie, Institutul de Cercetare şi 
Inovare al Universităţii de Stat din Moldova a organizat 
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 
Integrare prin Cercetare şi Inovare. Conferinţa a avut drept 
scop consolidarea relaţiilor ştiinţifice la nivel intra/interu-
niversitar, continuând cu un program divizat pe  ateliere şi 
secţiuni pe următoarele domenii: Ştiinţe ale Naturii şi Exac-
te, Ştiinţe Umanistice, Ştiinţe Sociale, Ştiinţe Juridice şi 
Economice.

Au participat circa  450  de persoane,  inclusiv cadre 
didactice, doctoranzi de la USM, oaspeţi de la alte institu-
ţii: Centrul ştiinţific silvicultură; Grădina Botanică AŞM; 
Academia de Studii Economice din Moldova; Universitatea 
Tehnică din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „I. 
Creangă”; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; Bi-
blioteca Municipală „B.P. Haşdeu”; Colegiul de Construc-
ţii din Chişinău; Universitatea de Medicină şi Farmacie 
,,Nicolae Testimiţanu”; Universitatea ,,Perspectiva-INT”; 
Universitatea ,,B.P. Haşdeu” din Cahul; Universitatea ,,Ap-
polonia” din Iaşi; Universitatea ,,Georgia Bacovia” din Ba-
cău; Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică UTM; Centrul ,,Lied Con-
sulting”; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea 

,,Alecu Russo” din Bălţi; Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene ,,Constantin Stere”; Universitatea de 
Studii Europene din Moldova; Universitatea Agrară de Stat; 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; Institutul 
de Ecologie şi Geografie al AŞM; Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie al AŞM; Institutul de Zoologie al AŞM; In-
stitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului ,,Nico-
lae Dimo”; Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al 
AŞM; Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al 
AŞM; Judecătoria Centru, Chişinău; Procuratura Generală; 
Curtea de Apel Chişinău; Universitatea ,,Vasile Alecsandri” 

din Bacău; Baroul Bucureşti; Universitatea ,,1 Decembrie 
1918”,  Alba Iulia; Universitatea din Bucureşti; Universita-
tea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Via University College, 
Danemarca; Universitatea din Piteşti; Academia de Studii 
Economice, Bucureşti; Universitatea din Oradea; Institu-
tul de Studii Aprofundate în Domeniul Educaţiei, Ujgorod, 
Ucraina;Universitatea de Stat ,,Yu. Fedkovici” Cernăuţi; Uni-
versitatea de Stat ,,I. Franko”, Lvov, Ucraina;Universitatea 
de Stat de Studii Umanistice, Ismail, Ucraina;Universitatea  
,,Jan Kochanowski” Kielce, Polonia. 

 Printr-o participare activă s-au manifestat şi 19 re-
prezentanţi din Vietnam, foşti absolvenţi ai USM din di-
ferite promoţii, cu anumite formări în domeniile Ştiinţe 
ale Naturii şi Exacte.

În cadrul conferinței au fost dezbătute cele mai actuale 
probleme din diferitele domenii, conform Secţiunii respec-
tive, fiind identificate tendințele dezvoltării acestor domenii. 
Comunicările la conferință au deschis noi oportunități de co-
laborare între diferite instituţii de învăţământ şi țări, la rea-

lizarea proiectelor comune în domeniile respective, schimb 
de experiențe, au facilitat schimbul de opinii şi puncte de 
vedere, au sprijinit conturarea unor concluzii cu privire la 
semnificația actuală a ştiinţei şi la implementarea cercetărilor 
în practică  etc.

În final,  participanţii la eveniment şi-au exprimat opinia 
comună privind necesitatea desfăşurării sistematice a aseme-
nea conferinţe. 

7. La 29-30 septembrie a avut loc Colocviul internaţional 
şi interdisciplinar Mirajul traductologic: ştiinţa traducerii şi 
literatura tradusă în perioada sovietică şi contemporană. 
Manifestarea a fost organizată de către Departamentul Tra-
ducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată şi Departamentul 
Literatură Universală şi Comparată de la Facultatea de Limbi 
şi Literaturi Străine, USM. În cadrul acestui colocviu a fost 
abordată traducerea şi (im)posibilitatea traductologică ieri şi 
azi în spaţiul sovietic şi post sovietic, cu ieşirile fireşti din 
spaţiul şi timpul conturat. Colocviul a fost organizat cu su-
portul Agenţiei Universitare a Francofoniei, al Universităţii 
de Stat din Moldova, al Centrului interuniversitar multilingv 
de excelenţă în domeniul traducerii, terminologiei şi ingine-
riei lingvistice (CIMETTIL), al Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi şi al AQA Event & Project Management. 

La inaugurarea evenimentului au rostit un cuvânt de salut 
doamna Sanda Maria Ardeleanu, doctor profesor univer-
sitar (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava); Mzaro 
Dokhtourichvili, doctor, profesor universitar (Universitatea 
de Stat din Georgia); Georgiana Lungu-Badea, doctor, pro-
fesor universitar (Universitatea de Vest din Timişoara, Româ-

nia) şi alţii.
8. La 29 sep-

tembrie  Facultatea 
de Drept  a organizat 
Sesiunea de comuni-
cări în cadrul Ateli-
erului Drept Public. 
Agenda evenimen-
tului a fost grupată 
după următoarele 
domenii: Drept con-
stituţional şi Teoria 
Drepturilor Omu-
lui; Teoria Statului 

şi Dreptului; Filosofia Dreptului; Dreptul vamal. Sesiunea a 
fost moderată de Andrei Negru, doctor habilitat, conferenţi-
ar universitar şi de Iordanca-Rodica Iordanov, doctor, con-
ferenţiar universitar. La eveniment au participat, în calitate de 
invitaţi, 34 de persoane. Pe marginea comunicărilor prezenta-
te au fost lansate discuţii la care au luat cuvânt Liuba Şova, 
Ion Tulbure şi Natalia Creciun. 

9. La 7-9 octombrie Facultatea de Istorie şi Filosofie a 
organizat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Istoria ştiinţei 
universitare: de la abilităţi propagandistice la paradigma 
noilor sisteme de valori europene, moderator – Ion Eremia, 

doctor habilitat, profesor universitar. 
La deschiderea oficială au participat 
Gheorghe Ciocanu, rectorul USM, 
profesor universitar; Florentin Pa-
ladi, prorector pentru Activitatea Şti-
inţifică, profesor universitar; Otilia 
Dandara, prorector pentru Activitatea 
Didactică, profesor universitar; Geor-
geta Stepanov, decanul Facultăţii de 
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 
doctor habilitat, conferenţiar univer-
sitar; Oleg Şiliuc, Universitatea Naţi-
onală din Cernăuţi; Lidia Pădureac, 
Universitatea Pedagogică de Stat „A. 
Russo” din Bălţi; Ion Guţu, director  

de Departament USM; Mihaela Petronela Tudose, Muzeul 
„M. Kogălniceanu”, Iaşi; Ion Gumenâi, decanul Facultăţii 
de Istorie şi Filozofie, doctor habilitat, conferenţiar univer-
sitar. În cadrul conferinţei a avut loc lansarea cărţii „Istoria 
Universităţii de Stat din Moldova”. 

În concluzie, remarcăm faptul că membrii comunităţii 
academice a Universităţii de Stat din Moldova au participat 
activ la lucrările conferinţelor ştiinţifice dedicate celei de-a 
70-a aniversări USM. Reprezentanţii altor instituţii de învă-
ţământ superior din Republica Moldova şi de peste hotare, au 
înregistrat o prezenţă mare. Manifestările academice au oferit 
participanţilor posibilitatea de a face schimb de idei, viziuni 
şi experienţă ştiinţifică, stabilind relaţii de cooperare. Acest 
fapt scoate în evidenţă prestigiul de care se bucură Universi-
tatea de Stat din Moldova în rândul comunităţii savante din 
Republica Moldova şi dincolo de hotarele ei. 

Margareta PROHIN, 
inginer-coordonator,

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM

În această pagină este reflectată sumar activitatea prodigioasă a co-
lectivului Institutului de Cercetare şi Inovare, pe care a desfăşurat-o cu 
multă energie creativă şi responsabilitate profesionistă pe parcursul lu-

nii septembrie şi începutul lunii octombrie 2016 în lumina consemnării 
vibrantului nostru eveniment – 70 de ani de la Fondarea Universităţii 
de Stat din Moldova.

MERIDIANUL ŞTIINŢEI UNIVERSITARE

MUNCA BUNĂ ROD ADUNĂ
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Aşa se intitula 
cronica oma-

gială, publicată în zi-
arul „Universitatea” 
din 30 august curent,  
dedicată popasului 
aniversar al domnului 
Mihai Patraş, profesor 
universitar, unul din 
economiştii de frunte 
ai R. Moldova, care a 
fost iniţiatorul şi auto-
rul Legii cu privire la 
instituirea şi punerea în 
funcţiune a valutei 
naţionale – leul mol-
dovenesc.

Într-adevăr, per-
sonalitatea comple-
xă a savantului-eco-
nomist Mihai Patraş, 
profesor universitar, 
persoană publică 
cu un puternic im-
pact în societate, a 
avut şi continuă să 
aibă o contribuţie 
substanţială privind 

elaborarea şi promova-
rea noilor mecanisme 
ale economiei libere,  
elaborarea şi adoptarea 
altor legi economice 
în ansamblu şi a celor 
financiare şi bancare în 
particular.

La sărbătoarea eve-
nimentului omagial au 
participat distinse per-
sonalităţi din domeniul 
economic, savanţi, co-
legi şi prieteni, studenţi 

şi doctoranzi.
În această ordi-

ne de idei, s-a făcut 
remarcată şi atenţia, 
respectul faţă de cel 
sărbătorit din partea 
Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, domnul 
Mihai Patraş fiind 
onorat cu înalta dis-
tincţie academică, 
Medalia „Nicolae 
Milescu Spătarul”.

Mihai MORĂRAș

La 1 octombrie curent, Universitatea de Stat 
din Moldova a împlinit onorabila vârstă - 70 

de ani de la fondare. Cu prilejul acestui memorabil 
eveniment, spaţiul expoziţional al Bibliotecii Cen-
trale universitare 
(Sala de Lectură 
Nr.2, blocul IV) 
a găzduit, între 
29.09 și 18.10. 
2016  Expoziţia 
de carte cu gene-
ricul „USM-70 
de trepte în ur-
cuş”. Coordona-
torii  acesteia au 
expus publicaţii 
care reflectă evo-
luţia universităţii  
noastre de-a lun-
gul timpului. 

Publicaţiile au fost grupate în următoarele ca-
tegorii  expoziţionale: reperele devenirii istorice şi 
consolidării academice ale instituţiei; publicaţii şti-
inţifice  ale USM; contribuţii ştiinţifice recente ale 
profesorilor universitari. De asemenea, a fost pre-
zentată şi  Galeria de fotografii a USM, de la fonda-
rea ei până în prezent. 

În cadrul expoziţiei, de asemenea, au fost  puse 
la vedere diverse genuri şi tipuri de documente: mo-
nografii, manuale, ghiduri, materialele conferin-
ţelor ştiinţifice, articole ştiinţifice, publicaţii peri-

odice, precum şi 
volume aniver-
sare, editate cu 
ocazia sărbători-
rii aniversărilor 
anterioare de la 
înfiinţarea uni-
versităţii.

Expoziţia s-a 
dovedit a fi un 
mijloc important 
de promovare a 
imaginii USM, 
de valorificare a 
rezultatelor ac-
tivităţii de cer-

cetare şi inovare a cadrelor didactice universitare, 
astfel  reflectând contribuţia mediului universitar în 
dezvoltarea ştiinţei. 

Nata GRIGORIŢĂ,
şef  Serviciu Comunicarea Colecţiilor,

Biblioteca Centrală, USM

IMAGINEA USM – ÎN SPAŢIUL EXPOZIŢIONALDREPTUL LA 
NUME Faima unei universităţi se măsoară după lucrările ieşite din seminariile ei, 

cercetarea ştiinţifică fiind concepută ca fundament al activităţii universitare.
 Sextil PUŞCARIU

VALENŢELE UNOR EFORTURI CONJUGATE
În perioada 28-29 septembrie 2016, curent, Facultatea 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, L.C.Ș. „Dezvol-
tarea Politicilor Educaționale” al Institutului de Cercetare 
și Inovare au organizat Conferinţa Ştiinţifică Internaţio-
nală „Învăţământul superior: valențe și oportunități 
educaționale, de cercetare și transfer inovațional”, con-
sacrată aniversării a 70-a de la fondarea Universităţii de 
Stat din Moldova

În cadrul şedinţei plenare, cu un cuvânt de salut au ve-
nit rectorul Universităţii de Stat din Moldova, dl Gheorghe 
Ciocanu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, pro-
fesor universitar, viceministrul educației, dl Vasile Marina, 
doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor uni-
versitar; precum și reprezentanții delegațiilor din alte țări 
(România, Ucraina, Polonia, Danemarca). De asemenea, la 
această ședință au fost prezentate o serie de comunicări în 
plen:

„	Realizarea spațiului comun european în învăță-
mântul superior din Republica Moldova: realizări, probleme 
și perspective” (Nadejda Velişco, dr., conf. univ., şef al Di-
recţiei Învăţământ Superior, Ministerul Educaţiei al Repu-
blicii Moldova); 

 	„Metafora transmisiei în educaţie” (Laurențiu Șoitu, 
dr., prof. univ., Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași, România);

 	„Rolul standardelor de calitate în învăţământul su-
perior” (Otilia Dandara, dr.hab., prof. univ., prorector pen-
tru activitatea didactică, USM); 

 „	 Criza pedagogiei vs pedagogia crizei: valențe și 
contradicții în sistemul de învățământ” (Vladimir Guţu, 
dr.hab., prof. univ., expert internațional în domeniul 
educației, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale 
Educației, USM);

 „	 Феномен научной элиты в акмеологическом 
представлении”, Natalya Machynska, dr., conf.univ., 
Universitatea de Stat „I.Franko”, Lvov, Ucraina ( Maria 
Oliynyk, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Yu.Fedko-
vici”, Cernăuți, Ucraina).

