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Aşadar, timp de două zile (17-18 septembrie) Sala Senatului USM a găzduit o 
întrunire a experţilor în domeniul respectiv din 12 ţări: Armenia, Suedia, Fe-

deraţia Rusă, 
Lituania, Le-
tonia, Estonia, 
Bulgaria, Ro-
mânia, Marea 
Britanie, Olan-
da, Franţa şi 
Bielorusia. Eve-
nimentul, fiind 
marcat de îm-
plinirea a cinci 
ani de la libera-
lizarea profesi-
ei de executor 
judecătoresc în 
Republica Moldova, a fost organizat de către Uniunea Naţio-
nală a Executorilor Judecătoreşti, în comun cu Departamen-
tul Drept Procedural, Facultatea de Drept, USM, susţinut de 
un Proiect important al Uniunii Europene.

Reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene în R. Moldo-
va, domnul  Wicher Slagter, a apreciat drept un succes evo-
luţiile de 5 ani ale Sistemului de Executare din ţara noastră, 
accentuând importanţa  acestuia pentru dezvoltarea economi-
că a R. Moldova. Prezentă la acest For, doamna Fransoise 
Andrieux, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Executori-
lor Judecătoreşti, a pus în evidenţă progresele sistemului de 
executare din  R. Moldova şi dinamismul acestuia. 

Înaltul oaspete a prezentat Codul Mondial de executare, 
cod care constituie o culegere de standarde şi principii în ma-
terie de organizare a profesiei de executor judecătoresc.

Discuţiile din cadrul conferinţei au vizat subiecte aferente 
eticii şi controlului profesional al activităţii executorului ju-
decătoresc, implementării soluţiilor IT în activitatea de exe-

cutare silită, măsurilor de constrângere aplicate debitorilor şi optimizării termenilor şi 
modalităţilor de executare silită.

La rân-
dul lor,  re-
prezen tan-
ţii Uniunii 
Naţionale a 
Executorilor 
J u d e c ă t o -
reşti au mul-
ţumit pentru 
contribuţia 
adusă la con-
solidarea şi 
promovarea 
profesiei, la 

perfecţionarea cadrului normativ, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor ştiinţifice şi de instruire, acordând distincţii ono-
rifice unor personalităţi marcante din ţara noastră şi de peste 
hotarele ei: Diplome de  Excelenţă ale Editurii Univers Ju-
ridic; Pachete de excelenţă din partea Camerei Executori-
lor judecătoreşti Târgul Mureş; medalii din partea Servi-
ciului Federal de executare silită din Rusia etc.

Evenimentul dat este unul fără precedent în istoria siste-
mului de executare silită atât prin amploarea tematicii aborda-
te, cât şi prin cercul larg de participanţi.

Notă: Printre cei distinşi cu însemne speciale a fost şi 
domnul rector al Universităţii de Stat din Moldova, dom-
nul Gheorghe Ciocanu, profesor universitar, care a fost 
decorat cu Medalia Magna cum Laude, înalta distincţie fi-
indu-i înmânată de domnul Roman  Talmaci,  preşedintele 
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

Sergiu BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept, USM, profesor universitar

FOR  INTERNAȚIONAL  AL  JURIŞTILOR
Printre evenimentele de anvergură, care s-au produs la Universitatea de Stat 

din Moldova pe parcursul anului 2015, în mod aparte se înscrie şi Conferinţa In-
ternaţională „Statutul executorului judecătoresc în exercitarea atribuţiilor sale . 
Evoluţii ale procedurii de executare”.

Evenimentul „Noaptea Europeană a Cerce-
tătorului” a avut loc la Chisinau, în scuarul 

Academiei de Științe a Moldovei, în seara de 25 sep-
tembrie, concomitent cu alte peste 300 de oraşe eu-
ropene. Acesta oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a 
intra în legătură cu publicul, iar publicului – şansa de 
a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele 
experimentelor.

Cercetărorii de la Universitatea de Stat din Mol-
dova au participat la acest eveniment cu mai multe 
exponate și secvențe video, printre care:

Sistem de iluminat stradal independent 	
(autori: D.Duca, T.Potlog, P.Dumitru).

Preparate bioaditive alimentare obţinu-	
te din biomasa de spirulină (autori: V.Bulimaga, 
L.Zosim, T.Chiriac, D.Elenciuc, S.Djur, M.Pisova, 
V.Rudic).

Soiuri noi şi hibrizi perspectivi de mentă 	
(autori: E.Peleah, V.Ciobanu, M.Socinschi).

Prezentarea algelor cianofite (surse de 	
substanţe biologic active şi biofertilizanţi) (autori: 
V.Şalaru, S.Dobrojan).

Baza de date a algelor din Republica Mol-	
dova (autor: A.Trofim).

Purtători fototermoplastici și instalație op-	
tică pentru înregistrarea hologramelor microobiec-
telor în timp real (autori: A.Chirita, O.Corșac).

Compozit luminiscent în baza micro și 	
nanocompozitelor de ZnS și CdS (autori: P.Gașin, 
I.Dementiev, T.Goglidze).

Minisistemul fotovoltaic programabil pen-	
tru dozarea lichidelor și gazelor la presiune normală 
cu alimentare directă (autori: P.Gașin, C.Antoniuc, 
C.Rotaru).

Expoziție de cărți.	
Participarea la astfel de evenimente conferă 

activității de cercetare și, în special, realizărilor și 

elaborărilor știițifice, o importanță și o apreciere deo-
sebită pentru viața societății.

Toate activităţile ce au ţinut de buna organizare 
şi desfăşurare a «Nopţii Europene a Cercetătoru-
lui» cu participarea, precum am menţionat mai sus, 
a echipei noastre universitare, au fost coordonate 
cu domnul Florentin PALADI, prorector pentru Ac-
tivitatea Ştiinţifică, profesor universitar.

Tatiana BULIMAGA, 
şef Secție Protecţia şi Valorificarea Elaborărilor 
Ştiinţifice, Departamentul Cercetare și Inovare

O  ACŢIUNE  INEDITĂ:
„NOAPTEA  EUROPEANĂ  A  CERCETĂTORULUI”

În conformitate cu Or-
dinul Nr. 136 P  din 

30.IX.2015 al domnului  rec-
tor  Gheorghe Ciocanu, pro-
fesor universitar, doamna 
Galina Rusu a fost numită 
în funcţia de decan al Fa-
cultăţii de Matematică şi 
Informatică.

Personalitatea domniei 
sale este bine cunoscută în 
mediul academic-
universitar din R. 
Moldova şi depar-
te de hotarele ţării 
noastre. A urmat 
studiile de mas-
terat, apoi cele 
de  doctorat la 
Specialitatea Ma-
tematică (Ecuaţii 
Diferenţiale). 

 Doamna Ga-
lina Rusu, doc-
tor, conferenţiar 
universitar, în această scurtă 
perioadă de timp (studiile 
de licenţă le-a făcut în peri-
oada 1996-2011)  a reuşit să 
se afirme plenar în domeniul 
profesat: participă la cele mai 
importante foruri ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale,  
stagii de formare la cele mai 
importante centre de profil 
de la noi şi din străinătate, 
publică lucrări ştiinţifice şi 
metodico-didactice în  presti-

gioase reviste de specialita-
te, participă activ la proiecte 
ştiinţifice ce ţin de domeniul 
Matematicii şi Informaticii.

Tânărul savant şi cadru 
didactic Galina Rusu e po-
sesoarea multor distincţii, 
inclusiv a Premiilor „Cel 
mai reuşit debut didactic” 
(2012); „Gradaţie de Merit” 
(2012); a Premiului muni-

cipal pentru 
tineret în do-
meniul ştiin-
ţei, tehnicii, 
literaturii şi 
artelor (2012); 
a Premiului 
Societăţii Aca-
d e m i c i a n u l 
C. Sibirschi 
pentru tineret 
(2015) ș.a.

P o s e d ă 
fluent limbile 

rusă, franceză şi engleză.
Colectivul Facultăţii de 

Matematică şi Informatică 
o felicită călduros pe doam-
na Galina Rusu cu înalta 
funcţie ce i s-a încredinţat 
şi-i doreşte mult spor şi pu-
teri de muncă, realizări cât 
mai frumoase pe tărâmul 
didactic-instructiv şi pe cel 
al cercetării fructuoase în 
domeniul pe care-l profe-
sează cu succes.

Meridianul colaborării 

Cronica universitară

OMUL  SFINŢEŞTE  LOCUL
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Probabil că aşa şi este ! Inima care 
se zbate în neamul nostru, într-

adevăr n-are seamăn. În cazul dat, ea, 
inima, nu are asemănare când vorbim de 
deschiderea semenilor noştri spre fru-
mos, spre sublim.

Aceste gânduri mi-au izvorât din 
adâncul inimii  în sărbătoreasca seară 
autumnală din 30 septembrie 2015, fiind 
invitat la ceremonia consacrată Zilei de 
naştere a Universităţii de Stat din Moldo-
va. Sala de spectacole a Casei de Cultură, 
ca de obicei, a fost  în aşteptarea lansă-
rii solemnităţii, pe care urma s-o anunţe 
talentata şi admirabila moderatoare 
Nadia Trofim, absolventă a Facultăţii de 
Sociologie şi Asistenţă Socială.

Tonalitatea  serbării a dat-o Capela Corală 
„Lira”, care a încântat publicul spectator, înainte 
de toate, prin cele două piese corale de rezonanţă 
mondială: „Gloria” lui Antonio Vivaldi şi nemu-
ritoarea „Ave Maria” de G. Cocini. Aceste capo-
dopere, izvorâte din inima unor mari creatori de 
sublim, au ajuns până la noi proaspete şi neatinse 
de negura vremurilor, deşi au fost plăsmuite încă 
în secolul XVI.

Cu aplauze calde, amfitrioana Seratei festi-
ve Nadia Trofim îi invită pe scenă pe doamna 
Otilia Dandara, profesor universitar, prorector 
pentru Activitatea Didactică, pe domnul Nico-
lae Sadovei, doctor habilitat în Drept, prorec-
tor pentru Probleme Sociale, şi pe Sveatoslav 
Begliţă, noul preşedinte al Autoguvernării Stu-
denţilor USM, student al anului II, Facultatea 
de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad-
ministrative.

În emoţionantul dumisale mesaj de felicitare, rostit 
din adâncul inimii, de altfel, ca şi cele două care i-au 
urmat, doamna Otilia Dandara, făcând precizarea că face 
parte din generaţia studenţilor-absolvenţi ai anilor ’80, 
i-a îndemnat pe tinerii studioşi din actuala generaţie să 
păstreze şi să fructifice imaginea Primei Universităţi din 
ţara noastră, să se mândrească cu faptul că urmează să 
devină specialişti de notorietate la „o universitate de tip 
clasic”, iar misiunea cea mai importantă care le revine e 
să ducă mai departe numele şi  prestigiul Alma Mater, 
care le-a deschis drumul în viaţă.

Pe aceeaşi undă solemnă şi-a ţinut impresionantul dis-
curs domnul Nicolae Sadovei. Vorbitorul a amintit despre 
autoritatea de care se bucură la ora actuală Universitatea 
de Stat din Moldova pe arena europeană şi cea internaţio-
nală, specificând faptul că instituţia noastră ocupă în lume 
locuri de frunte în clasamentul realizărilor remarcabile în 
domeniul cercetărilor şi cel inovaţional; că despre USM 
se vorbeşte în cei mai onorabili termeni la înalte foruri şi 
întruniri din cele mai importante centre universitare din  
Europa şi dincolo de hotarele bătrânului nostru continent. 
Domnia sa i-a felicitat cordial pe cei prezenţi cu prilejul 
celor 69 de ani de la întemeierea USM, exprimând, din 
partea conducerii şi a Senatului, convingerea că actualii 
noştri studenţi vor menţine şi vor duce şi în continuare 
ştafeta lucrurilor frumoase. „Să fim responsabili şi să ne 
mândrim împreună, a încheiat oratorul, că suntem, sub 
toate aspectele, primii, că voi aţi ales şi pe voi v-a ales 
Universitatea de Stat din Moldova”.