Lucrările conferinței au continuat cu prezentarea de 
postere: „Cultura bunei vecinătăţi: opţiuni pentru educaţia 
timpurie şi cea şcolară mică”,; „Implementarea Procesului 
Bologna în învățământul superior: impact și perspective”; 
„Agresivitatea la conducătorii auto”; „Repercusiunile au-
tostigmatizării la persoanele seropozitive”; „Conceptul de 
sine la adolescenții implicați în acțiuni agresive”; „Percepții 
privind angajamentul de rol, epuizarea emoțională  și con-
flictul muncă–familie la angajații din Republica Moldova: 
diferențe gender”. De asemenea, a fost organizat lucrul în 
ateliere: Politici și practici educaționale; psihologia con-
temporană: perspective și provocări. 

Cadrele didactico-ştiinţifice ale facultăţii au imple-
mentat în cadrul conferinţei noi forme de lucru precum  
DISCUȚIILE ÎN PANEL (monitorizate de Maia Șevciuc, 
dr., conf.univ., director al Departamentului Ştiinţe ale Edu-
caţiei, Viorica Goraș-Postică, dr.hab., conf.univ., Depar-
tamentul Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din 
Moldova şi WORKSHOP-uri: Perspective ale consilierii 
educaționale și ghidării în carieră; Perspective psihana-
litice asupra realității clinice; Managementul implemen-
tării curriculumului în contextul formării competențelor 

profesionale; Implicații ale obiectelor sensibile în geneza 
reprezentărilor polemice: ilustrări empirice și aplicații 
teoretice. 

Conferința a fost încununată cu lansarea de carte „Din 
istoria catedrelor de pedagogie și psihologie la 60 de ani 
de la fondare”, autor Tatiana Repida, dr.,conf.univ., De-
partamentul Științe ale Educației. Cartea este adresată tutu-
ror celor care au crezut și cred în valoarea incontestabilă a 
educației şi conține trei capitole: Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației în ascensiune; Activitatea profesională 
și socială a membrilor Catedrei Pedagogie și Psihologie în 
anii 1955-1990; Participarea profesorilor Catedrelor Științe 
ale Educației și Psihologie la realizarea schimbărilor în sis-
temul educațional universitar (anii 1990-2015).

La lucrările conferinţei au participat circa 140 de per-

soane: cercetători științifici, cadre didactice, funcționari 
publici, doctoranzi, masteranzi, studenți, persoane intere-
sate de tematica respectivă, inclusiv 40 de invitaţi de peste 
hotare (Danemarca,  Polonia, România, Ucraina). 

Făcând un bilanț al lucrărilor Conferinţei Ştiinţifice In-
ternaţionale „Învăţământul superior: valențe și oportunități 
educaționale, de cercetare și transfer inovațional”, con-
sacrată aniversării a 70-a de la fondarea Universităţii de 
Stat din Moldova, dl Vladimir Guțu, dr.hab., prof.univ., 
decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, a 
mulțumit participanților și a formulat următoarele conclu-
zii:

În cadrul conferinței au fost dezbătute cele mai actua-1. 
le probleme din domeniul Psihologiei și Științelor Educației 
și identificate tendințele dezvoltării acestor domenii pe plan 
internațional.

Lucrările conferinței au deschis noi oportunități de 2. 
colaborare între diferite țări, realizarea proiectelor comune 
în domeniile respective, schimb de experiențe etc.

Conferința a contribuit la crearea unei imagini po-3. 
zitive a Universității de Stat din Moldova și a Facultății de 
Psihologie și Științe ale Educației pe plan naţional și cel 

internaţional.
Cu prilejul aniversării a 70-a de la fondarea USM, la 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației s-a organi-
zat, cu studenții anului I, o excursie la Mănăstirea Căpriana, 
la Mănăstirea Hîncu,  la Conacul Manuc Bei,  la Ferma de 
struți de la Bardar. 

În final, putem confirma cu toată certitudinea că, în 
urma acestor activităţi, s-a creat o strânsă legătură din-
tre tutori, reprezentanții sindicali și studenții noştri, astfel 
îmbogățindu-ne cu încă o experiență de valoare.

Mihail PAIU,
 doctor, conferenţiar universitar, 

şef al Laboratorului de Cercetări Ştiinţifice, 
„Dezvoltarea Politicilor Educaţionale”
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ROZA VÂNTURILOR

ÎNCEPUT DE  ÎNMUGURIRI CE VOR DA ÎN FLOARE…
Înmuguriri de vise.  Înmuguriri de speranţe. Înmuguriri de gând şi de zbor temerar al imaginaţiei spre tărâmurile unor spaţii şi ale unor idealuri care astăzi par a fi pentru 

aceste tinere mult prea îndepărtate. Şi totuşi fiecare dintre semnatarele acestor reflecţii este înzestrată cu o forţă interioară, cu acele energii inepuizabile ce le vor da certitudinea 
unor împliniri depline.

Autoarele noastre se află la aceste începuturi. Să le dorim într-un ceas bun la Universitatea de Stat din Moldova, fiind încrezători că aceste înmuguriri de începuturi promiţă-
toare vor da neapărat în floare.

Absolvind liceul, ajungi într-o perioadă a vieţii când trebuie cu toată 
responsabilitatea unei persoane mature să iei o decizie care îţi va 

marca întreaga viaţă. Ofertele în perioada admiterii însă sunt atât de mul-
te, încât rămâi în dilemă. Şi doar intuiţia şi subconştientul te pot conduce 
spre opţiunea corectă. Unii copii de la o vârstă fragedă se regăsesc într-o 
anumită profesie. Alţii, dimpotrivă, iau decizii spontane, de moment. Un 
sfat sau un îndemn rostite la timp te pot ajuta să faci alegerea potrivită. 
Acesta fiind şi cazul meu. Aplicând la USM, Universitatea cu cele mai 
frumoase tradiţii din Republica Moldova, la Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării,  îmi doresc să pătrund meseria din interior, să aflu cât mai multe 
secrete, să-i cunosc atât satisfacţiile, cât şi riscurile. Fiind o fire responsabilă, mobilă, 
având simţul iniţiativei, cel al preciziei, toleranţei, curiozităţii şi capacitatea de a asculta, 
am conștientizat că alegerea mea este una corectă, pentru că doar atunci când eşti dornic 
de muncă şi plin de idei poţi obţine succese într-o anumită profesie. 

Profesia de jurnalist este una dintre cele mai nobile şi actuale. Aceasta este ca o călăuză 
în marea de evenimente care se desfăşoară nu numai în fiecare zi, ci chiar în fiecare oră sau 
clipă. Anume jurnalistul este cel care oferă pluralismul de opinie, anume el poartă respon-
sabilitatea pentru „haina” în care este îmbrăcat faptul ziaristic, pentru atitudinea obiectivă 
cu care tratează o întâmplare sau alta. Respectând aceste principii, făcând studii la licenţă şi 
masterat, mi-aş dori să devin în viitor o persoană devotată profesiei de jurnalist. Nu întot-
deauna banul te motivează să-ţi alegi viitorul, ci dorinţa de a promova adevărul şi valorile 
poporului nostru. În acest sens, ziaristul Cristian Tabără afirmă: „Dacă aţi venit aici să 
schimbaţi lumea, plecaţi! Dacă aţi venit să vă faceţi vedete, plecaţi! Dacă aţi venit să faceţi 
bani, plecaţi! Dacă aţi venit să apăraţi principii şi valori, locul vostru e aici. Bine aţi venit 
în iad…în iadul conştiinţei”. 

Într-un final, scopul meu este a facilita înţelegerea veridică a unor fapte, evenimente 
prin prezentarea argumentelor de rigoare. Doar argumentul poate convinge publicul în a 
crede ceea ce e tipărit în ziare şi difuzat la radio sau TV. Jurnaliştii influenţează părerile 
concetăţenilor şi formează o idee generală despre realitatea politică, socială, economică, 
culturală.

Alegerea unei profesii potrivite, în comuniune cu o existenţă plină de dragoste şi înţele-
gere cu familia şi cu cei din jur, cu posibilitatea de a călători garantează o viaţă împlinită. 

Mihaela USATÎI, 
studentă în anul I,  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

Absolventă a Liceului  Teoretic „Liviu Deleanu” din Chişinău

CĂLĂUZĂ-N MAREA DE EVENIMENTE
Dragostea pentru limba maternă și lectură mi-a fost cultivată de că-

tre profesoara  de Limba și Literatura Română, doamna Larisa 
Grubîi, care a absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și 
activează în domeniul învățământului peste 30 de ani.

La fel, îmi plăcea engleza, astfel încât nu ratam nicio olimpiadă în 
liceu. Momentul culminant a fost descoperirea romanelor „Mara” de Ion 
Slavici şi „Ion”  de Liviu Rebreanu, care m-au determinat să nu mă des-
part de  literatură  și să nu mă mulțumesc doar cu lista de lecturi aprobată 

de Ministerul Educaţiei, ci să citesc cât mai mult, pentru ca să devin ceea ce-mi doresc.
  Alegerea facultății a fost firească, dată fiind pasiunea mare pe care o am pentru litera-

tură. Eram sigură că voi studia la USM, îndeosebi după vizita „Caravanei USM” la noi în 
liceu, care s-a manifestat printr-o echipă ingenioasă și pozitivă. Iar discursul  domnişoarei 
Victoriei Vovcenco, studentă a Facultății de Litere, m-a convins ca aici se fac cunoștințe 
profunde de cultură generală, această facultate fiind  una dintre fondatoarele Universității de 
Stat,  că de aici au luat naștere Facultățile de Jurnalism și Limbi Străine.  Am ales această 
facultate  cu scopul de a avea posibilitate să activez ulterior în mass-media  şi, de ce nu, în 
rol de dascăl.

 Azi, iată-mă studentă în primul an la Facultatea de Litere.  Așteptările mele s-au adeverit: 
profesori sârguincioși, responsabili, înțelegători, cu un înalt nivel de pregătire profesională 
și o ținută academică ce impune respect, cu un limbaj  adecvat ce ne oferă nouă, studenților 
din anul I, un exemplu de urmat.  Profesorii ne susțin și ne încurajează în efortul lor zilnic,  
stimulându-ne în activitatea de  însuşire a materiei şi în cea de cercetare, ne ajută și vin cu 
sugestii preţioase.  Un exemplu ar fi Cenaclul literar condus de profesorul Gh. Colțun.

  Blocul I de studii mi-a lăsat impresii frumoase, cu o arhitectură absolut impecabilă,  cu 
coloane, cu candelabre, cu portrete ale scriitorilor  clasici şi contemporani.

 Atmosfera de aici inspiră noi metode prin care  să mă pot motiva și să mă autodepășesc, 
iar debutul meu literar ce constă într-un blog cu denumirea de „fatadelalitere.blogspot.md” 
e doar un început, pentru că nu există limite atunci când vine vorba de a face ceea ce îți 
place!

Sunt mândră să fiu în lista studenților de la Litere, să  urmez aceeași facultate pe 
care a absolvit-o Doina Aldea Teodorovici!

Mihaela SCORŢESCU,
studentă în anul I, Facultatea de Litere.

Absolventă a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Donduşeni

„CEEA CE-MI DORESC...”

PROTEJAŢI  DE  SCUTUL LEGII
Dacă m-ar întreba cineva ce fel de persoană sunt eu, la sigur nu m-aș 

gândi prea mult și răspunsul ar fi următorul: sunt OM, sunt persoa-
na care gândește pozitiv, care iubește adevărul, care luptă pentru dreptate și 
pentru a schimba viitorul țării. Încă de când eram mică știam întotdeauna 
cum să-mi apăr drepturile și interesele personale, dar şi pe cele de grup.

Odată ajunsă studentă la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” din 
Soroca (și chiar șefă de grupă), m-am confruntat de multe ori cu situații 
în care nu se respectau unele prevederi prevăzute de regulament, eu 

fiind cu inițiativa de a nu ne lăsa „pradă” circumstanţelor, ci în orice împrejurare să 
luptăm pentru dreptate. Deja la finele anului IV de studii la Colegiu urma  să pornesc un 
nou drum, să aleg un nou traseu. Știam la sigur că voi alege anume Facultatea de Drept, 
fiindcă vreau o schimbare în societate, o educație mai bună, o viață prosperă, un viitor 
pe care-l merităm cu toţii.

Am încredere în mine, în oamenii cu aceeași viziune, în facultatea pe care am ales-o, în 
profesorii care se trudesc zi de zi să cultive  în generația nouă tot ce-i  mai bun şi durabil. 

La alegerea facultății sigur că fiecare tânăr o vrea pe cea mai bună, pe cea mai prestigi-
oasă, pe cea cu specialiști de elită în domeniu, pe cea care este pe primul loc. Aceste dorințe 
le satisface doar Universitate de Stat din Moldova.

Sunt mândră de faptul că am ales anume USM,  Facultatea de Drept. Unica mea speranță, 
după  ce voi finaliza studiile, este a-mi găsi un serviciu pe potrivă. Sper la o viață mai bună, 
la interesul statului față de tinerii specialiști, pentru ca ei să nu fie nevoiți să plece din țară. 
Vreau un viitor prosper pentru R. Moldova, pentru tineri, pentru adolescenți, pentru întreg 
poporul.

Victoria RUSU,
studentă în anul I,

 Facultatea de Drept.
Absolventă a Colegiului Pedagogic din or. Soroca

O MESERIE CE TE ÎNNOBILEAZĂ

Sunt conștientă că prin această profesie pot să-i ajut pe alții și că pot 
cât de puțin influența viitorul copiilor. Mi-am ales meseria de pro-

fesor de Limba și Literatura Franceză și Engleză în ideea de a da dovadă 
de iscusință, talent, răbdare și multă sârguință, făcând o pasiune pentru 
munca cu copiii, dar și pentru munca în echipă, alături de ceilalți colegi 
și, totodată, oameni de la care pot învăța continuu

    Meseria de profesor este o mare şi frumoasă vocaţie, care nu sea-
mănă cu nicio altă  meserie. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, 
exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde 
pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează 

şi înviorează, care te dispersează şi te exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic 
fără emoţie, în care dragostea e sterilă fără forţa spirituală, o meserie când apăsătoare, 
când implacabilă, ingrată, dar plină de farmec.

Mulţi cred că a fi dascăl înseamnă doar a prezenta informaţii în faţa învăţăceilor, a 
evalua nivelul acestora şi a realiza un clasament pe baza notelor. Dar această meserie este 
mult mai profundă, solicită calităţi speciale. Cei care doresc să urmeze o carieră didactică 
trebuie să se gândească foarte bine înainte de a face acest pas. 

Trebuie să fii conştient de importanţa profesiei, pentru că a fi profesor înseam-
nă să te dedici celor pe care îi educi, să le oferi dragostea şi respectul tău, să ai sentimente 
pozitive faţă de ei. Eşti  responsabil în faţa lor, a părinţilor şi a societăţii. Cariera didactică 
nu este ,,o mantă de vreme rea”. O urmezi  doar dacă îţi place, dacă ai vocaţie.

De aceea am şi ales-o!
Alina RUSU,

studentă în anul I,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Absolventă a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chişinău

ALEGEREA DEFINITIVĂ - FRIŞPA!
Deși știam că USM este Universitatea de Top din Republica Moldova, 

a fost greu să aleg facultatea. Asta pentru că nu mă determinasem 
în ce domeniu  aş vrea să mă văd în viitor. Apoi, în dimineața primei zile de 
depunere a documentelor, analizasem lista facultăților pentru ultima oară.  
La un moment dat mi-a atras atenția Facultatea de Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrative, poate pentru că are o denumire ademe-
nitoare. Apoi, când am venit la adunare și am aflat că se formează grupa 
cu predare în limba engleză, nu am ezitat să mă înscriu,  simţind că  mi se 

oferă o oportunitate grandioasă. Mai ales că la FRIȘPA sunt invitaţi la întâlnirile cu studenţii 
personalităţi în domeniu, oameni politici din ţara noastră şi din străinătate.

Deja am reușit să asist la o conferință cu reprezentanți din Estonia și Georgia şi am ră-
mas surprinsă. Am cunoscut niște  colegi frumoși la suflet în grupă, de la care am multe de 
învățat. Profesorii sunt inteligenți și atmosfera e  cu totul alta decât în liceu. Aici aştepţi cu 
nerăbdare sunetul la lecție, pentru că știi că vei  afla o mulțime de lucruri captivante.

Unicul lucru  cu care încă sunt în proces de adaptare este durata  orei academice. De la 
45 de minute la o oră și jumătate; corpul meu încă nu se poate  adapta la atâta „stat pe loc”. 

În final, vreau să confirm că nu regret alegerea făcută.
Emma CIOBOTARU, 

studentă în anul I, FRIŞPA.
Absolventă a Liceului Teoretic „George Meniuc” din Chișinău 

«VREAU SĂ FIU ISTORIC... »

Nicolae Iorga spunea: „Istoria își bate joc de cei care nu o cu-
nosc, repetându-se”. Ghidată de această aserțiune, am pornit și 

eu spre viitor cu trecutul în gând pentru că istoria nu este altceva decât 
ceea ce suntem noi și motivul  pentru care suntem așa. 

Îmi iubesc enorm patria și nu pot fi indiferentă față de viitorul ei; 
tocmai din această cauză am ales să studiez la Universitatea de Stat din 
Moldova. Aici, în leagănul istoriei noastre, se află răspunsurile veridice 
la întrebările ce ne frământă. Aici, profesorii tind să înrădăcineze în noi 

patriotismul  și dragostea de glie. Aici, se adună toate comorile, credințele și criticile is-
toriei. Tot la Facultatea de Istorie și Filosofie se pun bazele viitorului prin educarea unei 
generații ce își cunoaște trecutul.

Istoria nu ne pune limite, ne permite să fim liberi, să venim cu noi ipoteze,  interpre-
tări și ne oferă un teren de cercetare nelimitat în spațiu și timp. Setoasă de cunoștințe și 
dornică de a descoperi ceea ce încă nu a fost descoperit, îmi studiez cu smerenie istoria 
neamului meu, pentru ca ulterior să pot și eu face istorie.

Cătălina PLINSCHI, 
studentă în anul I,

Facultatea de Istorie şi Filozofie.
Absolventă a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din or. Orhei



UNIVERSITATEA 728 octombrie 2016, nr.3 (181)Cotidianul studențesc

ROZA VÂNTURILOR

ÎNCEPUT DE  ÎNMUGURIRI CE VOR DA ÎN FLOARE…

Sunt studentă în anul întâi la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
de Biologie și Pedologie și pronunț aceste cuvinte cu o adâncă mândrie. De 

cele mai multe ori, oamenii care aud că Specialitatea mea este Biologia Moleculară 
sunt sincer surprinși, deoarece aceasta este o specialitate destul de rară și dificilă. Îmi 
vine greu să răspund la întrebarea  de ce am ales această specialitate, fiindcă pentru 
mine alegerea profesiei era într-adevăr o aventură. Şi iată de ce.

Dragostea mea față de științele naturii a început să încolţească încă pe când 
eram copilă și mergeam cu bunicul în pădure pentru a culege flori și insecte, aranjându-le  în 
colecția noastră personală. Eu am avut norocul să am o profesoară nemaipomenită, care odată mi-a 
zis: „Tu știi că ești înzestrată cu talent? Într-o zi vei fi biolog, crede-mă!”. Datorită ei, am început 
să particip la diverse olimpiade și conferințe. Pregătindu-mă de acestea, eu simțeam că  mă implic 
în adevărate ritualuri, deoarece pentru mine asta era un adevărat hobby!

Lucrurile mi le-am  clarificat în prag de absolvire.  Părinții credeau că eu încă nu m-am decis cu  
alegerea universităţii, dar eu deja eram sigură că voi fi studentă  la USM.  Au aflat despre decizia 
mea în ajunul examenelor de BAC. Mama și tata niciodată nu împărtăşeau interesul meu față de 

cercetare, deoarece viața lor e legată de tehnologii și IT.  Dar înţelegeau că pentru mine Biologia 
e mai mult decât o știință. 

Eu vin dintr-o familie vorbitoare de limbă rusă și sunt gata să mă înscriu în grupa romană pen-
tru a-mi urma specialitatea aleasă.  

Urmez a doua lună de facultate și pot spune că depun eforturi enorme nu doar pentru a face 
ceea ce-mi place, dar și pentru  însuşirea limbii române. Îmi pare foarte bine că profesorii și colegii 
de grupă îmi susțin dorința de a mă perfecționa,  îmi corectează greșelile  în exprimare. Mai mult 
ca atât, universitatea mi-a oferit șansa să urmez  încă o facultate, cea de Arte Frumoase, unde, în 
cadrul teatrului dramatic, eu  însuşesc o română corectă și frumoasă.

Acum conştientizez că toate acestea mi s-au întâmplat în mod firesc şi sunt într-adevăr fericită 
că am putut să-mi apăr punctul meu de vedere. De aceea am făcut tot posibilul pentru a deveni 
studentă la Universitatea de Stat din Moldova,  Facultatea de Biologie și Pedologie, pe care deja 
am reușit s-o îndrăgesc din toată inima!

Natalia  ŞNEANINA,
studentă în anul I,  Facultatea de Biologie şi Pedologie.

Absolventă a Liceului Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chişinău

SĂ NE CLĂDIM PERSONALITATEA
În fiecare zi descopăr câte un motiv nou care mă face să fiu mulțumită de alegerea 

mea. Aș putea să povestesc despre perioada din liceu care a fost un prim factor  ce a 
influențat selecția mea, și anume, anul în care l-am absolvit.  Când pronunţ cuvântul „liceu”, 
nu mă refer doar la  sediul în care au avut loc orele, la disciplinele studiate sau la romanele 
pe care le-am citit pentru a susține examenul de Bacalaureat. Pentru mine perioada liceului 
a fost una specială. Acolo m-am descoperit pe mine, acolo mi s-a aprins dorința de a par-
ticipa direct la  edificarea unei societăți sănătoase. Și cum  să-ţi realizezi scopul, dacă nu 

prin educație?!
În ultimii doi ani am fost implicată în activități de voluntariat care m-au ajutat să cunosc oameni noi. De la 

ei am învățat multe și  tot ei m-au inspirat. Am ajuns să coordonez un grup de voluntari la Centrul de Sănătate 
Prietenos Tinerilor „AVANTE”. 

Ceea ce făceam îmi plăcea enorm, astfel a apărut și dorința de a mă aprofunda în tot ceea ce înseamnă 
psihologie și educație.  Iar  aici,  la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, activez alături de tineri, dar 
de data aceasta am să o fac mai bine, având o anumită experiență. Asta m-a şi determinat  să devin studentă la 
Psihopedagogie.

Sunt conștientă de faptul că tinerii, și nu doar tinerii, au nevoie de suport în rezolvarea  multor probleme 
sau, pur și simplu, să poată primi un răspuns bun la o întrebare. Eu mi-am pus scopul ca, prin efort și implica-
re, să ajung un bun specialist în domeniul meu, iar  ceea ce voi face ulterior să o fac calitativ și cu inspirație.  
Continui să fiu voluntară activă, dar locul 1 revine studiilor, pentru că am nevoie de ele  pentru a-mi  realiza 
visul.

Îndemn toți tinerii să ajungă ceea ce își doresc cu adevărat, să se bucure și să ia tot ce e mai frumos de la 
anii de studenție! Adică să-şi clădească propria lor personalitate.

Elena MAHU, 
studentă în anul I,  Facultatea de Psihologie și științe ale Educației.

Absolventă a Liceului Teoretic „Olimp”, Costești,  Ialoveni

„SCHIMBAREA E ÎN NOI”
Alegerea unei facultăți mi s-a părut una dificilă, îndeosebi în ultimul an de liceu. 

Nu aveam îndoială că voi urma studiile la USM – Prima Universitate din R. 
Moldova. Însă eram nesigură în privința specialității. 

Situația curentă a țării m-a motivat să rămân acasă și să nu plec peste hotare ca alți 
tineri, pentru că, după părerea mea, schimbarea începe de la fiecare aparte și dacă noi nu 
vom schimba ceva, atunci cine? 

Chibzuind mai mult, am înțeles că Facultatea de Științe Economice este ceea ce 
ar trebui să-mi placă, o facultate modernă și necesară, care mă va ajuta să acumulez 
competență și cunoștințe în schimbarea lucrurilor spre  bine.

Studierea Economiei,  cu ajutorul profesorilor calificați, va transforma studenții în 
tineri specialiști apți să realizeze modificări eficiente spre binele societății. Astfel, vom 

contribui la evoluarea economiei noastre nu doar în contextul național, dar și internațional. Este important să 
cunoaștem cum funcționează mecanismele pieței, drepturile unui întreprinzător și să știm cum să contribuim 
la îmbunătățirea situației. Am ales Facultatea de Științe Economie, Specialitatea Business și Administrare, 
pentru ca să mă pot implica în prognozarea perspectivelor și a tendințelor dezvoltării social-economice ale 
țării,  să știu cum se înființează și se dirijează o afacere. 

Prin reformarea economiei, vor apărea locuri de muncă mai bune și infrastructura va fi mai dezvoltată, 
iar înfăptuirea acestor cerințe va avea loc doar cu ajutorul unor oameni competenți și cu valori. Sper ca în 
cei 3 ani de studii să-mi dezvolt capacitățile și să preiau tot ce e mai bun de la universitate. La moment nu 
regret alegerea făcută. 

Ana BOGHEAN,
studentă în anul I, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Absolventă a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Chişinău

DE CE CHIMIA?...
Alegerea este un lucru foarte straniu – te face să acționezi 

spontan la fenomene care ar trebui să fie măcinate bine 
sau invers – te gândești mult la deciziile care nu ar trebui să-ți 
ocupe practic foarte puțin timp. și deseori anume alegerea de 
atunci te face să înţelegi că ai ales calea cea dreaptă.

Fiind elevă, nu-mi imaginam că voi ajunge studentă la Facultatea 
de Chimie. Nu eram atât cointeresată de această disciplină. Însă cu 
timpul tot mai tare mă atrăgeau lucrările de laborator și efectuarea 
experiențelor. Am devenit una din cei mai buni din clasă la chimie. 

Eram mândră de acest fapt. Și acum, absolvind liceul, am ajuns în locul uns cu miere 
– Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, cu multe posibilități și activități intere-
sante. 

Chimia stă la baza ştiinţei. Pe de o parte, ajută biologia şi furnizează explicații pentru 
procesele vieţii. Pe de altă parte, se combină cu fizica şi găseşte explicaţii pentru feno-
menele chimice în procesele fundamentale ale universului. Am înţeles acest lucru după 
ce am început să mă adaptez între labirintele blocurilor, ale etajelor și ale cabinetelor  
universitare. Fizica și biologia depind în mare măsură de chimie și de fenomenele ce 
țin de această știință. De aceea chimistul cunoaște mai bine decât ceilalți ce se petrece 
în organismul lui. De asemenea, efectuând laboratoarele la fizică, înțeleg unde și anume 
care legi se aplică. Aceeași energie cuantică sau efectul fotoelectric. Toate acestea sunt 
strâns legate de viața de zi cu zi; atât în industrie, la confecționarea cizmelor, cât și la 
bucătărie, în timpul preparării bucatelor.

Studiind legile fundamentale ale chimiei, am ajuns la concluzia că această știință a 
avut de trecut un drum greu pentru a se dezvolta  continuu și a ajunge la mine în toată 
frumusețea și splendoarea ei. „În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul 
se transformă” afirma Antoine-Laurent de Lavoisier și, într-adevăr, doar chimia poate 
explica procesul în urma căruia a apărut cărbunele. Sau de ce diamantul, fiind un mineral 
nativ, este, în același timp, și o piatră prețioasă.

Ador să înfrunt greutăți în timpul studierii unei noi teme. Aceste provocări, care 
încearcă să-mi verifice competențele, mă fac să aflu multe lucruri noi și interesante. Cu 
ajutorul lor eu mă dezvolt în domeniul chimiei și învăț pentru cultura generală. Când 
mă dau bătută și nu mai încerc să găsesc răspuns, mereu îmi amintesc cuvintele 
zise cândva de Goethe – „Chimia este o ştiinţă care va avea asupra vieţii o influenţă 
imensă şi o amplă aplicare”. 

Sunt fericită că m-am regăsit în acest domeniu vast în informație și nu mă îndoiesc 
că cunoștințele acumulate timp de acești ani  mă vor ajuta pe viitor, pentru că anume 
chimiștii sunt cei care găsesc răspuns la orice întrebare.

Maria UNTILOV,
studentă în anul I,

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică.
Absolventă a Liceului Teoretic „Natalia Dadiani” din Chişinău

CEI CARE AU NEVOIE DE NOI
Din primele rânduri vreau să vă spun că sunt nespus de fericită și mândra că fac 

parte din colectivul prietenos al familiei USM. După un timp de meditaţii, de co-
lectare a informației, am ajuns la concluzia că Universitatea de Stat din Moldova este  cea 
mai reuşită alegere pe care am făcut-o.  Am început să studiez Specialitatea ,,Asistența 
Socială”, aici la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. M-a motivat să aleg  acest 
domeniu situația  precară din societatea noastră: copii ai străzii, persoane vârstnice ne-
ajutorate, cei cu dizabilități şi cei dependenţi de alcool și droguri, copii şi mame supuse 
violenței domestice etc. Toate aceste categorii de cetăţeni  necesită un sprijin, ajutor, o 
susţinere reală, fie morală, fie chiar materială.