 Cu atenţie au ascultat tinerii spectatori şi mesajul co-

legului lor Sveatoslav Begliţă: „Prim-ministrul Marii 
Britanii Winston Churchill spunea că Universitatea 
este Trezoreria unei ţări. Dacă am raporta spusa ma-
relui politician englez la realităţile noastre, am putea 
confirma cu certitudine că Universitatea de Stat din 
Moldova este Trezoreria Republicii Moldova. Doar pe 
parcursul celor 69 de ani ea a dat ţării atâtea şi atâ-
tea personalităţi remarcabile în toate domeniile vieţii. 
Astăzi USM ţine cu destoinicie piept tuturor provocă-
rile pe care ni le impune timpul. Iar noi, tineretul, ne-
am consolidat în Autoguvernarea studenţilor USM 
pentru a face faţă  tuturor cerinţelor. Prin atitudinea 
noastră faţă de carte, prin implicarea noastră în cele 
mai diverse activităţi extrauditoriale vom face tot 

ce ne stă în puteri pentru a fi demni de a 
purta titlul de student al Universităţii de 
Stat din Moldova”.

***

A urmat partea a doua a acestei inspira-
te serate – cea artistică, în care s-au 

antrenat cele mai rezistente forţe ale colec-
tivelor artistice studenţeşti: Corala „Lira”; 
Ansamblul Etnofolcloric „Crenguţa de 
Iederă”; Ansamblul de dansuri sportive 
şi moderne  „Elite Dence”; Orchestra de 
Muzică Populară şi Ansamblul studenţesc 
de dansuri populare „Struguraş”; Teatrul 
de Revistă şi Colectivul model „Vacanta 
Mică”, acestea fiind conduse cu însufleţire 
de inimoşii Maeştri Svetlana Veselovschi; 
Maria Iliuţ; Mihail Dudnic; Iurie Tătaru 
şi Adriana Derevici. 

Şi de data aceasta artiştii au depus tot efortul, 
toată energia, toată căldura inimilor lor fierbinţi 
şi însetate de miracolul sublimului pentru a con-
firma odată în plus sintagma că ei sunt cei mai 
buni, că USM are cu cine şi cu ce se mândri.

Ave!
Mihai MORĂRAŞ

P. S. Se mai spune printre vorbitori: „mai 
bine o dată să vezi, decât de o sută de ori să 
auzi” Această expresie i se potriveşte, într-o 
mare măsură, şi acestor imagini alăturate, pe 
care fotoreporterii USM  Marina Cebotari şi 
Karim Graid le-au realizat în memorabila sea-
ră din 30 septembrie, în cadrul evenimentului 
cultural artistic pe care l-am descris sumar în 
rândurile de mai sus.

     M.M

CÂND  LUCRUL  E  FĂCUT  DIN  INIMĂ
DE ZIUA ALMA MATER

Unul din strălucitele proverbe care dau sens şi valoare inestimabilă Limbii noastre 
Române sună  cam în felul următor: a face un lucru din inimă, înseamnă  a-l face te-
meinic, gospodăreşte. Apropo de acest organ suprem al omului, inima, care îl pune în 

centrul Universului. Marele poet, filosof şi gânditor Lucian Blaga remarca următoarele: 
„În limba noastră, printre cele o sută de mii de cuvinte, cuvântul „inimă” nu-şi găseşte 
nicio rimă. Să fie pentru noi, românii, inima o realitate fără seamăn? ”.

Cu un cald mesaj de felicitare li se adresează celor prezenţi 
prorectorii USM Otilia Dandara şi Nicolae Sadovei.

Noul preşedinte al Autoguvernării Studenţeşti USM 
(ASUSM) Sveatoslav Begliţă.

Revelaţia seratei, solistele: Lidia Bobeică, anul III, Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine; Maria Boldurat, lector universitar, Facultatea de Biologie 
şi Pedologie; Olga Zagorneanu, masterandă, Faculataea Ştiinţe Economice.
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La 24 septembrie curent, în cadrul Facultății de Biologie și Pedologie a Universităţii 
de Stat din  Moldova, a avut loc Masa Rotundă „Rețeaua Emerald în Moldova: 

provocări și avantaje”, 
organizată în comun cu 
Oficiul Biosecuritate al 
Ministerului Mediului 
în cadrul Proiectului al 
CoE/UE ”Suport pentru 
crearea Rețelei Eme-
rald, Faza II”.

Masa Rotundă a 
fost moderată de dl 
Mihai Leșanu, decanul 
facultății, care a sub-
liniat faptul că princi-
palul scop al acțiunilor 
în domeniul Biodiver-
sităţii este restabilirea 
diversităţii biologice şi 
peisagistice, elaborarea 
şi implementarea  unor 
acţiuni eficiente pentru 
conservarea acestora, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi naţionale, în special, ale 
Convenției de la Berna, cu privire la conservarea faunei sălbatice și a habitatelor naturale 
din Europa.

Doamna Angela Lozan, coordonatorul proiectului, a  menţionat faptul că un rol impor-
tant în această direcţie îi revine comunității științifice universitare și  studenților-biologi 

privind asigurarea monitorizării speciilor şi habitatelor vulnerabile, cu scopul protecției lor 
pe lungă durată.

În cadrul Mesei 
Rotunde au partici-
pat cu comunicări 
științifice domnii 
Sergiu Andreev, 
NGO ViSDOM, Vi-
talie Ajder, docto-
rand la Universitatea 
A.I.Cuza, Iași (Ro-
mânia), și dna Galina 
Busmachiu, doctor 
habilitat  în Biologie, 
Institutul de Zoolo-
gie al AȘM. 

Reţeaua Emerald 
din Republica Mol-
dova este concepută 
ca parte componentă 
a Reţelei Ecologice 
Naţionale şi repre-

zintă o parte integrantă a Reţelei Ecologice Pan-Europene.
La Masa Rotundă au participat studenții anului I și II licență, master II, precum și ca-

drele profesoral-didactice ale  Facultății de Biologie şi Pedologie.

Reporter „UNIVERSITATEA”

Agenția Universitară Francofonă implementează în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova  un proiect de susținere a masteratelor francofone din regiune. Acest 

proiect încurajează mobilitățile 
academice între instituțiile de 
învățământ superior, consolidând 
astfel calitatea studiilor și pre-
gătirii profesionale, cooperarea 
internațională, sinergia dintre 
educaţie şi cercetare și valorifica-
rea capitalului uman.

În vara acestui an a beneficiat 
şi subsemnata de o mobilitate aca-
demică de acest fel. Universitatea 
Claude Bernard Lyon 1 din Repu-
blica Franceză a devenit, pentru o 
lună de zile, mediul în care desco-
peream noi strategii de cercetare, 
discutând cu profesorii și studenții 
de acolo.

Mobilitatea viza, de fapt, 
desfășurarea unui șir de activități 
în centrele de documentare din 
instituție, în scopul elaborării cur-
riculumului pentru o disciplină nouă, destinată masteranzilor de la specializarea: Studii 
Franceze, dar și selectarea materialului didactic pertinent pentru disciplina în cauză.

Profesorul Anne-Marie Mercier, responsabilă de mobilitate la universitatea - gazdă, 
ne-a explicat principiile funcționării centrelor de cercetare ale instituției, direcționându-ne 
spre unul dintre ele: cel ce ține de domeniul nostru de activitate.

Așadar, timp de o lună am integrat activitățile Centrului de pregătire a CAPLP (maste-
rat în economie și gestiune - opțiunea contabilitate și gestiune), unde am selectat material 

didactic pertinent pentru disciplina 
Terminologie de afaceri : traducere 
specializată. Am avut şi întrevederi 
cu profesorii ce activează în același 
domeniu, asistând la susținerea te-
zelor de master la specializarea: 
Contabilitate și gestiune.

 Beneficiile acestei mobilități 
au fost multiple: demararea unor 
colaborări științifice și academice 
bilaterale, concordarea obiectivelor 
din curriculumul specializat cu cele 
din documentele similare oferite de 
instituția-gazdă, posibilitatea întoc-
mirii unor ample glosare termino-
logice trilingve, perspectiva orga-
nizării unor manifestări științifice 
comune și publicării în comun a re-
zultatelor cercetărilor întreprinse.

Exprimăm pe această cale 
mulțumiri Agenției Universitare 

Francofone din regiune și Universității Claude Bernard Lyon1 pentru susținerea acordată. 

Oxana CĂPĂŢÂNĂ,
Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală,

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

MOTIVAREA VALOROASELOR ACTIVITĂŢI CURRICULARE
(MOBILITATE IN CADRUL PROIECTULUI DE ÎNCURAJARE A MASTERATELOR FRANCOFONE DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI ORIENTALĂ)

Ţin să pun la începutul acestor notiţe un aforism 
clasic, aparţinându-i  marelui scriitor şi gânditor 

francez Voltaire: „Succesul a fost întotdeauna un fiu al 
îndrăznelii”. Cât de nimerit, mi-am zis, i se potriveşte 
această maximă acestui tânăr admirabil, pe care l-am des-
coperit la un post de televiziune din Bucureşti. 

Mare mi-a fost surpriza  să aflu că-i de-al nostru, adi-
că din Moldova dintre Nistru şi Prut, şi-i student-maste-
rand la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunică-
rii, a Universităţii de Stat din Moldova. 

Îl cheamă Andrei Ioniţă. E băştinaş din Ustia Du-
băsarilor, situată chiar pe malul Nistrului.

Iar emisiunea televizată despre care este vorba se 
numeşte „X Factor”, scopul ei fiind descoperirea şi lan-
sarea tinerelor talente muzicale. Uite că în acea seară de 
Brumărel 2015 întreaga Basarabie şi Ţara de dincolo de 
Prut l-a descoperit pe acest flăcău, fiu de daci  (precum 
avea să mi se prezinte) care, purtând pe cap o cuşmă nea-
gră şi adâncă de miel, îmbrăcat în blugi şi cu o chitară în 
mână a ieşit dezinvolt, fără pic de stânjeneală, degajat în 
faţa juriului şi a imensului public din sală, cucerindu-l 
din mers, chiar până a se posta în faţa microfonului.

Ce a urmat, a văzut toată lumea. Acest cvasinecu-
noscut (chiar la el acasă!) a ridicat juriul bucureştean şi 
spectatorii în picioare, aclamându-l entuziasmat. Fără nici 
o exagerare trebuie să recunoaştem că în acele clipe, cât a 
durat cântecul-manifest „Cântă cucul, bată-l vina”, s-a 
întâmplat ceea ce Nichita Stănescu afirma că arta defineş-
te toate diferenţele specifice dintre om şi altceva.

Iar fulminantul, strălucitul debut pe scena din Bucu-
reşti al lui Andrei Ioniţă a demonstrat deplin, fără nicio 

rezervă, că în cazul nostru aceste „diferenţe specifice” 
dispar cu desăvârşire între cele două maluri ale Prutului 
nostru, deocamdată despărţitor. 

De ce? Fiindcă mesajul pe care ni l-a transmis prin 
zguduitorul, cutremurătorul său strigăt Andrei, este expre-

sia unor vremuri zbuciumate, al unor nedreptăţi istorice, 
cu adevărat dramatice, nu rareori tragice, prin care a trecut 
întregul nostru neam dacic. Aşa s-a exprimat protagonistul 
acestor  incendiare însăilări răzleţe ceva mai târziu, adică 
în momentul când discutam cu el la telefon deja, aici, în 
Chişinău.