Facultatea m-a  primit călduros și cu braţele deschise. Profesorii  m-au  ajutat să mă încadrez în viața de 
student, să conștientizez faptul că, obținând studii superioare, am  putea să tindem mai uşor spre  un viitor 
sigur și prosper. Avem încredere în decanul  facultății, dna Stela Milicenco, în prodecanul  Aliona Chira,  în 
lectorul  universitar și tutorele  grupei  Liliana Sălcuțan, în profesoara Aliona Onofrei, care ne vor ajuta să 
devenim  profesionaliști adevărați. Domniile lor sunt cei care ne motivează să fim activi, să fim încrezători 
în forţele proprii, să ne încadrăm chiar de pe acum în activităţi de voluntariat, în proiecte pentru acumularea 
unei experiențe cât mai vaste.

Studiile efectuate până în prezent  mă fac să cred că nu am greșit în alegerea specialității, pentru ca și  
visul  spre care tind să devină realitate. Sper că acești trei ani de facultate  mă  vor forma  ca bun specialist 
în domeniul  Asistență Socială,  iar pe cei, în calea cărora voi ieși, cred că  îi  voi putea  ajuta să depășească  
obstacolele  din viața lor. 

                 Doina SÂRGHII, 
 studentă în anul I, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,

absolventă a Liceului Teoretic „Gr. Vieru”, satul Vasilcău, Soroca 

„AMBIŢIE, DORINŢĂ ŞI CURAJ”
Așa cum un poet își vede viața  în Poezie, la fel un fizician 

o vede în Fizică. Orice mișcare, simțită într-un anumit  fel 
împrejurul nostru, este un fenomen deosebit în lumea fizicii. Dacă 
Eminescu vede în stele grație, splendoare, admirație și speranță, eu 
văd forțe, reacții, formule și legi. Și o spun ferm că-mi par la fel 
de fascinante! Facultatea de Fizică și Inginerie este acea celulă a 
Universității de Stat din Moldova care dezvoltă şi aţâţă  în noi pasi-
unea față de logică, unealta ce stă la temelia  progresului. Sunt deja 

de o lună studentă la Specialitatea „Tehnologii Informaționale”, timp suficient ca să 
conștientizer că am făcut alegerea corectă. Această specialitate ne deschide un spectru 
imens de  posibilităţi pentru a afla răspuns la acele întrebări care acum o lună făceau 
parte din categoria lucrurilor  încă necunoscute.

Consider că nu există vreo categorie de tineri cărora nu li s-ar potrivi această spe-
cialitate. Unicul criteriu după care pot fi selectați specialiștii în IT este competența. De 
aceea este de datoria fiecărui student să frecventeze orele, să adreseze întrebări și, lucru 
important, să lucreze individual. Aşa ne îndeamnă să procedăm  Doamna Valentina 
Nicorici, decanul facultăţii, şi toţi profesorii noştri,  care ne inspiră respect şi încredere 
în forţele proprii. Mi-a venit pe plac această profesie, fiindcă este prezentă pretutindeni, 
fapt ce înseamnă locuri de muncă asigurate.  Doar aproape orice tânăr are cunoștințe 
generale despre computere, telefoane și alte tehnologii performante. 

Doar acolo unde există ambiție, dorință și curaj, acolo există și succes. Eu 
am hotărât să aleg această cale abia anul trecut, luând  bacalaureatul la fizi-
că.  Acumulând un bagaj bun de cunoștințe la  fizică, am decis să merg cu ele 
mai departe. Unele temeri le aveam față de obiectele ce țin de informatică, fi-
indcă posedam cunoștințe teoretice generale. Acum studierea lor îmi servește 
drept provocare.  Lucru ştiut: acolo unde nu sunt greutăți, dispare și interesul.  
      Cei 12 ani de studii pe care i-am absolvit prin multă  muncă sunt recompensați acum 
prin faptul că am posibilitatea să fac studii la buget, să  am parte de un loc foarte bun la 
cămin,  să primesc bursă. Iar toate acestea le-am obţinut de sinestătător. M-am convins 
că,  dacă insişti să obţii ceea ce îţi doreşti, vei obţine.  

Mădălina MANOLE,
 studentă în anul I,  Facultatea de Fizică și Inginerie.

Absolventă a Liceului Teoretic „I. L. Caragiale”, or. Orhei

ROSTUL CĂUTĂRII DE SINE
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Odată cu formarea şi dezvoltarea 
oraşelor – centre ale meşteşugu-

lui şi comerţului (sec. X-XII), societatea 
europeană avea nevoie de un număr 
sporit de cărturari care trebuiau să 
cunoască matematica, geografia, astro-
nomia, să ducă evidenţa cheltuielilor şi 
veniturilor negustorilor, să poată alcă-
tui hărţi ale ţărmurilor (portulane) etc. 
Astfel, dezvoltarea economico - socială 
a Europei Occidentale a impus crearea 

unor instituţii care ar fi pregătit cărturari ce aveau să co-
respundă cerinţelor vremii. Atare instituţii au devenit uni-
versităţile. 

Cuvântul Universitate provine de la latinescul universi-
tas - ceea ce înseamnă comunitate. Universităţile au constituit 
prima formă de organizare a învăţământului superior în Evul 
Mediu european. Ea se numea aşa pentru că studenţii şi profe-
sorii se uneau formând o corporaţie, similară cu cea a bresla-
şilor sau a negustorilor, având judecata proprie şi fiind scutiţi 
a fi angajaţi în armată şi de a plăti taxa de drum. La început, 
ca instituţie ştiinţifico-didactică, universitatea se mai numea 
studium generale, deoarece şcolarii proveneau din toate ţările 
Europei. Acest lucru era posibil, deoarece studiile se făceau în 
aceeaşi limbă – latina. 

Până la apariţia universităţilor, în oraşele mari şi pe lân-
gă catedralele episcopale existau şcoli (care se mai numeau 
studium) întreţinute de episcopi sau de părinţii elevilor. 
Spre exemplu: la Paris existau câteva şcoli –la Catedrala No-
tre-Dame, la Mănăstirea Saint - Victor şi la Saint-Geneviève. 
În aceste şcoli se studiau cele „Şapte arte liberale” moştenite 
din antichitate: trivium care includea trei arte ale cuvântului 
(gramatica, retorica şi dialectica) şi quadrivium sau cele patru 
arte ale numerelor (aritmetica, geometria, muzica şi astrono-
mia). De regulă, în şcolile catedralelor predau episcopii, care 
treptat au cedat funcţiile unui cancelar, acesta preluând funcţii-
le episcopului. De la sfârşitul sec. XIII cancelarul s-a înstrăinat 
de la munca didactică, rămânând doar „director de studii”. El 
avea dreptul de a-i examina pe candidaţii care aspirau la func-
ţia de profesor şi de a le acorda (dacă corespundeau cerinţelor) 
autorizaţia de a profesa – licenţia docendi. 

Pentru ca şcolile (studium) să poată fi numite universităţi 
(studium generale), era necesar ca în noile instituţii să se pre-
dea, afară de „artele liberale”, şi cursuri a cel puţin uneia dintre 
facultăţile numite „superioare” – dreptul, teologia şi medici-
na.

Cea mai veche universitate de pe continentul european 
rămâne a fi recunoscută universitatea din Bologna, unde a 
fost elaborat primul model de organizare a unei universi-
tăţi (studium generale) preluat ulterior de alte universităţi 
ale continentului. Apariţia universităţii din Bologna este lega-
tă de prima călătorie (1154-1155) a împăratului Romano-Ger-
man Frederic I Barbarossa (1152-1190) în Italia, care, în drum 
spre Roma, s-a oprit în Bologna. După ce şcolarii şi magiştrii 
s-au plâns de greutăţi, Frederic I le-a dat un act de apărare a 
drepturilor, care îi trecea pe şcolari sub protecţia imperială. 
După modelul universităţilor din Paris şi Bologna (fondate la 
sfârşitul sec. XI – sec. XII) au fost create alte universităţi: pro-
totipul universităţii din Paris a fost preluat în Franţa, iar cel 
al universităţii din Bologna – în Italia. Mai apoi, în sec. XIII-
XIV au apărut universităţi în oraşele Vicenza (1204), Arezzo 
(1215), Siena (1246), Valladolid (1250), Roma (1303), Praga 
(1348), Cracovia (1364), Viena (1365) etc. La sfârşitul sec. 
XV în Europa occidentală existau 65 de universităţi, in-
clusiv: 20 – în Germania, 16 – în Franţa, 15 – în Italia. 
Persoanele care studiau în universităţi se numeau studenţi, de 
la verbul latin studiere – a învăţa sârguincios.

Dat fiind faptul că Facultatea de Arte era cea mai numeroa-
să, conducătorul ei nu purta titlul de decan, ci de rector (din la-
tină – cârmuitor, administrator). De la sfârşitul sec. XIII deca-
nii acestei facultăţi deveneau rectori. Absolvenţii Facultăţii de 
Arte aveau dreptul să predea în şcoli sau să-şi continue studiile 
la una dintre facultăţile superioare: Drept, Teologie sau Medi-
cină. În calitate de profesori puteau activa doar persoanele care 
aveau grad ştiinţific de bacalaureat, magistru şi doctor.

Universitatea medievală din Occidentul European avea 
un Regulament de care se conducea administraţia, profesorii 
şi învăţăceii instituţiei. Astfel, Regulamentul universităţii din 
Paris, adoptat în 1366, stabilea modul de aşezare a studenţilor 
la lecţii, prescria ca „înainte de a fi admişi la susţinerea tezei 
(determinatio) în Facultatea de Arte, aceştia să fie instruiţi în 
mod adecvat în gramatică…”. 

La început, sarcina principală a învăţătorilor era studie-
rea cărţilor scrise de „părinţii Bisericii”, precum şi opera lui 
Aristotel, recunoscută de Biserică drept autoritate incontesta-
bilă. Referindu-se la acest subiect, Siger (Sigebert) de Brabant 
(1030-1112, monah benedictin) scria următoarele: „Îndatori-
rea filosofului este de a expune învăţătura lui Aristotel, şi nu de 
a-i corija sau de a-i ascunde gândirea, chiar dacă aceasta este 
contrară adevărului”. 

Tendinţa Bisericii de a-şi menţine monopolul total al învă-
ţăturii sale în universităţi (mai ales în universitatea din Paris) 
trezea uneori nemulţumirile studenţilor şi ale profesorilor. În 
rezultatul unor tensiuni apărute la universitate, în anul 1200 
Papa Inocenţiu al III-lea (1198-1216) şi regele Franţei Filip al 
II-lea August (1180-1223) au căzut de acord în a stabili egali-
tatea dintre student şi cleric. Ca urmare, revoltele care însân-
geraseră străzile şi tavernele între Biserica Saint- Germain-des 
Pres şi fluviul Sena s-au calmat. 

Situaţia materială a dascălilor era precară. Atât învăţătorii 
din şcoli, cât şi profesorii universitari, aveau salarii mici. Un 

învăţător din sec. XIII scria că pentru munca depusă are nu 
altceva decât o viaţă de om flămând, neplăceri, boli şi dezamă-
giri. El constata că învăţătorul îşi trăieşte zilele într-o sărăcie 
oribilă şi că chiar şi un călugăr hoinar se uită cu dispreţ la în-
văţător. 

Spre regret, nu dispunem de documente care ar atesta apli-
carea pedepselor corporale în universităţi. În şcolile catedrale 
însă acest fenomen se prezenta frecvent. Conform unui text 
din „Oglinda Suabă” (scrisă în Augsburg în anii 1274-1275): 
„dacă un învăţător îl bate pe copil cu o lozie sau cu mâna dar 
nu până la sânge, el nu răspunde pentru aceasta. Chiar dacă îi 
bate pe nas până la sânge, învăţătorul nu este tras la răspunde-
re. Dar dacă el îi însângerează alte părţi ale corpului şi nu cu 
lozia, el trebuie să răspundă pentru aceasta. Dacă îl bate până 
la moarte, el trebuie dat pe mâna judecăţii” 

Studiile universitare aveau loc sub formă de lecţii: profe-
sorii (magiştrii) citeau şi comentau operele marilor teologi, ale 
autorilor antici sau fragmente din Biblie. Lecţia profesorului 
era completată apoi cu o dispută (care era una dintre formele 
principale de predare în universităţi) pe una dintre tezele Bi-
bliei, ca, spre exemplu: „Omul e creat în Rai”. În timpul dispu-
tei se ajungea uneori până la bătăi. De altfel, regulile disputei 
interziceau a folosi cuvinte urâte la adresa colegilor. În afara 
lecţiilor, învăţăceii (mai ales cei din şcolile mănăstireşti) ci-
teau texte religioase fără să pătrundă totdeauna în esenţa lor. În 
una dintre scrisorile sale către Héloise, P. Abélard (1079-1142) 
scria că elevii din mănăstiri până într-atât rămân în ignoranţă, 
încât, mulţumindu-se cu sunetele cuvintelor, nu doresc să gân-
dească, să pătrundă în esenţa lor. 

De regulă, în aşa-zisele manuale din sec. XII-XIII se tratau 
fenomenele prea departe de adevărul ştiinţific. Drept exemplu 
ne servesc cărţile lui Albert cel Mare (1193-1280), filosof, te-
olog şi alchimist, fost lector la universităţile din Paris şi Köln, 
care serveau ca manuale pentru studenţi. Astfel, în Cartea a 
treia din manualul lui Albert cel Mare, intitulată „Despre tră-
săturile ierburilor, plantelor şi animalelor”, citim următoarele: 

„Cârtiţa e animal bine cunoscut. Acest animal are, după cum 
afirmă filozofii, o capacitate uimitoare. Dacă vei înveli piciorul 
ei în frunze de dafin şi le vei pune în gura calului, el va alerga 
în spaimă. Dar dacă vei pune în cuibul unei păsări, ea niciodată 
nu va scoate pui din ouă… Iar dacă vrei să alungi cârtiţele, 
pune în curte o cârtiţă şi stuf nativ arzând; toate cârtiţele se 
vor aduna acolo şi de la apa care s-a fiert acolo calul negru va 
deveni alb. Iar dacă cineva va purta în partea stângă inima unui 
câine, toţi câinii vor muţi înaintea lui”. 

Printre ştiinţele studiate în universităţile medievale un loc 
de frunte îl avea Astronomia, folosită de Biserică în special 
pentru stabilirea sărbătorilor religioase. În ceea ce priveşte ge-
ografia, până la începutul marilor descoperiri geografice ( sf. 
sec. XV – începutul sec. XVI), se considera că Pământul e 
situat în centrul lumii, iar în jurul lui se roteşte Soarele, Luna şi 
alte 4 planete. În Evul Mediu Biserica creştină nu recunoş-
tea concepţia despre forma sferică a Pământului apărută 
încă în antichitate. Clerul afirma cum că Pământul e plat ca 
un disc cu centrul în Ierusalim şi că, dacă Terra ar avea forma 
sferică, oamenii de dincolo ar fi mers cu capul în jos. O dova-
dă a cunoştinţelor slabe în domeniul geografiei în Evul Mediu 
(sec. XII-XIV) ne serveşte „Harta lumii”, alcătuită aproxima-
tiv în a. 1284 în oraşul Lüneburg (Germania de Nord) pen-
tru pelerini şi negustori, hartă în care lumea era împărţită în 3 
părţi: Asia, Europa şi Africa.

Însuşirea materiei în universităţile medievale era un lucru 
destul de greu: dintre cei înscrişi la universităţi doar 1/3 plecau 
din ele cu grad de bacalaureat şi numai 1/16 – cu gradul de ma-
gistru. Ceilalţi plecau fără titlu şi se mulţumeau cu cunoştinţele 
căpătate. Cele mai mari universităţi din Europa (Paris, Bologna 
şi Oxford) eliberau absolvenţilor un document intitulat licenţia 
ubique docendi, adică o licenţă ce dădea absolvenţilor acestor 
universităţi dreptul de a preda oriunde, în orice universitate.

***

Pe măsura dezvoltării ştiinţei unii profesori s-au distan-
ţat treptat de învăţătura teologică, dând prioritate expe-

rimentului. Unul dintre primii învăţaţi ai Europei care pu-
nea la bază experimentul a fost Roger Bacon (1214- 1294), 
profesor de teologie la Universitatea din Oxford, un adver-
sar ferm a scolasticii, autorul lucrării „Marea experienţă”. 
Roger Bacon a propagat cu insistenţă ştiinţele exacte, intrând 
în istorie cu epitetul de „Doctor mirabilis” (Doctor uimitor, ex-

traordinar). Pentru a se consacra întru totul ştiinţei, el a devenit 
călugăr franciscan. Roger Bacon afirma că „…poate fi con-
struit un dispozitiv care ar pluti fără vâslaşi în aşa mod, încât 
cele mai mari corăbii, atât cele din mări, cât şi din râuri să fie 
puse în mişcare de forţa unui singur om….”. El considera că 
pot fi construite „maşini zburătoare în care omul să şadă şi să 
pună în mişcare aripile care ar lovi aerul, întocmai aşa cum fac 
păsările…” . Roger Bacon sublinia că „… în zădar matemati-
ca este considerată o ştiinţă grea, iar uneori chiar suspicioasă. 
Şi aceasta doar din cauza că ea a avut nefericirea să nu fie 
cunoscută părinţilor Bisericii.” Din a doua jumătate a sec. 
XIII datează prima reţetă a prafului de puşcă atribuită lui 
R. Bacon. Pentru atacurile la adresa clerului (mai ales critica 
comportamentului desfrânat al unei părţi a acestuia), Roger 
Bacon a fost condamnat de către puterea ecleziastică la 12 ani 
de închisoare. 

Evoluţia învăţământului şi ştiinţei a condus, în mod 
inevitabil, la transformarea unor universităţi ale epocii 
în centre ale trezirii conştiinţei naţionale. Un atare centru 
a devenit universitatea din Praga, fondată în a. 1348 de 
regele Carol al IV-lea de Luxemburg (rege al Cehiei din 
1347 sub numele de Karel I şi împărat al Sfântului Impe-
riu Roman de Naţiune Germană (din 1355). Ca şi în alte 
universităţi ale Evului Mediu, studenţii din această instituţie 
se împărţeau (după principiul etnic) în aşa zisele naţiuni. În 
universitatea din Praga, care după modelul altor universităţi 
ale epocii avea dreptul de autoconducere, erau patru naţiuni: 
bohemiană (cehă), bavareză, saxonă şi poloneză (în care ma-
joritatea le aparţinea germanilor-teutoni). 

La alegerea organelor administrative, inclusiv a rectorului 
universităţii, fiecare naţiune avea un singur vot. Dar, întrucât 
din cele 4 naţiuni trei erau germane şi doar una era cehă, admi-
nistrarea universităţii se afla totalmente în mâinile germanilor. 
Intelighenţia din Boemia a cerut de la regele Venceslav (1378-
1419) să pună capăt predominării germanilor în universitate. 
În urmă acestei cereri Venceslav a emis decretul de la Cutna 
Gora (1409) care stabilea că la luarea deciziilor importante 
pentru universitate cehii să aibă trei voturi, iar germanii – unul. 
Decretul a trezit nemulţumirea profesorilor germani, care au 
abandonat universitatea. Un autor anonim scria că „naţiunile” 
străine au plecat din Praga în Germania „…fie pe jos, fie căla-
re, fie cu căruţele”, unde au fondat universitatea din Leipzig. 
Rector al universităţii din Praga a devenit cehul Jan Hus, care 
a respectat cu insistenţă decretul. 

În Franţa un focar al trezirii conştiinţei naţionale a de-
venit universitatea din Orleans, unde, în secolul al XIV-lea 
s-a produs un fapt revoluţionar în învăţământul universi-
tar: profesorii au început să ţină lecţiile în limba franceză 
(în afara celor care trebuiau ţinute, obligatoriu, în limba 
latină). În alte ţări trecerea la limba naţională în universi-
tăţi s-a produs abia peste trei – patru secole: în universită-
ţile din Germania, predarea în limba naţională s-a produs 
abia în secolul al XVIII-lea. 

În Anglia medievală cel mai important centru uni-
versitar s-a aflat la Oxford, unde a fost student, apoi a 
devenit profesor de logică, John Wycliff (1320-1384). Au-
toritatea lui a crescut în Anglia după a. 1366, odată cu 
începutul luptei pentru reducerea influenţei papalităţii 
şi a Bisericii catolice în Anglia. Ideile sale referitoare la 
Biserică şi Papa de la Roma au fost expuse în lucrările: Des-
pre puterea lui Dumnezeu (1375) şi Despre puterea mireană 
(1376). J. Wycliff opta pentru ca Biserica să aibă doar putere 
spirituală, iar clerul să trăiască din sărăcia evanghelică. El 
considera că creştinii au dreptul să citească Biblia în limba 
cunoscută de ei. Pentru a ajuta poporul să cunoască cartea 
de căpătâi a Bisericii creştine, el a început traducerea Bibliei 
în limba engleză. 

 Universităţile medievale din Anglia au contribuit la 
răspândirea ştiinţei de carte. În sec. XIV-XV în această 
ţară erau cca 60 de biblioteci, care la început au aparţinut 
mănăstirilor apoi colegiilor universitare. Episcopul Richard 
de Bery (1281-1345) avea cca 1500 de volume. El a lăsat prin 
testament Biblioteca sa personală Universităţii din Oxford. 
Exemplul lui a fost urmat de Ducele de Hemfry, care a donat în 
1432 Bibliotecii din Oxford 129 , iar în 1441–134 de volume. 

Dintre profesorii italieni care s-au evidenţiat prin viziu-
nile lor umaniste în activitatea didactică şi ştiinţifică meri-
tă să fie menţionat Pier-Paolo Vergerio (1370-1444) – pro-
fesor care a activat în universităţile din Bologna şi Padova. 
În lucrările sale el chema profesorii la munca ştiinţifică 
asiduă pentru a da cunoştinţele acumulate studenţilor. Ca 
umanist al noii epoci, Pier-Paolo Vergerio era pentru depăşi-
rea sistemului tradiţional al celor 7 arte liberale, optând pentru 
predarea în universităţi a următoarelor ştiinţe: istoria, retorica, 
poetica, muzica, logica, ştiinţele naturii, astronomia, geome-
tria, aritmetica, medicina şi juridica, plasând tocmai la urmă 
teologia. Pier-Paolo Vergerio consideră că un savant înzestrat 
cu capacităţi trebuie să se consacre doar cercetării. 

Cu toate acestea, în pofida monopolului Bisericii asupra 
ştiinţei de carte, universităţile din Evul Mediu au avut o anu-
mită contribuţie la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei. Dar 
inventarea în anii 1427-1429 a tiparului în Europa (primele 
tipare au apărut în China – n.n.) de către Johann(es) Gutenberg 
(cca1394/1399 –3.II.1468), Renaşterea italiană (sec. XIV-XV) 
şi descoperirile geografice din sec XVI au marcat o nouă eta-
pă în istoria universităţilor: „divina studia” a fost înlocuită cu 
„humana studia” ceea ce a însemnat sfârşitul monopolului Bi-
sericii asupra universităţilor şi, ca urmare, laicizarea învăţă-
mântului. 

                                    Pavel COCÂRLĂ,
 profesor universitar, USM

UNIVERSITĂŢILE MEDIEVALE ALE EUROPEI OCCIDENTALE (SEC. XII-XIV)
Moto: Non scholae, sed vitae discimus

(Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm)

Universitatea din Praga a fost fondată în anul 1348

Acest articol a fost scris cu prilejul celor 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova
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La mijlocul acestei luni, în Sala Senatului a Universității de Stat din Moldova, 
a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Revoluţia Maghiară din 1956. 

Ecourile şi impactul ei asupra RSS Moldovenească”. Deschiderea conferinţei a început 
cu vernisarea Expoziţiei „Revoluţia Maghiară din 1956” şi a expoziţiei personale a scri-
itorului Boris Marian.

În debutul conferinței,  cu un mesaj de salut s-au adresat publicului doamna Monica Ba-
buc, Ministrul Culturii, domnul Ion Guceac, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a Moldovei, domnul Gheorghe 
Ciocanu, profesor universitar,  doctor habilitat, rectorul 
USM, Excelenţa Sa domnul Mátyás Szilágyi, Ambasado-
rul Ungariei în Republica Moldova, şi domnul Ion Gume-
nâi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie.

După deschiderea oficială a conferinţei au urmat comu-
nicările ştiinţifice împărţite în 4 paneluri. În cadrul Pane-
lului 1 cu titlul „Revoluția maghiară văzută de martorii 
oculari”, moderat de domnul Igor șarov, viceministrul 
Culturii,  doctor, conferenţiar universitar USM,  au parti-
cipat: domnul György Fekete, Președintele Academiei de 
Arte din Ungaria, domnul Boris Marian, scriitor, decorat 
cu ordinul Revoluției din 1956, şi  doamna Maria Wittner, 
membră a delegaţiei  ungare.

După o serie de întrebări şi discuţii a urmat Panelul 2, moderat de domnul Octavian 
Țîcu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie, AȘM. În cadrul 
panelului 2, cu comunicări ştiinţifice au participat: doamna Dalia Báthory, istoric, Ungaria/
România ( cu comunicarea: O privire din Germania asupra Revoluției din 1956 din Ungaria. 
Presă și istoriografie); domnul Marton Bekes, doctor în istorie, Ungaria (cu comunicarea: 
Pentru libertate și independență – Revoluția și lupta pentru libertate a Ungariei în 1956);  
domnul Igor Cașu, lector universitar, doctor, director al Centrului de Studiere a Totalitaris-

mului, Facultatea de Istorie și Filozofie, USM (cu comunicarea: Reacția populației RSSM la 
Revoluția Maghiară din 1956: percepții sociale și etnice).

După comunicările ştiinţifice din panelul 2 a urmat deschiderea Panelului 3, moderator 
fiind domnul Ion Gumenâi. În cadrul panelului 3 au participat: doamna Diana Dumitru,  
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” (cu comu-
nicarea: Reflectarea Revoluției Maghiare în emisiunile postului de radio Europa Liberă și 

impactul acestora asupra opiniei publice din RSS Moldo-
venească); domnul Anatol Petrencu, profesor universi-
tar, doctor, USM (cu comunicarea: Revoluția Maghiară în 
presa sovietică a epocii); domnul Andrei Cușco, doctor, 
conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”/USM (cu comunicarea: Revoluția Maghia-
ră din 1956 în context internațional: privire de ansamblu 
și câteva concluzii). 

După întrebările adresate participanţilor a urmat ulti-
mul panel de comunicări ştiinţifice (panelul 4)  moderat 
de domnul Ion Eremia, șeful Departamentului Istoria Ro-
mânilor, Universală și Arheologie, Facultatea de Istorie și 
Filozofie, USM. 

Panelul 4 a pus în discuţie Revoluția Maghiară din 
1956 reflectată în arhivele din Republica Moldova, în cadrul  căruia au participat cu co-
municări ştiinţifice: domnul  Ion Varta, doctor în istorie, Director general al Serviciului de 
Stat de Arhivă al Republicii Moldova, domnul Roman Dlujanschi, director general, Arhiva 
Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova.

În final organizatorii au adus sincere mulţumiri participanţilor şi celor prezenţi  pentru 
buna organizare a acestui important eveniment din istoria poporului maghiar.

Iulian CRIMINCEANU,
student, anul II,  specialitatea Istorie 

Actualitatea la zi

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE

A încheia un proiect cu o carte este o 
provocare. A scrie o Istorie a Alma 

Mater e o provocare dublă: a competen-
ţelor, a responsabilităţii şi a unui univers 
emotiv aparte.