Doar refrenul „Cântă cucul, bată-l vina,/de răsună-

n Bucovina./ Cântă cucul pe-un brăduţ/de răsună-n 
Cernăuţi” (care-mi este atât de apropiat sufletului meu de 
bucovinean şi care i-a folosit drept refren al poemului său 
muzical) reflectă marea suferinţă, neconsolata durere că 
„suntem despărţiţi în diferite tabere”, expresia luată cu 

aldine, aparţinându-i lui Andrei.
Iată câteva rânduri din această piesă - suferinţă, 

care „deocamdată n-are denumire, dar dacă o să 
meargă, o să aibă” (aşa i-a răspuns Andrei lui Horia 
Brenciu, unul din cei trei renumiţi membri ai juriului, 
Maestrul văzându-se foarte impresionat cum interpre-
tul nostru şi-a prezentat „momentul artistic inedit”). 

Versurile, fireşte, îi aparţin lui Andrei: „Suntem 
un popor/un popor ce fără de parte/ pierdut e prin 
vremuri/ dar tot mai răzbate/ cu ochii legaţi/ şi mâi-
ni  dezlegate/ cu capul plecat/ şi suliţi la spate…”

Auzindu-i acest mesaj cutremurător de actual,  dar 
şi  mobilizator, o altă celebritate a cântecului româ-
nesc Ştefan Bănică junior, avea să exclame din juriu: 
„Ceea ce ai făcut tu aici, este un moment artistic, 
un cântec-manifest! Nu e român adevărat, care să 
te asculte şi să nu vibreze!” 

Iar o altă vedetă de televiziune Delia urma să adau-
ge: „ Andrei Ioniţă! Ţineţi minte numele ăsta!”.
Ce-ar mai fi de adăugat la aprecierile acestor trei mari 

artişti de peste Prut? Nimic altceva decât un creştinesc 
„Doamne Ajută” în toate celea pe câte vor urma să le rea-
lizezi în calea ta, de acum încolo, dragă Andrei Ioniţă!

Avanti!
Mihai  MORĂRAŞ

URMAŞ  AL  DACILOR  VITEJI

Mediul nostru vital

BIODIVERSITATEA:  PROVOCĂRI  ŞI  AVANTAJE

FORŢA TALENTULUI



UNIVERSITATEA4 27 octombrie 2015, nr.3 (170) Meridianul studențesc

Cunoaşterea este o categorie filosofică, numită şi gnoseologie, care formează per-
sonalitatea omului. Acum să ne întrebăm: ce i-a determinat pe aceşti 13 tineri studioşi 
să treacă la întâi septembrie pragul Alma Mater, dacă nu îndemnul, setea, dorinţa 
nestăvilită de a pătrunde, chiar din primele zile ale vieţii lor de student, în Universul 
Cunoaşterii?

Motivaţia se conţine în rândurile de mai jos, pe care le semnează absolvenţii de 
ieri ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi care astăzi sunt parte indisolubilă 
a familiei noastre universitare.

 Le zicem tuturora: Într-un ceas bun!

Descartes spunea: ,, Cei care au raționamentul cel mai puternic și 
studiază foarte bine gândurile, spre a le face mai clare și mai 

inteligibile, au totdeauna puterea de a convinge.” 
Anume pentru acest motiv sunt aici, la Facultatea de Litere. Este unicul 

loc unde pot să-mi dezvolt această artă. Tot aici sunt maeștrii care au pute-
rea de a mă face să-mi înțeleg mai bine gândurile și să le descifrez liber.

Am plecat în Spania când aveam 20 de ani și am trăit acolo vreo zece. 
Atunci, împreună cu soțul meu, luptam pentru o viață mai bună atât pentru 
noi, cât și pentru copilul nostru. Fiind copii încă atunci când am plecat, am 
fost nevoiți să creștem în grabă. Și am crescut SPIRITUAL mai mult decât 
acei copii care au sprijinul părinților. Când a crescut copilul și deja știa a 

formula întrebări, am înțeles că nu eram chiar perfecți, după cum credeam. În țară veneam 
doar o data pe an și întrebările copilului se schimbau de la un an la altul, cum ar fi: „De ce 
bunica trebuie să trăiască in Moldova, iar noi în Spania?” De fiecare dată când apăreau 
întrebări „patriotice”, cum le numesc eu, ne simțeam oarecum rușinați...Pâna într-o zi, când 
ne-am întrebat: „Facem oare parte din categoria de oameni (dacă îi putem numi așa) care 
fug de greu, dar mai ales de greul în care se află țara?” Răspunsul a fost foarte clar – NU! 
Deci, în miez de iarnă ne-am întors acasă. Nu ne-a fost ușor să facem o schimbare atât de 
drastică, dar suntem luptători din fire și am avut încredere în noi, nu ne-am lăsat înfrânți de 
necazuri, continuând lupta. Am fost nevoită să plec din nou în Italia, dar de data aceasta sin-
gură, fără familie și unde totul îmi era străin.

        Ideea o aveam, deci am început a pune întrebări mai multor persoane din diferite 
domenii, cu ce aș putea fi de folos societății și totodată de ce are nevoie, anume societatea 
basarabeană, la momentul actual. Sigur am avut multe răspunsuri, dar cel mai hotărât a venit 
de la un bărbat al neamului și un luptător al dificultăților limbii române – Andrei Crijanovschi.
Acum cîțiva ani destinul a vrut să-mi facă un dar, aducându-mi-l în cale și pe care îl consider 
unul dintre cele mai prețioase daruri pe care viața mi l-a putut face vreodată. Anume Domnia 
sa îmi este călăuză. Din toate discuțiile pe care le-am avut, a ieșit la lumină FACULTATEA 
DE LITERE. Și n-a dat greș. Prima dovadă fiind peste câteva zile; am venit la decanat să mă 
informez despre cum trebuia să procedez pentru înmatriculare,  când am întîlnit-o pe dna Jun-
ghietu. Au fost destule doar 20 de minute și câteva argumente ”cheie”, ca să fiu mai convinsă 
că anume aceasta e facultatea MEA.

După o lună de frecvență la zi, sunt mai mult decât sigură că aici pot să-mi dezvolt spiri-
tul și mintea. Sunt aici pentru ca să învăț valori noi. Iar de lucrul acesta sunt ferm convinsă, 
pentru că multe din aceste valori pe care le caut deja le-am zărit la profesorii mei. Sunt extra-
ordinari! Le mulțumesc pentru că au răbdare cu noi. Simt emoții în fiecare zi și le trăiesc cu 
aceeași intensitate.

Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că ați acceptat să fac parte din frumoasa voastră 
familie.

Oxana BULICANU, 
absolventă a Școlii Medii de Cultură Generală „Valeriu Bulicanu” din satul 

Boldurești, Nisporeni, Facultatea de Litere

TOTU-I ÎNAINTE…
Fiind un tânăr visător, mereu  m-am confruntat cu o dificultate în ceea 

ce priveşte alegerea domeniului în care voi activa, cu toate că la liceu 
m-am remarcat ca fiind un bun istoric, biolog, cântăreț și organizator. 

Până în clasa a XII-a ideile despre viitorul meu erau abstracte. Motivul 
care m-a adus cu picioarele pe pământ și care m-a determinat să aleg locul 
unde mă aflu a fost propunerea Administrației liceului de a pleca de Ziua 
Ușilor Deschise la Universitatea de Stat din Moldova. 

Primele impresii despre universitate au întrecut așteptările mele, acestea 
fiind amplificate de acel fapt că îmi vedeam foștii colegi în postură de studenți. Informându-mă 
despre oportunitățile educaționale de la reprezentații facultăților, am aflat despre multitudinea de 
specialităţi, inclusiv de Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative. 

După febra de la bacalaureat, am ales prima instituție de învățământ superior din Republica 
Moldova, adică USM, care a devenit ”prima dragoste” pentru mine, deoarece după ce am călcat 
pragul ei, celelalte oferte din țară sau de peste hotare au rămas în umbră. 

Am ales FRISPA și anume Specialitatea Relații Internaționale, deoarece mi s-a părut că îmi va 
pune în evidență aptitudinile personale și caracterul critic. Este locul potrivit unde pot să mă afirm 
ca personalitate, deschizându-mi-se ușile spre noi orizonturi în viitoarea  carieră diplomatică. 
Totu-i înainte şi sunt convins că viitorul îmi aparţine.

Denis  PĂUN,
absolvent al Liceului Teoretic „Sculeni”, raionul Ungheni,

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

ŞANSA DE AFIRMARE

Am ales să urmez Facultatea de Chimie şi Tehnologie 
Chimică din mai multe considerente. În primul rând, 

această facultate mă ajută să dobândesc cunoştinţe şi experienţă 
pentru viitoarea mea meserie. Încă din liceu am fost atras de acest 
obiect  de studiu şi mi-ar face plăcere în viitor să lucrez în acest 
domeniu. Îmi plac mult științele exacte, iar interesul meu faţă de 
chimie a fost influențat, în mare parte, de faptul că  ea mă ajută să 
aflu mai multe informații despre tot ce ne înconjoară. Facultatea 
îmi oferă multe posibilități. Lecţiile  de laborator  sunt realmente 

utile, întrucât ne ajută  să punem bazele viitoarei noastre cariere.
Principalul avantaj: trebuie să mergi la  orele de curs, să fii activ la seminare şi 

lucrările de laborator,  să ai o  relaţie deosebită cu profesorii, care pot să  te ajute în ori-
ce moment. De asemenea, un avantaj sunt colegii de grupă cu care  frecventez lecţiile 
şi fac experimentele de laborator. E adevărat că dacă vrei să înveţi, înveţi oriunde, 
dar Facultatea noastră  ne oferă multe oportunităţi. Am şansa să învăţ de la profesori 
deosebiţi, adevăraţi profesionişti în domeniul  chimiei. 

În lumea aceasta,  chimia este aplicată la orice pas. Fără chimie lumea nu ar putea 
exista. Sunt convins că  Facultatea îmi va oferi  şansa de afirmare.

Grigore  PȘENOVSCHI,
absolvent al Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” din Chişinău,

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

MOTIVAŢIE 
ÎNDREPTĂȚITĂ
Viața ne aduce mereu surprize - 

unele foarte plăcute, unele mai 
puțin plăcute. Personal m-am ghidat 
de propriile abilități și visuri. Astfel, 
am luat decizia de a urma Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine. Și dacă 

până la începerea orelor propriu-zise mai rămăseseră  du-
bii, odată ce  am pășit pe coridoarele universității, acestea 
s-au evaporat. 

Cunoașterea unei limbi străine este un mare plus pen-
tru o carieră în orice domeniu, permite înțelegerea unei 
culturi inedite, unui mod de gândire, diferit de al nostru. 
Comunicarea, înțelegerea reciprocă și găsirea unui com-
promis sunt esențiale, indiferent de domeniul în care 
activăm. Doar există atâtea  limbi, ele sunt mijlocul de 
comunicare dintre oamenii din toată lumea, deşi pot fi  şi 
bariere care  îi îndepărtează pe oameni unii de alții. 

Mereu e ceva palpitant să începi un lucru nou, în spe-
cial când asta presupune și interacțiunea cu persoane noi 
într-un mediu încă necunoscut. Oprah Winfrey afirma: 
“Fă acel lucru pe care crezi că nu-l poți face. Ratează. 
Încearcă din nou. Fă-l mai bine a doua oară. Oameni 
care nu reușesc sunt cei care nu aspiră la mai mult. 
Acesta este momentul tău. Posedă-l.” 