…În primăvara anului 2014 gândurile 
privind Istoria Universităţii devin discuţii, 
treptat, ţesute cu documente de arhivă; amin-
tiri şi alte izvoare se transformă în pagini 
scrise, capitole, ornate de generaţii de pro-
fesori şi studenţi, ani de efort intelectual, ad-
ministrativ, studii şi cercetare, urzite cu dra-
gostea faţă de Nou. Şi permanenta dilemă: 
„oare mai e nevoie de o reevaluare a Isto-
riei USM; ce nou se va putea spune faţă 
de înaintaşi?” Fiecare pagină scrisă aducea 
convingerea că e nevoie (şi nu era vorba de 
o „istorie altfel”, ci de o „istorie aşa cum 
a fost”). Într-un final, în septembrie 2016, 
avem cartea pe masă. Tratatul de faţă nu pre-
tinde la o expunere exhaustivă a evenimen-
telor ce s-au perindat din momentul fondării 
şi până în zilele noastre: el coagulează com-
partimente de anvergură reflectate în docu-
mente de arhivă, majoritar inedite. Pe unele 
segmente cognitive cercetarea recentă chiar 
lasă loc pentru noi investigaţii. Veridicitatea 
lor însă este nevoie să fie filtrată de compe-
tenţele cercetătorului. Una dintre concluziile 

ce se perpetuoaz, ca un fir roşu ce trece prin 
paginile volumului este că Universitatea în-
seamnă în primul rând Oameni şi Muncă. 
Şaptezeci de ani ai Universităţii de Stat 
din Moldova echivalează cu o viaţă de om: 
cu bucurii şi dificultăţi, cu descoperiri şi 
confuzii; este, în acelaşi timp, 
un moment de evaluare, dar şi 
de noi începuturi. 

Tratatul este prefaţat de tex-
tul profesorului universitar Ghe-
orghe Ciocanu, rector al USM, 
„Slujire întru… Datorie”, ur-
mat de cel al redactorului-ştiin-
ţific, al profesorului universitar 
Ion Niculiţă „Universitatea de 
Stat din Moldova la cea de-a 
70-a aniversare”. Evenimente-
le definitorii în evoluţia RSSM 
şi a Republicii Moldova au de-
venit în acelaşi timp şi repere ale 
Istoriei USM. Cele două perioa-
de evidenţiate între anii 1946 şi 
2016, delimitate de anii `80 ai secolului XX, 
au constituit cele două părţi ale conţinutului 
de bază al tratatului. 

Prima parte include şapte compar-
timente: Fondarea şi începutul activităţii 
Universităţii de Stat din Moldova; Baza ma-

terială a Universităţii de Stat din Moldova; 
Facultăţi, catedre, corpul didactico-ştiinţific; 
Rolul Universităţii de Stat din Moldova în 
evoluţia şcolii superioare şi a instituţiilor 
de cercetare ştiinţifică din RSSM; Evoluţia 
procesului de studii la Universitatea de Stat 

din Moldova; Relaţiile inter-
naţionale ale Universităţii de 
Stat din Moldova. Cea de-a 
doua parte: Universitatea de 
Stat din Moldova în contextul 
mişcării de renaştere şi elibe-
rare naţională; Evoluţia valo-
rilor universitare: Restructu-
rarea facultăţilor, a catedrelor, 
a centrelor, a laboratoarelor şi 
crearea noilor subdiviziuni di-
dactico-ştiinţifice şi de cerceta-
re; Cadrele didactico-ştiinţifice 
de la Universitatea de Stat din 
Moldova; Evoluţia procesului 
didactic la Universitatea de 
Stat din Moldova; Elaborarea  

curriculelor conform standardelor europene 
şi implementarea lor în procesul de instru-
ire; Sistemul de pregătire a cadrelor prin 
masterat, doctorat, postdoctorat; Cercetarea 
ştiinţifică la Universitatea de Stat din Mol-
dova; Organizaţiile studenţeşti şi rolul lor în 

viaţa social-politică; Baza tehnico-materială 
a Universităţii de Stat din Moldova; Univer-
sitatea de Stat din Moldova în relaţiile inter-
naţionale; Organele eligibile, administraţia 
şi subdiviziunile universitare; Universitatea 
de Stat din Moldova – promotor al perfor-
manţei în învăţământului superior. Capitole-
le reprezintă contribuţii ale unei echipe din 
14 cercetători, sub coordonarea profesorului 
universitar Ion Eremia.

Şi o mică digresiune de la subiect:
În octombrie 1938 era inaugurată Trilogia 

„Ansamblului monumental de la Târgul Jiu” 
de Constantin Brâncuşi: Poarta Sărutului, 
Masa Tăcerii şi Coloana Infinitului. Peste 
opt ani din acel moment la Chişinău era in-
augurată Universitatea de Stat din Moldova. 
Cele trei componente identificate de marele 
sculptor vor defini şi pilonul Lumii universi-
tare. Tinerii vin la Universitate din dragoste 
pentru un anumit domeniu, reflectează şi se 
formează la izvorul cunoştinţelor şi se fac 
remarcaţi printr-o activitate neîntreruptă a 
generaţiilor de intelectuali USM-işti în toate 
direcţiile vieţii publice.

Sergiu MATVEEV,
doctor, conferenţiar universitar,

Departamentul Istoria Românilor, 
Universală şi Arheologie

Aceasta era convingerea marelui filosof și savant german Gott-
fried Wilhelm Leibniz (1646-1716), de la a cărui naștere comu-

nitatea științifică mondială, inclusiv profesorii și studenții Facultății 
de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, omagiază 
anul acesta 370 de ani. 

Gottfried Wilhelm Leibniz – matematician și filosof, diplomat, jurist, 
istoric și fizician – a fost, fără îndoială, unul dintre spiritele cele mai cul-
tivate ale timpului său. „Nimic nu e incult, steril şi mort în Univers; nu 
există haos, nu există confuzie decât în aparenţă …” menționa  el în prin-
cipala sa lucrare Monadologia.

„Raţiunea este o înlănţuire de adevăruri ce nu pot produce decât 
adevăruri”, afirma G.W. Leibniz. A fost  considerat ultimul geniu uni-
versal din istorie, un geniu care s-a manifestat la fel de strălucit în dome-
niul filosofiei ca şi în domeniul matematicii, fizicii, logicii, jurispruden-
ţei, istoriei, economiei şi teologiei. Este considerat unul dintre spiritele 
cele mai cuprinzătoare pe care le-a cunoscut omenirea. 

G. W. Leibniz s-a născut la 1 iulie 1646 la Leipzig, în familia unui 
jurist și profesor de etică. De  mic copil s-a adâncit în lectura diverselor 
cărți din biblioteca tatălui său. Dacă suntem puşi în situaţia să vedem ce 
l-a preocupat pe filosoful nostru, trebuie să spunem că una din ideile care 
îl preocupă mai mult este, de rând cu filosofia și matematica, organizarea 
muncii ştiinţifice. Întemeierea de Academii, acumularea de observaţii, 
comunicarea descoperirilor între savanţi, în fine, crearea unei limbi universale – sunt preocu-
pări de la un capăt la altul al vieţii sale.  G. Leibniz este fondatorul și primul președinte al 
Academiei Regale Prusace de științe. La propunerea lui, marele nostru cărturar Dimi-
trie Cantemir este ales, la 11 iulie 1714,  membru al Academiei de Ştiinţe din Berlin, G. 
Leibniz numindu-l pe D. Cantemir „rege printre filosofi și filosof printre regi”.

***
G.W. Leibniz s-a arătat dominat de o pasiune nestăvilită pentru filosofie ca şi pentru toate 

ştiinţele pe care un adevărat umanist al epocii sale era în măsură să le cultive, manifestându-
se ca cel mai strălucit reprezentant al spiritului universal pe care ni-l oferă secolul său. Opera 
pe care ne-a lăsat-o cuprinde și o uriaşă corespondenţă, atestând preocupări din aproape toate 
domeniile, un orizont care se întinde foarte departe și o inventivitate surprinzătoare în câmpul 
ştiinţei pe atunci în plină dezvoltare. A fost un gânditor deosebit de prolific. Principalele sale 
idei sunt:   o raționalitate perfectă a universului; voința liberă; regularitate logică; infinit 
cantitativ și calitativ; armonie perfectă predeterminată a tuturor lucrurilor ș.a. În loc 

de o singură substanță, recunoaște o cantitate infinită de suflete, numite monade. Amintim 
aici cele mai importante din operele sale: Meditații asupra cunoașterii, adevărului și ideilor, 
Teodiceea, Monadologia, Noi eseuri asupra intelectului omenesc ș.a.

 Corespondenţa reprezintă un factor important în ceea ce-l priveşte pe G. W. Leib-
niz, acest lucru fiind subliniat chiar de filosof: „Cine nu mă cunoaşte decât din studiile mele 
nu mă cunoaşte deloc.” Opera leibniziană constituie un element esenţial în viaţa spiritu-
ală contemporană prin faptul că scoate frecvent în evidenţă noi valenţe ale contribuţiei 
marelui gânditor. Filosofia lui Leibniz este o continuare a tot ce a existat până la el, dar, 
în acelaşi timp, aduce ceva fundamental nou. G. W. Leibniz vede în problema confor-
mităţii raţiunii cu credinţa o provocare perpetuă, care a fost în permanenţă în centrul 

atenţiei datorită importanţei asumării unui răspuns în favoa-
rea sau în defavoarea acestei relaţii. Triumful „raţiunii adevă-
rate”, luminate prin graţia divină, este, în acelaşi timp, un triumf 
al credinţei şi al iubirii, iar filosofia nu poate contrazice credinţa, 
deoarece „adevărul nu ar putea contrazice adevărul”. 

El face parte din grupul marilor metafizicieni raţionalişti ală-
turi de R. Descartes şi B. Spinoza – gânditori care au încredere 
profundă în puterile raţiunii omeneşti de a pătrunde până în teme-
iurile ultime ale existenţei. G.W. Leibniz a înţeles că tot ce există 
exprimă o finalitate, iar realitatea şi perfecţiunea universului îi vor 
apărea, în ciuda multor aparenţe contrare, drept inseparabile. G.W. 
Leibniz este unul dintre precursorii dialecticii germane; el a 

susţinut ideea continuităţii şi evoluţiei naturii. În teoria cunoaşterii, G.W. Leibniz este 
adept al raţionalismului pe care încearcă să-l îmbine cu elemente de empirism. 

Împărţind adevărurile în „raţionale” şi „faptice”, el considera că primele, având un ca-
racter necesar şi universal, nu pot proveni din experienţă; principiile lor se află în intelect în 
stare embrionară şi primesc de la simţuri doar un impuls pentru dezvoltarea lor. De aceea, 
la cunoscuta teză a sensualismului: „Nimic nu este în intelect care să nu fi fost mai înainte 
în simţuri”, Leibniz adaugă: „în afară de intelectul însuşi”. Astfel el completează cele trei 
principii ale logicii aristotelice cu principiul raţiunii suficiente, necesar pentru verificarea 
adevărurilor faptice obţinute pe calea inducţiei. 

Operele filosofice ale lui Leibniz au exercitat o influenţă deosebită asupra dezvoltă-
rii ulterioare a filosofiei germane, în special asupra lui Christian von Wolff şi Immanuel 
Kant, dar și asupra dezvoltării filosofiei și științei în ansamblu.

Anastasia TIMUș, 
studentă, anul II, grupa Antropologie 

UN GENIU UNIVERSAL
Trăim  în cea mai bună dintre lumile posibile, fiecare în parte la timpul respectiv

Exponenţi luminaţi ai umanităţii

COLOANA INFINITULUI  USM

UN POPOR CARE NU-ŞI UITĂ TRECUTUL
(CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ:  „REVOLUŢIA MAGHIARĂ DIN 1956. ECOURILE ŞI IMPACTUL EI ASUPRA RSS MOLDOVENEASCĂ”)
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În ultima vreme Autoguverna-
rea Studenţilor Universităţii de 

Stat din Moldova (ASUSM) şi-a in-
tensificat formele şi metodele de acti-
vitate cu tineretul studios, afirmându-
se ca o structură  combativă eficientă 
şi mobilizatoare.

Despre  unul din aceste eforturi, 
demne de a fi apreciate, vom relata  
succint în continuare. Este vorba de 
instituirea  oficială a Zilei Tinere-
tului USM, care a debutat pe data de 
12 octombrie. Evenimentul a fost or-
ganizat în aer liber, în faţa Blocului 
Principal, cu plasarea ulterioară în 
spaţioasa Sală Multimedia.

Scopul acestei acţiuni lăudabile a 
fost de a dezvolta şi a antrena spiritul 
participativ al studenţilor, interesul 
lor faţă de activităţile extracurricula-
re, stimularea interesului civic al fie-
cărui tânăr studios în parte.

Preşedintele ASUSM, Sveatoslav 
Begliţă, student la FRIŞPA (imagi-
nea îi puteţi vedea alăturată acestei 
corespondenţe) ne-a relatat că prin  astfel de forme or-
ganizatorice ASUSM depune eforturi susţinute în a-şi 
menţine imaginea şi atractivitatea magnetică.

Această organizaţie studenţească şi-a asumat respon-
sabilitatea şi rolul de a încuraja şi a promova ideile ori-
ginale şi atractive ale studenţilor noştri, care au  scopul 

Recent, la Facultatea de Litere, a avut 
loc un eveniment singular prin semni-

ficaţia lui : Centrul „Русский Мир” l-a găzdu-
it pe stră-strănepotul genialului poet Alexandr 
Sergheevici Puşkin, pe care-l cheamă Alexandr 
Alexandrovici Puşkin şi pe doamna sa – soţia 
Maria Alexandrovna  Durnova – nepoata Mari-
ei Puşkina (fiica fiului marelui poet cu acelaşi 
nume de familie).

Reprezentantul celebrei dinastii puşkiniste 
exercită funcţia de preşedinte al Uniunii dvore-
nilor ruşi din Belgia, fiind şi fondatorul şi co-

preşedintele Fondului mondial de caritate „A. S. 
Puşkin”, iar în fruntea acestei structuri benevole se 
află la ora actuală soţia sa M. A. Durnova.

Înalţii oaspeţi au ascultat cu interes comunică-
rile despre activitatea Centrului universitar „A. S. 
Puşkin”, fiind impresionaţi de modul în care aici 
se venerează  memoria poetului naţional prin orga-
nizarea seratelor de creaţie, a conferinţelor ştiinţi-
fice, a olimpiadelor tematice etc. 

Galina IAROVAIA,
metodist la Centrul „A. S. Puşkin”

Generaţia sec. XXIDEBUT PROMIŢĂTOR

Un legendar arbore genealogic

URMAŞI AI LUI A. S. PUŞKIN LA USM

FRUMOS E SĂ ÎMBRĂŢIŞEZI PROFESIA DE EDUCATOR...

de a contribui în perspectivă la consolidarea şi perpetuarea 
unui viitor prosper – al tânărului nostru Stat  Republica 
Moldova, care, deocamdată, se află într-un proces dureros 
de tranziţie şi de afirmare în peisajul comunităţii civilizate 
şi prospere a familiei, parte indisolubilă a Uniunii Euro-
pene.

Ziua Tineretului USM, Ediţia 1, este un început bun 
şi promiţător în perspectiva afirmării idealurilor şi speran-
ţelor pe care şi le-a asumat noua generaţie de tineri studioşi 
ai USM.

Într-un ceas bun!
Reporter „Universitatea”

Educatorul. Cine 
este și care-i me-

nirea lui pe acest pământ? 
Consider că această alea-
să ființă este chemată pe 
lume să educe în copii o 
dreaptă conjugare a gân-
dirii cu expresia, luminile 
cunoștințelor, cu noblețea 
şi credința în graiul ma-
tern, conştiinţa patriotică. 
Educatorul este și va ră-
mâne a fi marele prieten 
al copiilor, care îi învață 
să devină oameni și toa-
te acestea se realizează 

prin intermediul jocului. Copiii au nevoie să fie educați, 
iar educația copilului începe de la dragoste, apoi urmează 
celelalte. 

…Mă numesc Elena Moisei, activez în calitate de edu-
cator în Instituția Preșcolară Nr. 197 ,,Cheița de Aur” din 
orașul Chișinău. Mă bucur că am ales profesia de educator, 
deoarece astfel mă simt om și cred că aceasta mi-a fost 
vocația. Tot timpul am visat să fiu alături de copii, căci ce 
este copilul? V. Hugo spunea: ,,Copilul este mlădița din 
care crește viitorul”. Când eram mică, îmi doream să de-
vin învățătoare la clasele primare. După ce am depus actele 
la Universitatea Pedagogică ,,Ion Creangă”, am studiat la 
Specialitatea: ,,Pedagogia Învățământului Primar și Peda-
gogia Preșcolară”.

 Realizând practicile pedagogice la ambele specialități, 
am constatat că sunt mai aproape de profesia de educator, 
de acei copilași încă micuți, dar cu ochișori curioși, dornici   

a asculta povești, a cânta, a dansa, a se juca. 
În final, am înțeles că a fi educator nu este o profe-

sie, ci o chemare a sufletului, că la baza măiestriei pe-
dagogice se află capacitatea de a comunica, de a motiva 
preșcolarul în așa mod, încât să aștepte cu nerăbdare a 
doua zi să  vină la grădiniță, aceasta fiind a doua casă 
pentru copil. Educatorul este acel om care sădește în inima 
copilului grăunciorul cunoștințelor, îl  mângâie cu lacrima 

iubirii, cu vorba dulce. Această profesie este pe cât de cap-
tivantă, pe atât de complicată. Ea necesită foarte multă răb-

dare, creativitate și chiar stoicism. 
În activitatea mea de educator, zi de zi îndeplinesc mul-

tiple roluri pentru micuții din grupă, de multe ori am fost 
numită și mamă de către unii dintre ei, mă străduiesc să fiu 
aproape de sufletul copilașilor, să găsesc acea mică scânteie 
din ochii lor, să evidențiez cele mai bune calități pe care 
le poate avea un copil: Bunătatea, Sinceritatea, Modes-
tia, Omenia. Consider că familiarizarea copiilor cu aceste 

calități le va ajuta să distingă ușor binele de 
rău, adevărul de minciună atunci când vor 
merge pe treptele vieții. Consider activitatea 
de educator drept niște șuvoaie de lumină ce 
se revarsă mai întâi în sufletul copilului, apoi, 
ca o floare, își deschide petalele abilității. 

Pentru a fi educator se cere un talent de-
osebit – arta de a trece prin filierele sufletu-
lui său tot ce trebuie să răsădească în inimile 
copiilor, să cântărească capacitățile sale inte-
lectuale, comparându-le cu oferta societății. 
Mereu să fie în căutare. Îi mulțumesc lui 
Dumnezeu că m-a  înnobilat cu calitățile ne-
cesare unui cadru didactic, cu măiestria aces-
tei nobile profesii.

Iubesc copiii nespus și caut să desco-
păr în sufletele micuților rolul și locul meu 
în viața lor pentru a privi critic la felul de a 
fi. Aceasta e cea mai sinceră notă pe care ar 
putea un educator să și-o dea. Dacă aș putea 
întoarce ,,roata vremii”, tot această profesie 
aș îmbrățișa. 

Elena MOISEI,
educatoare la Grădiniţa nr.197 

din Chişinău
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Părinte, cum poate cineva să se apropie de tinerii care - 
au apucat-o pe un drum greşit?

Cu dragoste. Dacă există dragoste adevărată, nobilă, în-- 
dată tinerii sunt vestiţi lăuntric şi sunt dezarmaţi.

Vin la colibă tot felul de tineri cu diferite probleme. Îi în-
tâmpin, le dau o trataţie, le vorbesc şi, peste puţin timp, de-
venim prieteni. Îşi deschid inimile şi primesc dragostea mea. 
Unii, sărmanii de ei, sunt atât de lipsiţi! Însetează după dra-
goste. Se vede îndată că n-au simţit dragoste nici de la mama, 
nici de la tatăl lor. Nu se mai satură…

Dacă îi compătimeşti, dacă-i iubeşti, ei îşi uită proble-
mele. Uită chiar şi de droguri. Se depărtează bolile, îşi lasă 
neorânduielile şi vin după aceea ca închinători evlavioşi în 
Sfântul Munte. Pentru că într-un anumit fel simt dragostea lui 
Dumnezeu. Şi văd că au o nobleţe ce îţi mişcă inima.

Din Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti. 
Volumul I. Cu durere și dragoste pentru omul 

contemporan, Editura Evanghelismos, București, 2012, p. 
270-271

LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Lumina din Lumină

„EDUCAŢIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR” 
La Universitatea de Stat din Moldova au debutat joi, 

13 octombrie 2016, lucrările Conferinţei internaţio-
nale: „Educaţia din perspectiva valorilor”, aflată la a VI-
II-a ediţie.  Evenimentul este organizat de Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din 
Moldova. Peste 120 de cercetători din diverse domenii şi in-
stituţii s-au înscris cu comunicări.

Sesiunea Plenară a conferinţei 
a fost moderată de pr. conf. univ. 
dr. Octavian Moşin de la Universi-
tatea de Stat din Moldova şi conf. 
univ. dr Ioan Scheau de la Univer-
sitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia.

Doamna prorector Otilia Dan-
dara, dr. hab. prof. univ., i-a salu-
tat pe participanţi, mulţumindu-le 
pentru implicarea şi participarea la 
această conferinţă, prezentând co-
municarea intitulată: „Educaţia 
pentru valori: Provocări şi şanse pentru şcoala de mâi-
ne”.

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropo-
liei Chișinăului și a Întregii Moldove, prezent la eveniment, 
a transmis mesajul de binecuvântare al ÎPS Mitropolit Vladi-

mir şi a prezentat comunicarea „Biserica şi şcoala: partene-
riat pentru educaţie.”:

„Suntem conştienţi cu toţii că educaţia, axată mereu pe 
promovarea valorilor general-umane, şi-a adus în toate tim-
purile contribuţia la formarea calitativă a tinerei generaţii, la 
pregătirea specialistului de mâine, înarmat cu arsenalul nece-

sar de cunoştinţe şi de virtuţi, care va construi viitorul unei 
societăţi prospere. În acest context, ţinem să menţionăm că 
avem cu toţii o mare responsabilitate pentru instruirea tinere-
tului studios în măsura în care aceştia să poarte cu demnitate 
numele de modelatori ai societăţii prospere de mâine. 

Forul ştiinţific de astăzi, ca şi altele pe măsura acestuia, 
va lua atitudine şi va sublinia rolul educaţiei în promovarea 
valorilor într-o societate contemporană, va aborda probleme 
de educaţie morală, alături de cea religioasă şi spirituală, de 
care trebuie să se pătrundă fiecare dintre noi pentru a trans-
mite spre asimilare aceste cunoştinţe tânărului, convins de 

faptul că, fiind şi el parte a Şcolii 
Marilor Valori, este obligat să le 
aplice / să le promoveze mereu 
în traseul de continuă formare”, 
a menţionat episcopul Ioan în 
cuvântarea sa. 

La deschiderea festivă a 
conferinţei a participat și pr. 
prof.univ.dr. Mihai Himcinschi, 
decanul Facultăţii de Teologie 
de la Universitatea „1 Decem-
brie 1918”, Alba Iulia, care s-a 
referit la importanţa libertăţii re-
ligioase în procesul de educaţie.  

Conf. univ. dr. Ioana Todor, de la Universitatea „1 De-
cembrie 1918”, de la Alba Iulia a prezentat un comunicat cu 
genericul: „Predarea bazată pe evidenţe”. 

Lucrările conferinţei au continuat cu alte zeci de comuni-
cări ținute de participanţii prezenţi la întrunire. 

DUMNEZU NU SPUNE NICIODATĂ „NU!”, CI „NU ACUM!”

Responsabil de pagină Protoiereu Octavian MOŞIN

ÎNVĂȚĂMINTE LUMINATE
(DACĂ EXISTĂ DRAGOSTE ADEVĂRATĂ, NOBILĂ, ÎNDATĂ TINERII SUNT VESTIŢI LĂUNTRIC ŞI SUNT DEZARMAŢI)

În fiecare zi ar fi bine să ascultăm măcar 
un cântec, să citim ceva bun, să vedem 

ceva frumos şi să spunem câteva cuvinte dul-
ci, calde. Toată lumea vrea fericire, nimeni 
nu vrea durere, dar nu poţi să ai un curcubeu 
fără un pic de ploaie.

Mugurele devine floare. În viață câștigi, 
pierzi, suferi, dar cel mai important este că 
înveți. Restul e abur, fum. Se cuvine să avem 
ochi care să vadă ce este mai bun și inimă 
care să ierte ce este mai rău. Nu contează cine 
te-a rănit, dar cine te-a făcut să zâmbești din 
nou. Visează ca și cum ai trăi pentru totdeau-
na, trăiește ca și cum ai muri mâine. Timpul 
șterge, dar știe să păstreze, ca nimeni altul, 
ceea ce trebuie pierdut. Lasă să treacă ce a 
fost. Ai credinţă în ce va fi. Eroii sunt printre 
noi. Nu au costume speciale, nici dublă per-
sonalitate. Viaţa te poate surprinde oricând. 
Într-o clipă s-a terminat totul şi te trezeşti că 
Cineva te apasă pe piept. Resuscitare. Avem 
destule să ne spunem, nu-i aşa?

Modestia este cartea de vizită a omului 
deştept. Nu trebuie să faci tot drumul până la 
destinație. Fă primul pas și vei ști care este 
următorul. Unui bătrân (măturător de străzi) 
într-o dimineață i s-a prezentat la lucru un 
tânăr care voia să înveţe meşteşugul mătu-
ratului. Tânărul luă măturoiul în mână, dar, 
când se uită în depărtare și zări cât de lungă 
e strada, îl apucă descurajarea spunând: „Nu 
o să terminăm de măturat strada aceasta nici 
în două zile, dar mite într-o singură zi. Eu 
mă dau bătut”. Şi se aşeză trist pe marginea 
trotuarului. Atunci bătrânul îi spuse: „Păi, nu 
trebuie să te uiţi în capătul străzii, căci aşa 

nu mai faci niciodată nimic şi te aşezi deo-
parte. Mai un vin, mai o ţuică, mai o  ţigară 
şi aştepţi să treacă timpul, convins că nu se 
poate. Nu aşa! Ia mătura în mănă şi nu te uita 
înainte! Priveşte doar în jos, dă în stânga cu 
măturoiul, dă în dreapta cu măturoiul. Stân-
ga-dreapta, stânga-dreapta şi fără să-ţi dai 
seama ai ajuns în capătul străzii”. 

***

Inimile la început erau gemene. Și nu 
erau basme. Oamenii au creat legile 

și au definit părțile. Au apărut regulile, pe-
depsele. Conflictul a 
schimbat armele pentru 
a doborî țintele. Armu-
rile de indiferență sunt 
spade care împiedică 
gloanțele privirii. Nu 
se văd rănile, dar curge 
sângele. E cald și mult. 
Nici nu se văd semnele 
că s-ar încheia lupte-
le. Ți se pare că este 
aproape la fel, dar la un 
alt nivel. Greșit. Tu nu mai ești cel de ieri 
și mâine nu vei mai fi cel de astăzi. Crești, 
evoluezi, înveți. Când dorurile frunții ți le 
topești, în suflet sunt simfonii de lacrimi fără 
de popas. Nu lăsa drapelul negru să coboare 
în inimă a toamnă târzie… Un vis pierdut e 
un roman trecut, citit, pus în raft. Treci mai 
departe.  Urmează și alte titluri și alte roma-
ne. Nu îți este poftă de citit?!

Rugăciuni. Se întâmplă minuni. Sufletele 
zâmbesc în felinare uitate de florăresele din 
colț în soare. Miraj. Plutim ușor. Singurăta-

tea este pentru suflet ceea ce este dieta pentru 
trup. Momente de claritate. Mă uit pe vizor 
în sufletul meu și nu e nimeni acasă. În tan-
dreţea serii pătrund încet, tip-til, pe un geam. 
Tăcerea apasă. Seara este ca o pasăre rănită. 
Număr amintiri și scad dezamăgiri. Îmi asum 
totul. Mă așez pe jos. În sufletul meu s-a fă-
cut răcoare. M-aș muta într-unul mai cu ve-
dere spre mare… Aleg să fac curat, șterg pra-
ful și aerisesc. Scutur. Scot toată mizeria, tot 
gunoiul afară. Lumină. Oxigen. Prea multe 
cuvinte complicate bune de pus într-o carte. 

Am dreptul la 
soarele de după 
ploi. Aprind un 
nou foc, încep 
un nou joc. Eu 
nu sunt al ni-
mănui. Eu sunt 
al Tău, Doam-
ne.

Să fim cu 
sufletele rându-
ite doar de gân-

duri pline. Lipsa de piper și sare din viață ne 
pot păcăli cu miere. Sarea în bucate rămâne 
sacră. Îți spun ce vrei să auzi, spune-mi ce 
vreau să aud. Eu fac legătura, tu o desfaci. 
Am sentimentul acut, atent, direct. Tatuaj pe 
suflet. Tatuaj pe minte. Am scris „îmi pare 
rău” pe un nor. Am scris „te iubesc” pe o 
stea, ca noaptea să-ți lumineze odaia inimii. 
Iubirea nu se ține în buzunar. Iubirea este ca 
o reacţie chimică. Soarele îmi zâmbește, mă 
iubeşte. Ce îți spun eu ție când te uiți în ochii 
mei ? Eu nu mă mai întorc înapoi în viitor. 