Eu am riscat într-o oarecare măsură, dar dacă aș da 
timpul înapoi, nu mi-aș schimba decizia. Sunt fericită că 
am ales această facultate, unde din prima zi am cunos-
cut colegi minunați și profesori deschişi de a-și împărtăși 
cunoștințele cu noi. O altă surpriză plăcută a fost faptul că 
la etajele blocului nostru se efectuează lucrări de reparație 
și în curând vom face orele în cabinete proaspăt amena-
jate.

Să poţi vorbi cu o persoană ce vine dintr-o altă parte 
a lumii, să-i poţi ajuta pe alții să învețe o limbă străină, 
să citeşti opere literare în varianta lor originală, să pro-
movezi cultura și tradițiile țării tale în rândurile străinilor, 
asta înseamnă cunoașterea unei limbi străine. Ea îţi des-
chide nenumărate uși și îţi oferă șansa de a interacționa cu 
oameni, cu personalități  de la care ai ce învăţa. Probabil, 
acesta este unul din motivele pentru care am ales Faculta-
tea de Limbi și Literaturi Străine. 

Mihaela IOVU,
absolventă a Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu” 

din Chişinău, Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine

„SUMA EFORTURILOR 
MICI...”

Alegerea specialității nu este un lucru 
ușor, mai ales în condițiile unei eco-

nomii atât de instabile pe care o traversăm. 
Nu este o hotărâre de moment, nu vine de-
cât arareori ca o revelație. Este mai curând 
un proces, care începe în momentul alegerii 

unui drum, în care se văd implicați mai mulți factori.
Eu sper ca specialitatea aleasă de mine să-mi asigu-

re existența, pe de o parte, dar și satisfacția interioară, pe 
de altă parte. De aceea am ales Specialitatea Tehnolo-
gii Informaționale la Facultatea de Fizică și Inginerie a 
Universității de Stat din Moldova. 

Tehnologiile Informaționale, pentru mine, echivalează 
cu progresul, iar progresul formează viitorul. Astfel, am ales 
profesia care, zilnic, își mărește exponențial însemnătatea. Să 
înveți la TI e  un lucru interesant și dinamic,  fiindcă mereu 
înveți ceva nou și util. Practic, fiecare cerință pe care trebuie 
s-o îndeplinești este o provocare, deoarece, de cele mai multe 
ori, aceasta nu are o soluție - standard, fiind nevoit să apelezi 
la imaginație. Dezvoltarea gândirii logice și analitice, creati-
vitatea și exactitatea – sunt punctele forte ale Tehnologiilor 
Informaționale. Plăcerea de a finaliza o problemă îţi insuflă 
noi forțe și entuziasm de a nu lăsa soluționarea problemelor 
pe altă data, ci a le rezolva aici și acum, iar acest principiu se 
aplică în viață. 

A fi inginer nu este o profesie ușoară.  Eu conștientizez că 
în orice specialitate vei întâmpina greutăți la început, vei avea 
întrebări, temeri, până te obișnuiești cu noul stil de viață, până 
capeți experiență. Dar mediul universitar m-a ajutat, încă din 
primele zile, să îmi formez impresii pozitive. Toți profesorii 
care ne țin cursurile sunt obiectivi, deschiși, toleranți, ori-
ginali, fac conexiune între discipline, adică văd lucrurile în 
complexitate;  la fiecare seminar promovează implicarea ac-
tivă a studenților. 

Pe lângă toate acestea, USM încurajează și susține și viața 
culturală și sportivă, oferind tineretului nostru studios nume-
roase posibilităţi. Am ajuns și eu să fiu studentă la Facultatea 
de Arte Frumoase, dar să mai beneficiez și de o secție sportivă 
de volei. Toate acestea contribuie la dezvoltarea multilaterală 
a personalității mele. 

Urez tuturor bobocilor succese la primele sesiuni! Doar 
succesul este suma eforturilor mici, repetate zi de zi.

Olga DARII,
absolventă a Liceului Teoretic „M. Berezovschi” 

din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Inginerie

ARTA PSIHOLOGIEI

Mă numesc Rata Tatiana Spiridon, am 
26 de ani. Sunt căsătorită  de 4 ani. 

Mă consider fericită și împlinită. Am un soț 
minunat și unic, cred că-i datorez încrederea pe 
care o are faţă de mine, dar și pentru susținerea 
lui, care a fost importantă în alegerea facultății. 
S-ar putea să fiu întrebată, de ce ai venit la 

învățătură, dacă ești împlinită? 
Cu mare plăcere voi răspunde la această întrebare: sunt 

împlinită pe plan familial și spiritual, dar nu și intelectu-
al sau profesional. Am absolvit Colegiul Pedagogic „A. 
Mateevici” din Chișinău încă în anul 2009 și am activat în 
calitate de pedagog timp de 3 ani, după care am avut opor-
tunitatea să activez într-un alt domeniu, în care mă implic 
până-n prezent  (lucrez în calitate de pedagog social cu niște 
tineri deosebiți din orfelinate). Este vorba de un proiect so-
cial  care oferă posibilitate adolescenților și tinerilor orfani, 
după ce absolvesc nouă clase, să-și poată continua studiile, 
oferindu-li-se cazare, mese gratuite și suportul necesar de 
îngrijire personală. 

De fapt, am îndrăgit psihologia și am rămas cu gândul la 
ea de multă vreme, până într-o zi, în care am hotărât să merg la 
facultate. Pentru mine este necesar să am un echilibru în viață. 
Consider că orice persoană care vrea să fie fericită trebuie să 
aibă un bun echilibru în familie, carieră și viața spirituală. 
Când sunt alături de soțul meu și am ocazia să-mi îndeplinesc 
rolul de soție și de gospodină, îmi place să cred că sunt o fe-
meie realizată. Sunt o persoană credincioasă și loială, mă con-
duc de valori morale înalte, care, pentru mine, sunt esențiale. 
Cariera nu o văd ca un titlu sau ca o funcție, ci ca o pasiune și 
ca un lucru care te perfecționează, te ajută și te inspiră. 

Psihologia pentru mine este o continuitate a vieții perso-
nale și nicidecum o separare de aceasta.  Recunosc  faptul că 
este o mare provocare,  dar  o îmbrățișez cu drag, pentru că 
mă va ajuta mult mai mult în viitor. Simt că am nevoie de ea. 
Nu cred că există oameni care dețin adevărul  absolut, dar sunt 
convinsă că o persoană la locul ei este o avuţie a societăţii. La 
universitate am întâlnit ființe minunate, profesori talentați. Ei 
mă impresionează prin abilitățile și cunoștințele lor înalte. Mă 
simt bine printre ei, ascultându-i și încercând să învăț cât mai 
multe de la dragii noştri îndrumători. 

Psihologia este o știință deosebită, care  se cere a fi profesată 
ca o adevărată artă. La un astfel de  nivel doresc să ajung și eu.

Tatiana RAŢA,
 absolventă a Colegiului  Pedagogic  „Al. Mateevici” 

din Chişinău, Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţe ale Educaţiei

OBSEDAŢI  DE  LUMEA  CUNOAŞTERII

ACEASTĂ  FRUMOASĂ  FAMILIE,  FACULTATEA…
Mihai MORĂRAŞ
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OBSEDAŢI  DE  LUMEA  CUNOAŞTERII

E toamnă şi frunzele se sparg în bucium de vânt. Merg încet, inspirând 
aerul dulce şi calm al unei dimineţi profetice. Gândul strecoară memo-

rii, iar visele plouă în mine aidoma unui potop Dumnezeiesc. Cerul îşi consumă 
lacom culoarea, copacii îşi scutură vara de pe umeri şi eu îmi depăn destinul...

Sunt un înverşunat, o formă abstractă ce-şi râvneşte esenţa, o noţiune ne-
definită, neexplicată, neînţeleasă. Sunt doar un om, un cerșetor de sine, actual-
mente student la Jurnalism – e o formă nouă în care îmi înveşmântez existenţa, 
o chemare perpetuă şi neîngrădită a sufletului. 

Nu am ales Jurnalismul, nu am stat indecis în faţa unei dileme să-mi macin 
fiinţa. Or, anume Jurnalismul a fost cel care m-a ales, binecuvântându-mă cu spada de foc a 
limbii materne, sădindu-mi în inimă lumina adevărului şi patima redefinirii unei lumi într-o 
continuă pribegire. Mai mult decât o profesie, Jurnalismul este un dor de lucruri simple, 
culese fir cu fir din ţărâna unui dat spiritual, omniprezent. Această vocație este o răzvrătire a 
clipei ce va să devină o veșnicie, a gândului ce va să întruchipeze o dogmă și a limitei ce va 
să-și doboare tiparele. 

A fi student la Jurnalism înseamnă a te redescoperi câte puţin în fiecare zi, zidindu-te în 
“monumentul mai durabil decât bronzul” al unei vocaţii edificatoare, înseamnă a nu lăsa 
nicicând să pirotească veşnica veghe asupra fiinţei umane şi a cele naţionale. 

Timpul a trecut prea repede şi acum, la scrierea acestor rânduri, încă îmi simt paşii pier-
duţi în deja familiara aglomeraţie a etajului patru unde trudesc, cu dedicaţie şi uitare de sine, 
profesorii FJŞC întru crearea unei noi generaţii de specialişti şi activişti sociali. Totul are o 

logică, o ordine, o importanţă: dascăli de excepţie şi de un profesionalism inegalabil, colegi 
care deja îmi sunt prieteni, ore de curs transpuse în ore de suflet unde puţin câte puţin  ni se 
sădeşte din lumina cunoaşterii.

Cu toate că au trecut aproape două luni de studii, tot ce mă înconjoară este parte din 
mine. Fiecare din noi este un creator ce plăsmuiește asupra unui ideal jurnalistic, este o piesă 
indispensabilă a acestui perpetuu circuit valoric, pe care îl numim atât de simplu – facultate. 
Aici, viața capătă ritm, culoare, esență. Odată devenindu-i  “complice”, înveți că timpul este 
măsura a tuturor lucrurilor, iar oamenii sunt cea mai bună achiziție, învestirea de suflet fiind o 
condiție sine qua non a formării personale și profesionale. Fiind student la Jurnalism, învăț să 
am opinie, să am caracter, viziune critică și acel simț al realității care ajută un jurnalist să vadă 
în profunzime, dincolo de aparențele versatile în care este îmbrăcată realitatea. Or, misiunea 
noastră este de a explora și de a cerceta fenomenul social în toată complexitatea manifestării 
și a diversității acestuia.

E toamnă şi frunze de plumb rătăcesc în neştire, dar e o altă toamnă şi cerul pare mai larg 
şi lumea mai mare. Merg încet în tăcerea viselor din care îmi ţes devenirea. Eu, jurnalist... sau 
călător ce-şi ia sufletul ostenit şi naiv în braţe, căutându-şi propria nemurire.

Mă închin în faţa fiecărei zile, îi sărut picioarele goale, ostenite de dor şi-aştept ziua în 
care voi ajunge la mine.

Grigore COJOCARU, 
absolvent al Liceului Teoretic „Rubleniţa”, raionul Soroca,

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

„ÎN  pAs  CU  TEhNOLOgIILE  NOI”
De mic copil eram interesată de fashion, muzică, călătorii etc. Cres-

când mai mare, mă întrebam tot mai des cu ce aş vreau să mă ocup 
în viitor.

Ca orice fată mă vedeam în lumea modelingului. Chiar am început să-
mi  creez propriile haine, dar frecventam şi cursuri de dans. Însă acestea  au 
rămas visurile unui teenager, nişte hoby-uri.

 În ultimii ani de liceu tot mai des și mai mult mă foloseam de PC. Dez-
voltarea device-urilor, apariția multelor aplicații și toate posibilitățile care ți 
le oferă mediul online m-au determinat să înţeleg ce aș vrea să fac în viitor.  