Viaţa este despre frumuseţe, despre zâmbet, 
despre puritate, despre dragoste, despre… 
Iartă-i pe cei care ţi-au greşit. Nu pentru că 
ar merita iertarea, ci pentru că tu meriţi li-
niştea.

Încheie fiecare zi cu iertare şi un gând 
bun. Nu contează cât de grea este viaţa ta, 
mâine este o nouă ocazie să o faci mai bună. 
Fii bun şi lucruri bune ţi se vor întâmpla. 
Emoţiile se împart cu cei din jur. Nu lăsa 
conflictul interior să te macine. Fii puternic! 
Cine nu îţi înţelege tăcerile nu îţi va înţele-
ge niciodată cuvintele. Eu nu îţi dau nimic 
din ceea ce nu ai deja. Ai forţa interioară 
să dai pagina în cartea vieţii tale şi să scrii 
frumos, de la capăt cu aliniat. Şi nu uita de 
cele 6 nevoi esenţiale: siguranţă, diversita-
te, semnificaţie, conexiune-iubire, creştere, 
contribuţie-dăruire. Indiferent ce-ai fi făcut 
în viaţă, meriţi să fii iubit ! O carte bună, o 
muzică bună, o discuţie antrenantă, bucuria 
în faţa naturii şi a frumuseţii de orice fel dau 
nobleţe sufletului. Iubire, atenţie, tandreţe!

Un prea puţin este întotdeauna mai bun 
decât un prea mult… Dumnezeu ştie mai 
bine decât mine ce vreau. Ce ai tu să nu-ţi 
fi dat Dumnezeu?! Dumnezeu  niciodată nu 
se grăbeşte, dar întotdeauna ajunge la timp. 
Dumnezu nu spune niciodată „Nu!”, ci „Nu 
Acum!”.  E o mare diferenţă! Dumnezeu pri-
veşte cu ochii iubirii şi ai milei nu spre ceea 
ce ai fost, nici spre ceea ce eşti, ci spre ceea 
ce vrei să fii. Ai nădejde!

Hrisostom Filipescu
sursa http://hrisostomfilipescu.

wordpress.com



Redactor-ºef: Mihai MORÃRAª
Design ºi machetare  
computerizatã: Maria BONDARI

Corector: Viorica MOleA
Operatoare: Nata GRIGORIȚĂ
Fotoreporteri: Marina CeBOTARI ºi
  Karim GRAID

editor: USM. Tiraj 1000 ex.
Comanda: 415

Adresa: str. A.Mateevici 60, MD 2009
Blocul II (Anexa), bir.15, tel. 57-76-39
Versiunea electronicã: www.usm.md/ziar

…Lucia Ţurcanu recent a fost decernată cu premiul „Omul de cuvânt”.  
Corect: I s-a decernat premiul…

Trebuie să ne pregătim de confruntări cu echipe mari. Ne întrebăm, ca să 
vă întrebăm: – Cum    sunt echipele mari: tari, puternice, experimentate?

Îi spunem adio lui Mihai Eminescu, dar numai pentru aceasta jumătate 
de oră. No comment!

Dle Reniţă, ce vreţi să-i adresaţi dlui primar ca şi sugestie, sfat? Atenţie! 
Confruntaţi variantele: ca şi sugestie – ca sugestie şi observaţi care este mai 
elegantă?

Cântecul „Ce frumos, bade, mai eşti” e realizat de Nina Crulicovschi.
A realiza înseamnă „a interpreta”? De când?
Fotbaliştii ucraineni au marcat primul gol chiar în debutul reprizei a doua. Nu e mai bine 

spus „Chiar în faza incipientă a reprizei a doua”?
Ora 9: zero, zero. Românii nu spun „zero, zero”.
Dvs., probabil, aţi observat mai multe ca şi psiholog. Aici contextul nu are nevoie de şi. 

Trebuie spus simplu: ca psiholog.

Dumneata poţi veni mâine la lucru la orele doisprezece. E vorba de un proaspăt anga-
jat. Angajaţii vin la serviciu, nu la lucru. Şi nu la orele doisprezece, ci la ora douăspre-
zece.

Bunii mei ascultători, oaspeţii noştri au fost Lidia şi Oleg Baraliuc. Termenul adecvat ni 
se pare invitaţii, nu oaspeţii. Oaspeţii nu întotdeauna sunt şi invitaţi. Pe când invitaţii îi 
presupun şi pe oaspeţi.

Din cauza asta s-au făcut careva modificări. Confruntaţi varianta corectă (propusă mai 
jos) şi vă veţi convinge că  contextul dat nu-l acceptă pe careva. De aceea propunem: Din 
cauza asta s-au făcut anumite modificări.

Trebuie să ne învăţăm s-avem grijă de noi. Corect: să învăţăm.
… Oricine ce le citeşte… Corect: Oricine care le citeşte… E vorba de o fiinţă, nu de un 

obiect, ca să putem spune ce.
Deputaţii s-au dat cu părerea. Expresia consacrată este şi-au dat cu părerea.

Ion MELNICIUC,
doctor în Filologie

Cu prilejul aniversar al USM (70 de ani de la fondarea în perioada imediat postbelică 
-1 octombrie 1946 a primei instituţii de învăţământ superior în fosta pe 

atunci RSS Moldovenească) la Alma - Mater au avut loc numeroase şi  importan-
te evenimente şi activităţi.

În această ordine de idei, s-a reţinut lansarea unei cărţi unice în felul ei. În-
suşi titlul acestui Compendiu instructiv-metodic – „Reflecţii despre antrenarea 
Ochilor şi minţii” ne trimite la gândul că acest volum se înscrie în categoria ce-
lor de excepţie, fiindcă autorul face parte din cohorta celor care merită respectul 
şi preţuirea cuvenită.

Este vorba de profesorul universitar Mihai Zabulica, un universitar cu o enor-
mă experienţă de viaţă şi unicul în R. Moldova căruia, în anul 1991, fosta Comisie 
Unională Superioară de Atestare de la Moscova (VAC) i-a conferit titlul ştiinţific de 
profesor universitar în domeniul Culturii Fizice şi Sportului. Tot domnul Mihai Za-
bulica rămâne a fi unicul cadru didactic universitar din ţara noastră care îmbină în cel 
mai fericit mod activitatea pedagogică cu cea din domeniul Avocaturii. Dar să reve-
nim sumar la subiectul propriu-zis. Evenimentul în cauză s-a produs pe 2 septembrie 
în  Sala Senatului, în calitatea de moderatori fiind profesorul universitar Florentin 
Paladi, prorector pentru Activitatea Ştiinţifică, şi reputatul om de cultură, scriito-
rul-poliglot, unul dintre cei mai apreciaţi comentatori ai sportului, ex-preşedinte al 
Comitetului Naţional Olimpic al R. Moldova, Efim Josanu.

Sala Senatului USM s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulţi dintre cei care-l 

cunosc şi-l respectă pe protagonistul lansării volumului în cauză, despre puternica dumisale 
personalitate vorbind somităţi ai sportului, apreciaţi specialişti în domeniul medicinii practi-
ce, prieteni, colegi, oaspeţi  ai câtorva instituţii de învăţământ superior.

Dacă ar fi să exprimăm în câteva cuvinte conţinutul acestei cărţi singulare, am putea con-
cluziona că în cele 360 de pagini sunt expuse şi analizate bazele şi principiile generale ale  

antrenării ochilor şi a spiritului.
În această ordine de idei, se reţine şi următoarea constatare judici-

oasă, pe care o face autorul însuşi: „ … Nu exerciţiile propuse con-
stituie chintesenţa cărţii, ci tocmai ideea schimbării atitudinii faţă 
de sine, conştientizarea faptului că fiecare dintre noi dispune de un 
potenţial enorm de creştere şi autorealizare, de soluţionare  atât a 
problemelor de sănătate, cât şi de armonizare a relaţiilor cu lumea 
înconjurătoare”. 

 Să reţinem, în acest context, celebra maximă a străbunilor noştri 
latini: „Mens sana in corpore sano”, adică Minte sănătoasă într-un 
corp sănătos.

Aceasta ar fi chintesenţa, acesta ar fi mesajul, acesta ar fi îndemnul 
care face corp comun cu splendida idee pe care domnul Mihai Zabulica 
a pus-o la temelia valorosului dumisale studiu.

Felicitări!
Mihai  MORĂRAŞ

La mijlocul acestui Brumărel, 2016, ne-a 
părăsit subit dragul nostru profesor Pa-

vel Vizir, personalitate de primă mărime în do-
meniul Logisticii şi Metodologiei Ştiinţei, cer-
cetător remarcabil în Filozofie.

A plecat în eternitate un Om cu majusculă, 
un pedagog, dascăl şi îndrumător care, prin pre-
zenţa sa în rân-
durile tineretului 
studios, la cursu-
rile teoretice şi la 
orele de seminar 
ne impresiona 
prin cunoştinţe-
le sale profunde, 
ne îndemna să 
ţinem la carte, 
să acumulăm cu 
sârguinciozitate 
cunoştinţele pre-
date de profesori, 
să fim responsa-
bili de drumul 
ales în viaţă.

Dar, înainte 
de toate, domnul profesor Pavel Vizir ne im-
presiona prin distinsele sale calităţi omeneşti şi 
sufleteşti, prin sinceritatea şi modestia debor-
dantă. De la el noi, foştii discipoli, am însuşit 
cea mai preţioasă, cea mai necesară şi rezistentă 
Lecţie – cea a Bunătăţii, a Demnităţii, a Conşti-
inţei de sine.

Fie-i luminoasă amintirea. Aibă-l Tatăl 
Ceresc în Dreapta SA.

Cu recunoştinţă,
un grup de discipoli din prima promoţie 

de jurnalişti (1970)

În perioada 26-30 septembrie 
2016, la Guadalajara, Mexico, 

şi-a desfăşurat lucrările cel de-al 67-lea 
Congres Internaţional de Astronauti-
că, IAC-2016, cu genericul “Să facem 
spaţiul cosmic mai accesibil pentru 
toate ţările”. Printre temele principale 
pentru dezbatere la acest Congres s-a 
evidenţiat următoarea: Misiunile mar-

ţiene ale viitorului. 
Un interes deosebit al participanţilor la Congres au tre-

zit proiectele de explorare şi valorificare a Planetei Marte, 
prezentate de Elon Musk, directorul Companiei americane 
SpaceX, care declarase anterior că intenţionează să lanseze 
în 2018 aparatul Red Dragon (Dragonul Roşu) pentru a stu-
dia arhitectura generală a Planetei Ro-
şii, iar în 2025 – să aducă pe Marte un 
echipaj uman. 

În cadrul Congresului, Musk a 
descris Proiectul unui Sistem Inter-
planetar de Transport (Interplanetary 
Transport System, ITS), destinat co-
lonizării Planetei Marte. Omul de afa-
ceri şi-a reconfirmat intenţia sa de a 
lansa spre Marte, în 2018, nava spaţi-
ală fără echipaj Dragon V2, prevăzu-
tă ulterior  pentru un echipaj de şapte 
persoane cu racheta grea Falcon Heavy (care va fi testată la 
finele acestui an).

Musk optează pentru necesitatea dezvoltării unei „ci-
vilizaţii interplanetare” şi a descris în detalii misiunea fără 
echipaj SpaceX Dragon, afirmând că în viitor fiecare navă 
spaţială, lansată de SpaceX va putea fi utilizată de 12-15 ori 
şi va transporta circa 100 de persoane cu bagajele acestora şi 
o încărcătură utilă de 450 de tone. 

Recent, SpaceX a efectuat primele testări ale motorului de 
rachetă Raptor, care este proiectat să fie utilizat în expediția 
spre Marte deja în 2024. Musk a comunicat că motorul Rap-
tor cu metan de o nouă generaţie are capacitatea să menţi-

nă un impuls extrem de puternic timp de 382 s, depăşind de 
aproximativ trei ori puterea unor motoare similare, instalate 
pe rachetele-purtătoare actuale Falcon 9 (forţa de tracţiune 
a motorului Raptor este de trei megaNewtoni). Dotată cu 
42 de motoare de acest tip, noua rachetă-purtătoare va 
fi una dintre cele mai puternice rachete utilizate la ora 
actuală şi deci va putea să transporte şi cea mai mare în-
cărcătură. 

Nava spaţială lansată cu destinaţia Marte va fi construită 
din fibre compozite şi va avea nouă motoare Raptor şi va fi 
mai întâi înscrisă pe o orbită circumterestră. Blocul de acce-
lerare al rachetei purtătoare va reveni la sol pentru alimentare 
cu carburant şi reutilizare ulterioară. Nava aflată pe orbita cir-
cumterestră de asemenea va fi alimentată suplimentar, după 
care îşi va lua calea spre Marte. Musk consideră că în 2035 

zborul spre Planeta Marte va dura 
circa 80 de zile (în comparaţie cu 
circa patru-şase luni în prezent).

Se prognozează că navele pi-
lotate SpaceX vor efectua 10 mii 
de zboruri spre Marte şi vor aduce 
pe Planeta Roşie un milion de oa-
meni. „Noi am putea să trăim pe 
Pământ şi să nu plecăm nicăieri, 
dar putem şi să devenim o civi-
lizaţie interplanetară constru-
ind pe Marte un oraş. Omenirea 

poate să devină o specie interplanetară”, a declarant Elon 
Musk. 

Notă: Compania SpaceX, fondată de Elon Musk în 2002,  
este o întreprindere privată de elaborare şi construire a unei 
serii de rachete-purtătoare şi de operare a sistemelor spaţia-
le. În decembrie 2008, Agenţia spaţială americană NASA a 
încheiat cu Compania  respectivă un contract pentru lansarea 
spre Staţia Spaţială (orbitală) Internaţională a 12 nave cos-
mice Dragon cu racheta purtătoare Falcon 9, pentru a înlocui 
navele Space Shuttle după 2011. 

Stefan D. TIRON, 
cercetător ştiinţific, AŞM

Exprimarea corectă
IV. „SĂ MUNCIM ÎN MIEZUL LIMBII”

CUVÂNTUL POTRIVIT

La o lansare de carte
UN ÎNDRUMAR AL SĂNĂTĂŢII

MISIUNILE MARŢIENE ALE VIITORULUI UN OM AL BUNĂTĂŢII 
ŞI AL ADEVĂRULUI

IN MEMORIAMUniversul aproape