Şi mi-am zis: vreau să fiu într-un pas cu lumea tehnologiilor,  vreau să creez tehnologii noi. 
Am înțeles că lucruri frumoase și interesante se pot crea și în domeniul IT. Fiind specialist în 
domeniul IT, ai posibilitatea  să cunoşti această lume din interior.

Şi totuşi factorul decisiv care m-a ajutat să fac alegerea corectă a fost sora prietenului 
meu, care a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Mol-
dova, iar la moment își continuă studiile de masterat în SUA și lucrează în domeniul IT.

… Câțiva ani în urmă, când te gândeai la domeniul tehnologiilor informaționale, nu îți 
imaginai că și fetele se pot descurca  aici foarte bine. Eu am făcut alegerea, adică mi-am răs-
puns cine vreau să devin și am înțeles unde pot obţine cunoștințele necesare pentru a ajunge 
acolo unde vreau să ajung.

Am ales USM, care este una dintre cele mai bune instituții de învățământ superior din țară, 
cu cadre didactice de înaltă calificare. 

Onorina   IVANOV,
absolventă a Liceului Teoretic „Waldorf” din Chişinău,

Facultatea de Matematică şi Informatică

„ŞANSA  ŞI  NOROCUL  MEU  ESTE  ISTORIA...”

De mic copil am avut o pasiune pentru valorile general-umane pe 
care le promovează Disciplina Istorica, fiind atrasă de metodica 

predării  și de abordările pe care le realizează. Cel mai mult vocaţia față 
de istorie mi-a fost insuflată încă de pe băncile gimnaziului de către pro-
fesorul meu, Petru Golban, absolvent al Facultății de Istorie și Psihologie, 
USM. Domnia sa a trezit în mine o sete nemărginită de cunoaștere a tot ce 
reprezintă şi inspiră istoria. De la el am descoperit calitatea de a fi un bun 
cetățean,  un bun specialist,  un adevărat patriot. 

Finalizând colegiul, am luat decizia să vin la cea mai prestigioasă in-
stituţie de învăţământ superior din Moldova și am ales USM – prima Universitate din Mol-
dova – să fac studiile la o facultate  cu o înaltă transparență, cu profesori exemplari. Mai pe 
scurt, căutam  o familie şi am găsit-o la Facultatea de Istorie și Filosofie.

Ziua în care am depus actele a fost cea mai emoționantă. Ştiam că alegerea pe care ur-
mează să o fac îmi va schimba în mod decisiv viața. Am înțeles  că şansa mea este istoria. 
Alegerea mea nu a fost dificilă, deoarece în adâncul  sufletului eram pregătită pentru asta. 
Mi-ar plăcea să cred că sunt o persoană realistă.  De alternativă n-am avut nevoie. Am 
conştientizat faptul că societatea noastră are nevoie de oameni competenți în domeniul 
educațional, inclusiv în domeniul  ştiinţei istorice. De aceea am ales această cale.

A trecut ceva timp de când am pășit pragul facultății, dar fiecare zi e la fel de  impresio-
nantă ca prima. M-am încadrat ușor în  forfota vieţii studenţeşti, fiind înconjurată de colegi 
responsabili, prietenoși la care pot apela oricând. 

Crina ROTUNDU, 
absolventă a Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca,

Facultatea de Istorie şi Filosofie

UNA  DIN  CELE  MAI  NOBILE  PROFESII
Asistenţa Socială constituie o necesitate recunoscută actualmente de majoritatea 

guvernelor. Nevoia de Asistenţă Socială a existat mereu şi va exista atâta timp 
cât va exista civilizaţia umană, deoarece ea este centrată pe trebuinţele şi problemele 
umane. 

Am ales să studiez la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Specialitatea 
Asistenţă Socială, deoarece domeniul social dintotdeauna a solicitat profesionişti activi 
şi cu inima deschisă spre ajutor. Un bun specialist neapărat va fi apreciat la justa valoare 
şi va fi încadrat în câmpul muncii. Eu sunt sigură că voi deveni un bun specialist, deoa-
rece facultatea este reprezentată de cadre didactice bine pregătite, cu cunoştinţe aprofun-

date, cu realizări remarcabile şi mereu binevoitoare să ofere informaţii, sfaturi şi modele de conduită. 
Facultatea pregăteşte specialişti solicitaţi de transformările sociale actuale atât pe plan naţional, cât şi 

pe plan internaţional. Formarea specialiştilor se realizează în conformitate cu standardele europene, ceea 
ce permite integrarea lor în acest spaţiu.

Asistentul social  este un specialist multilateral dezvoltat, căci el se prezintă în faţa societăţii în mai 
multe ipostaze: ca psiholog, ca jurist, ca sociolog, ca pedagog etc. După părerea mea, această profesie ne 
ajută, în primul rând, să devenim oameni, apoi buni profesionişti.

Am ales această profesie, deoarece nu pot trece nepăsătoare pe lângă abuzul emoţional şi fizic faţă de 
copii, pe lângă abandon şi neglijare, nu pot accepta ca cei din jur, fiind afectaţi de boli şi dizabilităţi, să 
trăiască în mizerie, ca mulţi copii nevinovaţi să sufere, ca oamenii sa fie dependenţi de drog şi alcool, nu 
pot accepta ca vârstnicii fără resurse şi fără sprijin familial să se stingă umiliţi. Nu trebuie să excludem 
din viaţa noastră persoanele mai triste ca noi.

     Jane Adams spunea: “Binele pe care ni-l asigurăm propriei persoane este precar şi instabil până 
când este asigurat şi încorporat în viaţa de zi cu zi.” Această expresie ne sugerează ideea că nu trebuie 
să ne gândim doar la bunăstarea personală, dar trebuie să venim în ajutorul celor din jur. Ce păcat că în 
perioada actuală se pune accent pe valorile materiale şi mai puţin pe  cele spirituale. 

     Eu consider că  solidaritatea, demnitatea, egalitatea şi dreptatea  trebuie  promovate de fiecare 
dintre noi. Schimbarea vine de la fiecare. Fiecare este responsabil de bunăstarea celor din jur şi de viito-
rul societăţii.  Nu treceţi indiferenţi peste persoanele care au nevoie de sprijin!

                                                                                                                            Maria  BANTEA,
absolventă a Colegiului „Alexandru cel Bun” din Călăraşi,

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

«VREAU  SĂ  REVOLUŢIONEZ  LUMEA»
Cu toții cunoaștem că Facultatea de Știinţe Economi-

ce a Universității de Stat din Moldova se angajează 
să ofere programe academice de înaltă calitate, prin care să 
îi pregătească pe studenți să obțină  o carieră de succes, asu-
mându-şi responsabilitatea de promotor al schimbării realită-
ţilor noastre în spiritul modern al businessului. Eu, la rândul 
meu, am ales această facultate, deoarece sunt sigur (conform 
rezultatelor remarcabile obținute de USM) că o să-mi formez 
abilitățile personale  și profesionale la un nivel înalt.

 Să fii economist este foarte important nu doar pentru cari-
era ta de succes, dar și pentru viața personală. Economia este prezentă în toate 
domeniile societăţii noastre și asta mă motivează cel mai mult să devin un 
economist de performanţă. Dorinţa de cunoaştere am avut-o dintotdeauna. 

Chiar şi în copilărie iam ca tot ce este nou să treacă prin mine. Dar gustul 
pentru studii mi s-a format în perioada anilor de liceu, unde am avut ocazia să 
mă implic plenar în activitățile școlare de lidership  și extraşcolare.  

Astăzi, când deja a trecut o bună parte din primul semestru, pot afirma că 
am întâlnit oameni profesioniști si oameni curioși cea de a doua categorie fiind 
studenții. Împreună construim viața la facultate. Astăzi sunt profund entuzias-
mat de tot ce se întâmplă în viața mea de student. Sunt  sigur că interesul  pentru 
economie și spiritul de competiție  îmi va confirma pe parcurs  calea aleasă.

Aspirațiile mele în momentul de fată  mă motivează  să stăpânesc ştiinţele 
economice la nivel teoretic şi să le pun în practică cu ajutorul Programului AEI-
SEC – Moldova sau ERASMUS,  pentru a implementa o metoda  avansată de 
schimbare, un spirit creativ şi multă imaginaţie. Scopul pe care mi-l pun e să 
revoluţionez lumea  afacerilor sau, cel puţin, lumea mea.

Simion STRATULAT,
absolvent al Liceului Teoretic „Alecu Russo”, Orhei,

Facultatea de Ştiinţe Economice

„M-AM  ALES  CU  IDEI  ŞI  VISURI”
Mă numesc Victor Danu, am 19 ani si sunt student la USM . Am ales universitatea 

noastră,  deoarece foarte multe rude si prieteni îşi fac studiile aici.  Pe lângă  asta, 
mi-am făcut o mulţime de cunoştinţe noi cu care am legat prietenii. Ele îmi  aduc emoţii 
noi în fiecare zi, emoţii de care aveam nevoie.

Iniţial aveam  în plan sa  învăţ de traducător englez-german. Dar, în cele din urmă, am 
depus documentele  la Facultatea de Biologie şi Pedologie. Am ales Specialitatea Geogra-
fia, care, în liceu, îmi plăcea  foarte tare.

Este o decizie pe care am conştientizat-o, deşi a fost una spontană.  Cu toate că a trecut o luna si jumătate de 
studii, am reuşit să fac cunoştinţă cu atâtea persoane minunate şi interesante, să-i cunosc pe toţi profesorii. 

Grupa mea e mica, dar pe toţi ne leagă o prietenie strânsă. Domnul Marcel Revenco, conducătorul nostru 
de grupă, este o personalitate excepţională. Domnia sa influenţat mult la crearea atmosferei necesare în co-
lectivul  nostru.

Pot afirma că viaţa de student mi-a schimbat  stilul de viaţă. M-am ales cu idei, planuri, ambiţii si visuri 
noi .

Un gând mă bucură foarte tare: ASTA-I ABIA INCEPUTUL !!!
Victor DANU,

absolvent al Liceului Teoretic „Grigore Vieru” din Băcioi, Facultatea de Biologie şi Pedologie

UNDĂ  VERDE  SPRE  VIITOR
Am citit undeva că tinereţea este fluviul pe care se 

încearcă a-l prinde în diguri pentru ca el să devină 
util. Pentru mine acest fluviu este Facultatea de Drept. Ea 
are menirea să pregătească specialişti de înaltă calificare 
în toate domeniile jurisprudenţei:  şi avocaţi, şi judecă-
tori, și procurori, specialişti care trebuie să apere societa-
tea, s-o protejeze de toate relele, adică să facă dreptate, să 
menţină ordinea cuvenită.

Anume aceste obiective m-au şi determinat să vin la 
această facultate, cea mai numeroasă  şi cu cele mai frumoase tradiţii şi 
realizări. Mă simt o persoană fericită, întrucât alegerea mea a fost una 
reuşită.

Timpul va arăta  care domeniu îl voi îmbrăţişa pentru viitoarea  carie-
ră de jurist, dar sunt convins de faptul că voi îndreptăţi  încrederea Facul-
tăţii, care mi-a deschis unda verde spre ziua cea de mâine, spre viitor.

Anton SECRIERU,
 absolvent al Colegiului Besta-Fossati, Sondrio, 

Italia, Facultatea de Drept 

„AŞTEPT  ZIUA  ÎN  CARE  VOI  AJUNGE  LA  MINE”
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Cele câteva detalii pe marginea subiectului reflectat în această pagină, sunt legate  
nemijlocit de personalitatea puternică a celuia, pe care comunitatea noastră universi-
tară l-a omagiat recent. 

Este vorba de domnul Stanislav Poznacomkin, decanul şi directorul de vârstă 
al celebrului Muzeu de Ştiinţe ale Naturii, care aparţine Universităţii de Stat din 
Moldova.

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii al  Universităţii de Stat  din Mol-
dova se remarcă prin multitudinea lui de activităţi pe care le 

desfăşoară,  prin excepţionalul  lui patrimoniu  muzeistic. Pe lângă  ce-
lelalte facultăţi, departamente şi centre ştiinţifice, care îi duc faima în 
ţară şi peste hotare, universitatea noastră mai dispune de numeroase alte 
locaţii, absolut necesare desfăşurării activităţilor didactice, ştiinţifice şi 
extracurriculare.  Dar Muzeul de Ştiinţe ale Naturii are o semnificaţie şi 
o însemnătate aparte. 

Multă lume  i-a trecut pragul, mulţi studenţi şi elevi au studiat mi-
nuţios exponatele  lui (  şi în primul rând  absolvenţii Facultăţii de Bi-
ologie şi Pedologie).  Toţi deopotrivă au rămas uimiţi de diversitatea 
exponatelor. 

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii a fost fondat oficial în anul 1964, cu 
toate că unele  mostre expuse sunt datate cu anul 1952.  “Cronicarii”,  
adică specialiştii în materie afirmă  că pe timpuri acest muzeu avea  cea 
mai înaltă categorie în domeniul dat, dar, spre regret, nu s-a păstrat vre-
un  document oficial care ar confirma acest lucru. 

Actualmente muzeul include trei secţii: Secţia de Zoologie; Sec-
ţia de Botanică; Secţia de Geologie şi Pedologie. Numărul total de 
exponate muzeale atinge cifra de  circa 14.000. De menţionat  faptul că 
toate exponatele au fost prezentate muzeului nostru  în formă de donaţie de către absolvenţii 
Facultăţii de Biologie şi Pedologie, sau de colegii acestora. Fiecare  exemplar este unicat şi  
reflectă o anumită zonă geografică a lumii.  Multe din ele prezintă o raritate muzeală (de 

exemplu, puiul de caşalot cu o vârstă doar de trei zile; puiul de 
rechin gigantic de 4,10 metri; pasărea caracaru negru, endemi-
că pentru Ţara Focului din America de Sud, etc.).  Altele au o 
valoare istorică (bunăoară, masa de lucru a academicianului Nicolae 
Dimo). 

În spatele fiecărui exponat se află o istorie aparte, pe care co-
laboratorii muzeului, şi în primul rând directorul Stanislav Pozna-
comkin le-o aduc la cunoştinţa vizitatorilor.  Este uimitor faptul că 
pe parcursul anilor această colecţie unică a fost păstrată în cea mai 
perfectă ordine. 

Exponatele zoologice, geologice şi pedologice, până nu demult,  
au fost expuse într-o aripă a Blocului II  de studii, care astăzi suportă 
o reconstrucţie din temelii.  Din acest motiv, la finele anului 2014  
conducerea Universităţii de Stat din Moldova, în persoana domnului 
rector Gheorghe Ciocanu a demarat  procesul de  evacuare  şi ream-
plasare a  muzeului în alt spaţiu din Blocul Central,  suprafaţa totală 

fiind de  circa 600m2.  
Noua încăpere  de expoziţii este dotată cu instalaţii de iluminare 

şi climatizoare noi, care vor oferi un confort şi un aspect aparte expo-
natelor muzeale. 

Mihai LEŞANU,
decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, 

doctor, conferenţiar universitar

“Viaţa  ar  fi  infinit  mai  fericită  dacă  ne-am  naşte
 la 80 ani şi ne-am apropia treptat  de cea de 18 ani” . 
Mark Twain

Soarta i-a hărăzit să se nască acum 80 de ani în oraşul Mosco-
va. În 1952 absolveşte şcoala din Komrat, Moldova. În 1957 

devine student al Universităţii de Stat pe care o absolveşte în 1962.
Era student cu un fraged intelectual. Pe toți îi  uimea curiozitatea  

şi dorinţa  lui de a  cunoaşte lumea înconjurătoare, nu numai natura, 
dar şi oamenii,  plaiul natal, ţara în care trăieşte. 

Este un om cu un destin excepţional de util societăţii, ştiinţei bi-
ologice, dar şi familiei şi prietenilor săi.  În dependenţă  de situaţiile 
în care l-a aruncat soarta, rămâne a fi blând şi domol, vesel şi, uneori, 
trist. Domnul Stanislav Poznacomkin rămâne a fi  un optimist incu-
rabil. Săritor la nevoie,  mai ales cu fapta,  şi atunci când este vorba 
de destinul unui singur om şi cel al ţării. 

Numeroase generaţii de studenţi – biologi au făcut şi continuă să 
facă ore la Muzeul  de Şţiinţe ale Naturii, ei sunt povăţuiţi şi îndru-
maţi de inimosul lor  ghid Stanislav Poznacomkin, care ocroteşte ca lumina ochilor cele peste 
100.000 de exponate adunate în spaţiul muzeului nostru universitar. 

80 de ani este o vârstă serioasă, de luat în seamă, dar deloc înaintată, conform clasificării 
demografice a vârstelor.

Istoria acestui colţ de natura începe în anul 1952, atunci când studenţii şi profesorii Fa-
cultăţii de Biologie, secţia Zoologie, au întreprins o expediţie pe Insula Sahalin. De acolo 
au adus primele exemplare, pe care le-au făcut cadou universităţii. Pornind de la ungheraşul 
unde au fost expuse, s-a format cu anii Muzeul de Ştiinţe Naturale al Universităţii de Stat 
din Moldova.  

Timp de peste 32 ani, domnul Stanislav Poznakomkin ocupă funcţia de director al  acestei 
instituţii.  De fapt, este singurul angajat care asigură activitatea deplină a muzeului. Existenţa 
şi funcţionarea  Muzeului se datorează în totalitate muncii fără preget şi abnegaţiei aces-

tui om: „Îmi este dragă întreaga ştiinţă a biologiei,  ea este unica 
ştiinţă  despre viaţă, iar acest muzeu este tot ce am mai scump“,  
mărturiseşte onoratul nostru omagiat. 

***
Optzeci de ani reprezintă vârsta înţelepciunii, a meditaţiei, vârstă 

ce pune la încercare puterea de creaţie şi discernământul celuia care 
o posedă. Şi acesta este colegul nostru Stanislav Poznakomkin. Enig-
matic în felul lui, tânăr cu sufletul şi  împătimit de frumuseţea şi miste-
rul naturii, autor  al  mai multor publicaţii, dl. Stanislav Poznakomkin  
rămâne a fi un adept  convins al  biologiei, un luptător consecvent al 
naturii. 

 La ora lui de bilanţ octogenarul nostru  se află într-o perioadă 
rodnică a activităţii.  Energia pe care o posedă, îi alimentează mereu 
sângele şi-l mobilizează permanent la noi realizări în toate domeniile 

vieţii sale, trăite cu demnitate. Muncă, cinste, devotament! - asta îl ca-
racterizează şi îl îndreptăţeşte să înfrunte timpul şi viscolirea anilor cu 
faţa deschisă şi cu capul ridicat. 

Optzeci de ani purtaţi pe umeri, înscrişi cu demnitate în destinul 
Domniei Sale! Toţi cei care îi cunosc asprul urcuş al vremilor, îi poartă stima pentru valoarea 
lui nepătată de om, de coleg  şi de tovarăş.  Sărbătoritul nostru a ştiut să măsoare preţul anilor 
prin îndatoriri cinstite, impus de conştiinţa şi de vrednicia de Om. A fost şi rămâne Omul care  
se regăseşte în trudnica solidaritate a muncii cinstite. Voluntar la greu şi săritor la nevoie. 

Vă urăm în aceste zile de sărbătoare  să aveţi plenitudinea unor momente de graţie infini-
te, care să confirme abnegaţia şi roadele eforturilor depuse pe parcursul acestor ani, care v-au 
adus la această binecuvântată şi onorifică oră de bilanţ.  

Vă  îmbrăţişăm cu deosebită căldură la acest solemn popas al vieţii şi al realizărilor în-
făptuite.  

La mulţi ani!
Aurelia CRIVOI,

doctor habilitat în Ştiinţe Biologice, profesor universitar

Reflecţiile ce urmează sunt rezultatul unei înde-
lungate prietenii afective a autorului faţă de bunul său  
amic Stanislav Poznakomkin.

Îl cunosc pe domnul Stanislav Poznakomkin din înde-
părtatul an 1957, când ambii am devenit studenţi ai 

Universităţii de Stat din Chişinău.  Am depus în aceeaşi zi 
actele  la Facultatea de Biologie şi Pedologie. 

 Iată după atâta amar de vreme, am onoarea, 
Scumpul meu prieten Stanislav, să te felicit  cu pri-
lejul celor 80 de anotimpuri autumnale şi, precum 
se cuvine  în asemenea cazuri, să-ţi doresc multă să-
nătate, forţe de a activa şi în continuare. Îţi doresc 
dârzenie, fericire în familie, susţinere din partea pri-
etenilor. După cum îţi aminteşti, în perioada stu-
denţiei noastre, toţi cei cinci ani i-am parcurs într-o 
grupă academică şi am trăit în căminul Universităţii, 
ambii specializându-ne la Catedra de Zoologie.

***
În această perioadă Stanislav a demonstrat cele 

mai bune calităţi omeneşti, a avut o atitudine prietenoasă 
faţă de colegii de grupă, era gata întotdeauna să  acorde 
ajutor fiecărui dintre noi. Slava, aşa îl numeam noi pe colegul 
nostru, întotdeauna îşi exprima corect gândurile, avea părerea 
sa proprie, era foarte disciplinat. Posibil că toate aceste cali-
tăţi se datorau faptului că  a venit la Universitate după 3 ani 
de armată bătuţi pe muchie. La catedra militară a fost numit 
„comandirul” grupei de studenţi.

După absolvirea Universităţii domnul S. Poznakomkin 
a activat în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde a 
avut fericirea să colaboreze cu vestitul academician Spaski. 
Din spusele jubiliarului nostru acest remarcabil savant-biolog 
i-a făcut o atestare foarte pozitivă şi amănunţită înainte de a-l 

angaja la lucru. După un şir de întrebări, legate de ştiinţa bi-
ologică, i-a propus să deseneze o vază ce  se afla pe masa lui. 
Şi această probă tânărul specialist a trecut-o cu brio.

La Academie Slava a însuşit multe lucruri, fapt, ce l-a 
determinat să muncească cu însufleţire şi mai productiv. 
Profundele  sale cunoştinţe în Biologie şi le-a demonstrat cu 
prisosinţă peste câţiva ani, participând în expediţiile de speci-
alitate ce ţineau de studierea faunei marine al unui Institut de 

Cercetări biologice din oraşul Kerci. Între timp, pe parcursul 
următorilor ani a continuat expediţiile în Marea Mediterană, 
Oceanul Atlantic şi cel Indian, acumulând cunoştinţe temei-
nice în prognoza pescuitului peştilor, studierea ihtiofaunei 
bazinelor marine şi oceanice.

Distinsul meu coleg S. Poznakomkin cunoaşte la perfec-
ţie fauna marină, fapt ce i-a prins bine în viitor, atunci când a 
devenit director al Muzeului nostru de Ştiinţe ale Naturii.

***
În această calitate domnul Poznakomkin poate fi caracte-

rizat ca un specialist super - calificat. În decursul multor ani a 
organizat sute, chiar mii de excursii cu elevii din multe şcoli 
ale Moldovei. Am fost martor când după terminarea excursiei 
profesorii şi elevii exprimau cele mai sincere mulţumiri  şi 
cuvinte de admiraţie pentru remarcabilul ghid.

În fiecare an Catedra de Zoologie desfăşura lucrări de 
laborator în studierea Biodiversităţii animalelor vertebrate 
şi nevertebrate în Muzeul Universităţii. Niciodată nu ne-a 

fost refuzată această posibilitate de a realiza acolo 
lucrările de laborator. Dimpotrivă, domnul director 
Poznakomkin ne acorda toată  atenţia, ne punea la 
dispoziţie  exponatele necesare, fiind cointeresat ca  
studenţii să cunoască cât mai bine fauna terestră şi 
acvatică, dar şi flora pământului.

Deseori  ne impresiona cu cunoştinţele sale pro-
prii, le povestea studenţilor despre toate cele  obser-
vate de el în natură, dar mai ales de neuitatele  expe-
diţii pe mări şi oceane.

***
Şi în final o constatare: noi am fost educaţi în 

spiritul dragostei şi respectului faţă de profesorii 
noştri, faţă de colegii de lucru. Iată de ce, atunci când în 
timpul lecţiilor în Muzeu un oarecare student nu asculta 

sau se depărta de grupă şi se fotografia demonstrativ în faţa 
exponatelor, domnul director neapărat se apropia şi-i făcea 
observaţie, atrăgând chiar şi atenţia profesorului. Elevii şi 
studenţii de fiecare dată erau preîntâmpinaţi că vor vi poftiţi 
afară în caz de încălcare a disciplinei.

Aşa a fost şi este jubiliarul nostru Stanislav Pozna-
komkin.

La mulţi ani!
Ion MELIAN,

doctor, conferenţiar universitar,
Departamentul Biologie şi Ecologie

Tinereţea unui destin, imprimată în timp şi 
spaţiu: omagiatul Stanislav Poznakomkin 
împreună cu soţia Margarita şi fiica Irina, 

anul 1971.

Inginerul ihtiolog Stanislav Poznakomkin 
pe puntea navei de cercetare în Oceanul 

Atlantic, anul 1968.

Aceste imagini au fost realizate  de fotoreporterul USM Marina 
Cebotari în sediul nou al Muzeului de Ştiinţe ale Naturii.  

GALERIA PERSONALITĂŢILOR USM
DIRECTORUL MUZEULUI DE ŞTIINŢE ALE NATURII, DOMNUL  STANISLAV POZNAKOMKIN – 80!

TRASEUL UNUI DESTIN DEPLIN Vibraţii sufleteşti

ACELAȘI, DINTOTDEAUNA: SOCIABIL, OPTIMIST, DESCHIS LA SUFLET

O  ADEVĂRATĂ  pERLĂ  A  NATURII 

Mostre din fauna terestră.   Mostre din fauna subacvatică.
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Sunt studentă în anul II de masterat (Studii Franceze), la De-
partamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Inter-

culturală al Facultății de Limbi și Literaturi Străine. În anul trecut 
am decis să aplic 
pentru o bursă 
de stagiu profe-
sional oferită de 
Agenția Univer-
sitară a Franco-
foniei. Aceste 
burse sunt desti-
nate studenților 
din penultimii 
ani des studii, la 
nivelul licență și 

masterat. Scopul mobilității a fost desfășurarea 
activităților cultural - didactice într-o instituție 
franceză de profil. 

Stagiul a durat două luni. Instituția - gazdă 
- Centrul Social și Cultural ‘Les Epicéas’ din 
localitatea Arbent, situată în regiunea Rhônes-
Alpes, a constituit pentru mine un mediu propi-
ce pentru punerea în aplicare a abilităților pro-
fesionale. Acest centru, cu o puternică influență 
asupra comunității locale extrem de diverse 
din punct de vedere etnic, are rolul de a reuni 
multiple grupuri sociale și de vârstă, inclusiv 
copii și adolescenți, în jurul unor evenimente 
și activități sociale importante. Aceste conexi-
uni culturale mi-au permis să cunosc mai bine 
tradițiile arbanezilor și să mă încadrez activ în activitățile comuni-
tare din cadrul instituției. 

Dat fiind faptul că centrul își concentra activitățile asupra ce-
lor trei tipuri principale: creșa, activități cu elevii (atât în timpul 
anului școlar, cât și în vacanțe), precum și activități cu adulții, am 
avut posibilitatea să descopăr toate cele trei sfere de activitate. 

Astfel, în luna iunie, am participat la toate atelierele pentru 
adulți (ateliere lingvistice, croitorie, dans, yoga etc.), precum și la 

activitățile din cadrul creșei. La fel, am făcut parte din grupul de 
animatori care asigurau deplasarea elevilor la cantina școlară în 
timpul amiezii, cu care ulterior ne deplasam în cele trei școli din 
localitate pentru a ajuta elevii la pregătirea temelor. În acest con-
text, ţin să adaug că experiența pedagogică pe care am obținut-o a 
fost una fără de preț, deoarece am descoperit materialele didactice 
franceze, felul în care sunt organizate orele, modalitatea în care 
sunt amenajate clasele etc. 

Spre deosebire de prima lună de stagiu (când am avut un pro-
gram mai flexibil) pe durata lunii iulie, am făcut parte din echipa de 
animatori, responsabilă de grupul de copii cu vârsta cuprinsă între 
3 și 6 ani. Programul meu dura de la ora 8 dimineața până la 18 sea-
ra, timp în care organizam activități educative sistematice, jocuri 
și excursii. Dar mai important a fost faptul că am avut șansa de a 
mă implica pe deplin  în organizarea activităților și în desfășurarea 

lor.
Acest stagiu a 

reprezentat o oportu-
nitate enormă pentru 
mine, deoarece m-am 
regăsit în activitățile 
cu copiii, am pus în 
aplicare strategiile 
pedagogico-psiho-
logice asimilate pe 
parcursul anilor de 
facultate, fapt ce, 
cu siguranță, îmi va 
influența cariera de 
viitor profesor. 

În contextul ex-
tra-profesional, am 
descoperit o comuni-
tate foarte primitoa-
re, oameni deosebiți 
și o cultură secular 
valoroasă. Reco-
mand, deci, tuturor 
studenților eligibili 

de la USM să opteze pentru astfel de mobilități de integrare profe-
sională timpurie.

Ecaterina VERBENIUC,
studentă, masterat (anul II) – Studii Franceze,

Departamentul de Lingvistică Romanică şi Comunicare 
Interculturală,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

CONEXIUNI  CU  LUMEA  COPIILOR
(STAGIU PROFESIONAL ÎN REPUBLICA FRANCEZĂ, FINANȚAT DE AGENȚIA UNIVERSITARĂ 

A FRANCOFONIEI)

La finele lunii septembrie curent, Festivalul de Poezie Bucureşti-Chişinău-Orheiul Ve-
chi a poposit şi la Universitatea de Stat din Moldova. Printre membrii impunătoarei 

echipe de scriitori din România s-a aflat şi cunoscutul poet Adi Cristi, directorul Casei de 
Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”. M-am bucurat să-l revedem după recitalul 
poetic consacrat Zilei Limbii Române de la Iaşi.

Domnia sa prezentat în faţa studenţilor şi profesorilor Facultăţii de Litere cu trei vo-
lume de versuri: „Aproapele meu, Dumnezeu”, „Poeme de nisip” şi „Pradă nedormitelor 
nopţi”. Volumul “Poeme de nisip”, fiind prefaţat de Ioan Holban, este structurat în patru 
compartimente, care nu sunt ghidate de cele patru stihii. Textele sale sfidează  doar două: 
pustiul și marea. Autorul preferă următoarele unități de măsură a lumii – inepuizabilul, 
îndestulatorul, cuprinderea şi orizontul – 

Primele zece încercări de a cuceri deșertul cu vorbe de 
alint;

Următoarele zece încercări de a cuceri deșertul cu zâmbetul 
pe buze;

Alte zece încercări de a privi nisipul în ochi;
Ultimele zece încercări și încă una de a-mi pune deșertul pe 

rană – 
rândurile devin segmente ale perceperii lumii din 10 în 10, 

care sunt treptele destăinuirii în cunoaștere prin cuvânt (în pri-
ma parte), prin gest (a II-a), prin privire (a III-a) și prin atinge-
re-contopire (a IV-a). Repetiția numărului „zece” de patru ori 
constituie materia pentru cele patru lespezi ale omului vitruvian.  
Fiecare din ele trimite la cele 10 porunci, care par să fie cuprin-
se din diverse optici în ordinea lirică a lui Adi Cristi: auditiv, 
senzual, vizual, chinestetic. În unghiurile nevăzute ale firului de 
nisip cifra certitudinii este încercuită de fiecare dată de cuvân-
tul „încercări”. Astfel subiectivitatea efemeră se suprapune pe 
obiectivitatea eternă. 

Dacă e să ne referim la verb, raportul dintre eul liric și deșert capătă alte conotații: „a 
cuceri” (insistă în cele două subdiviziuni) include o atitudine de supraeu victorios, care 
interacționează cu pașii hristici: „Am scris numele tău / pe nisip / cum aș scrijeli numele 
soarelui / pe răsărit / sau numele morții / pe piatră / sau numele iubirii pe Răstignire” (Po-
eme pe nisip). Este accentuat vectorul „Am venit / cum mai vine valul la țărm / fără a fi o 
retragere / sau resemnare”. Nuanțele se deformează la poziționarea de eu-tu, în care, după 
percepția lui E. Benvensite, coparticipă două părți și de la un vers la altul nu se mai știe cine 
cui comunică – Supraeul cu pustiul sau Divinitatea cu autorul. 

Dialogul se intensifică prin senzualitate: „Am venit / cum apa mării reușea / să ți se 

strecoare sub tălpi”; „încerc să descopăr / urma Fiului Rătăcitor”. În prima parte se pune 
accent pe antiteza pustiu – mare: „cum liberă este / intrarea în mare / pentru cei ce vor / să 
se lepede de pustiu” (Urma Fiului Rătăcitor). Credința și dezicerea, conceptul și dogma, 
nimicul și preaplinul disting căutările de a fi, de a-și conștientiza clipa într-un poem, de a 
cuprinde necuprinsul într-un vers. 

Dacă în prima parte întrevedem stabilirea unei poziționări în dialog, în a doua se relevă 
în prim-plan căutarea, desemnată controversat „încerc și eu / rătăcirea prin mine // un fir de 
nisip”. Conștientizarea îi include proiecții care devin exclamative, chiar și fără niciun semn 
de punctuație: „Sunt eu / ca și cum nu am fost niciodată / sunt viu, dar și mort / frumos și 
hidos / plăcut și urât / deschis și închis // sunt noapte și zi / ce nu aș mai fi (Sunt eu ca și 
cum nu am fost niciodată). 

A treia parte se distinge prin „a privi”, echivalent cu a citi: 
„De la stânga la dreapta / ceasul își rotește timpul” (Luându-
mi lumea în cap). Este tăcerea care descifrează Povestea de 
dragoste:  „Povestea de dragoste / nu trebuie rostită / există 
doar în ținerea de minte / fără a fi adusă în locurile publice 
/ Cuvintele în libertate o topesc / o volatilizează / cum iese 
chipul tău umed / cu lumina aprinsă în ochi / întunecând hârtia 
fotografică”. Și în această concentrare de imagini se pierde 
firul noțiunilor de iubire în conotațiile grecești, fie că e Φιλία 
sau Αγαπώ, sau Έρωτα. Totul în aceste poeme se profilează 
prin tăcere. Supraeul este înlocuit cu Eu-l ce se coboară ur-
când spre inconștient.

A patra parte împacă prezentul cu memoria: „a-mi pune 
deșertul pe rană”. Călătoria în propria tăcere îl recreează: 
„Deschide ochii / în pântecul eșarfei / să te pătrundă ziua ca 
neantul / ce-ți luminează bolțile tăcerii / și vezi din mine cum 
se naște altul” (Deschideri de ochi cu mine prin preajmă). 

Schimbările persoanei ca o consecință a timpului perindă 
poezia, dar fotografierea în poezie a renașterii omului într-un veac cu marketingul bine pus 
pe picioare (care în viteza gândului altora nu se ancorează în propriile concepte) constituie 
un merit al autorului de a opri cititorul în a vedea posibilitățile de a se recompune și de a-și 
domina imaginarul într-un jurnal poetic: „Suntem / mai mult / decât putem ține minte / și 
mult mai puțin / decât avem nevoie să știm”. În balanța comparativelor antitetice, poemul 
său înscrie o ambuscadă a valoricului din om în spațiul absurd al vitezei.

Victoria FONARI,
 doctor, conferențiar universitar,

Departamentul  de Lingvistică  Română și Ştiinţă Literară

MAEsTRU  AL  COMpARATIVELOR  ANTITETICE
(REFLECŢII  PE  MARGINEA  POEZIEI  LUI  ADI  CRISTI)

Ziua de duminică, 27 septem-
brie 2015, a fost una memo-

rabilă pentru Mişcarea noastră de ti-
neri voluntari: în incinta Teatrului de 
Revistă „Ginta Latină” a fost lansată 
în mod solemn Asociaţia Obşteas-
că „Onoare, Demnitate, Patrie” 
(ODIP).

Cei peste o sută de invitaţi au 
avut ocazia să afle multe lucruri 
noi şi interesante despre scopurile, 
obiectivele şi perspectivele apropia-
te ale ODIP, au făcut cunoştinţă cu 
membrii Echipei de coordonare a 
Asociaţiei noastre, au urmărit câte-
va secvenţe din retrospectiva eveni-
mentelor care s-au produs anterior 

cu concursul nemijlocit al membrilor 
Mişcării noastre.

Direcţia principală pe care şi-o 
propune şi în continuare această or-
ganizaţie obştească a tineretului stu-
dios este promovarea consecventă a 
valorilor naţionale şi a culturii ro-
mâneşti. Precizăm că Asociaţia Ob-
ştească „Onoare, Demnitate, Patrie” 
este o structură non-guvernamentală 
şi apolitică.

Vlad BILEŢCHI,
preşedintele Asociaţiei Obşteşti 

„Onoare, Demnitate, Patrie”, 
student la Facultatea Ştiinţe 

Economice 
şi la Facultatea de Drept

Generaţia sec. XX

UNIŢI ÎN CUGET 
ŞI-N SIMŢIRI

 

 

     Prezentarea Oficială a asociației ODIP 

 
 De pe data de 14 până pe 28 septembrie, Asociația Obștească 

„Onoare, Demnitate și Patrie” a organizat o amplă campanie de recrutare a 

noilor voluntari.  
În cadrul campaniei, au fost organizate info-deskuri în liceele și 

universitățile din capitală, s-au făcut acte de caritate, iar la finalul acesteia echipa 
ODIP și-a invitat noii voluntari la prezentarea oficială a organizației. Evenimentul 
a avut loc duminică, 27 septembrie, în incinta Teatrului „Ginta Latină” din 
capitală. În cadrul prezentării, invitații au avut ocazia să afle mai multe despre 
scopurile, valorile și obiectivele organizației, au făcut cunoștință cu echipa de 
coordonare a asociației și au urmărit o retrospectivă a evenimentelor organizate 
până la momentul de față de ODIP. La eveniment au participat peste 100 de 
tineri, care urmează să se implice activ în promovarea valorilor naționale și a 
culturii românești.  

Asociația „Onoare, Demnitate și Patrie” este o organizației non-

guvernamentală, apolitică, care are scopul de a educa tânăra generație în spiritul 

valorilor naționale românești și de a contribui la realizarea reîntregirii neamului 

românesc. 
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În limbajul basarabean, în special prin textele oficiale, circulă de zor un 
substantiv inexistent în limba română - „adresat”, adică „persoană, 

instituție, instanță, căreia îi este adresată o scrisoare, un document, un 
colet etc.”.  

Cuvântul, cu tot cu semnificația respectivă, este preluat de-a gata din 
rusă, unde apare ca: АДРЕСАТ. Тот, кому адресовано почтовое 
отправление (лицо или учреждение).„Adresat” figurează în contexte în 

care este vorba de diverse trimiteri poștale sau prin curier, de tipul: „întors la Judecătoria Edineţ 
cu menţiunea că adresatul nu locuieşte pe adresa indicată; cu mențiunea ÎS „Poşta Moldovei”: 
„adresatul nu poate fi găsit”; timp de câteva zile, adresatul nu a venit să-şi ridice coletul poştal; 
restituită cu menţiunea că adresatul nu locuieşte pe adresa indicată; adresatul locuieşte la Chişi-
nău, iar mama refuză să primească citaţia; adresatul este plecat la Sankt Petersburg, adică după 
hotarele R. Moldova, din care motive citația nu a fost înmânată adresatului; trebuie să indicăm 
adresatul, data și semnatarul” etc., etc.

Or, în limba română adresat este participiul verbului a adresa și formează, în primul 
rând, perfectul compus al acestui verb, cunoscut și utilizat de toată lumea în sintagme de tipul 
m-am adresat unui specialist, s-au adresat la primărie, aceeași formă apărând și cu funcția 
de adjectiv: un îndemn adresat cetățenilor, scrisori adresate părinților; ca substantiv, adre-

sat poate apărea în enunțuri mai familiare, de pildă, „adresatul la medic te-ar putea ajuta”.
Pentru semnificația de „persoană care primește ceva” există substantivul respectiv: DES-

TINATÁR, - Ă, destinatari, -e, s.m. și f. Persoană căreia i se încredințează sau i se trimite 
ceva; adresant. – Din fr. destinataire. Este de remarcat aici sinonimul indicat de dicționar: 
adresant, care însă poate încurca și mai tare ițele, în cazul în care vorbitorii îl vor asocia cu re-
spectivul cuvânt din rusă, unde acesta are un sens absolut contrar celui din română, și înseamnă 
expeditor: АДРЕСАНТ. Тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление 
(лицо или учреждение). Синоним: отправитель.

Această coincidență totală de cuvinte, cu semnificații opuse în română și rusă, a și creat 
confuzia cu „adresatul”, care s-ar părea că poate fi corectată cu minimum de efort, doar scri-
ind în loc de „adresat” - „adresant”. Însă există și aici un clenci: DEX-ul, DOOM-ul și alte 
dicționare înregistrează substantivul adresant cu mențiunea (înv.), ceea ce înseamnă că acesta 
nu se mai utilizează în mod curent în comunicare. Uzul actual dă preferință cuvântului desti-
natar, cu o semnificație foarte clară și transparentă, și anume acesta trebuie să înlocuiască 
vocabula confuză „adresat”.

Irina CONDREA,
profesor universitar, Departamentul de Limbă Română, 

Lingvistică Generală şi Limbi Clasice.

Să ne exprimăm corect„ADRESATUL” CĂTRE DESTINATAR

Vârstele corpului. Vârsta reprezintă timpul scurs din momentul naşte-
rii unui individ. Ştiinţele despre om, în mod deosebit antropologia şi psi-
hologia, au oferit un mare volum de informaţii cu privire la caracteristicile 
diacronice ale fiinţei umane.

Antropologia ne oferă clasificarea perioadelor cronologice ale fiinţei 
umane: 

Perioada embriofetală, de la concepţie 1. 
la naştere.

Prima copilărie2. , cuprinsă de la naştere 
până la 3 ani, când se finalizează apariţia den-
tiţiei de lapte. Ea cuprinde:

perioada de nou-născut (primele 30 de zile); a) 
perioada de sugar (30 de zile-1 an); b) 
perioada de copil mic (antepreşcolar, 1-3 ani).c) 
A doua copilărie3. . Perioada de preşcolar (3-6 ani). Începe 

odată cu momentul în care dentiţia de lapte a apărut şi se înche-
ie odată cu apariţia primilor dinţi permanenţi.

A treia copilărie4. . Perioada de şcolar (6-16 ani). Această 
perioadă, în funcţie de apariţia pubertăţii (12-14 ani la fete şi 
14-16 ani la băieţi), se împarte în: 

perioada şcolară mică (antepubertară) – 6-11 ani; a) 
perioada şcolară mijlocie (pubertară) – 11-13 ani la fete şib)  

12-14 ani la băieţi; 
perioada şcolară mare (postpubertară) – 13/14-18 ani.c) 
Vârsta  adultă se împarte în:  5. 
tinereţe, 18-40 ani; a) 
mijlocie, 40-60 ani; b) 
bătrâneţe, 60 ani şi peste.c) 

Literatura de specialitate foloseşte, pentru bătrâneţe, termenii de vârsta a treia, de la 60–

70 de ani, vârsta a patra, de la 70 la 80 de ani. Toată lumea ştie că cifrele sunt aproximative 
şi trebuie luate ca atare.

 Activităţile corporale (tot ce este mişcare şi sport, care urmăresc  formarea corporală şi 
buna funcţionare a fiinţei umane în întregul său corp şi spirit) sunt sau ar trebui să fie prezente 
pe toată durata vieţii. Încă din primele zile de viaţă noul născut este masat şi mişcat. Senzori-

motricitatea caracterizează dezvoltarea primilor doi ani, iar următorii 
ani ai copilăriei sunt ai jocurilor. În continuare, fiinţa umană se joacă 
organizat şi practică „sporturi”. În final, la vârsta a treia sau a patra, 
cultivă mişcarea pentru sănătate. 

 Activitatea performanţială abordează altfel vârstele, şi anume, din 
punctul de vedere al eficienţei funcţionale, în raport de tipul de sport, 
aptitudinile (talentul) individului şi ambianţă. Avem astfel performeri 
la vârsta preadolescenţei în gimnastică, dar şi la vârsta senesctuţii (la 
călărie, de pildă). În majoritatea sporturilor, între 20 şi 35 de ani 
se realizează capacităţile optime ale indivizilor. „Ştiinţa sportului” 
continuă să creceteze condiţiile optime ale selecţiei şi efortului la copii 
şi adolescenţi, recomandând conduite care să favorizeze longevitatea 
performerilor.

 Mai amintim aici diferenţele, pe de o parte, dintre vârsta cronolo-
gică şi vârsta psihologică sau psihosociologică (tineri bătrâni şi bă-
trâni tineri) şi, pe de altă parte, diferenţele de ordin genetic dintre in-
divizii aceluaişi grup. Considerând marea variabilitate a indicatorilor 

antropometrici, fiziologici şi psihologici ai subiecţilor la cele două sexe şi de diferite vârste, 
care practică activităţi corporale, subliniem importanţa deosebită a individualizării tuturor 
intervenţiilor cadrelor didactice pentru creşterea şi dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane.

(Va urma)
Boris BOGUŞ,

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

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS

În aceste zile frumoase de toamnă colectivul 
Facultăţii de Biologie şi Pedologie a USM îl oma-
giază pe domnul Mihai Coşcodan – doctor în ge-
ografie, conferenţiar universitar, personalitate 
remarcabilă a învăţământului naţional, profesor, 
savant, om de stat.

S-a născut la 19 octombrie 1940 în satul Năpădeni, 
raionul Ungheni. Începe studiile la şcoala din sa-

tul natal, continuându-le la Şcoala Pedagogică din ora-
şul Călăraşi (1954-1958) şi la Facultatea de Geografie 
a Institutului Pedagogic „T.G. Şevcenko” din Tiraspol 
la Specialitatea „Geografie şi Biologie” (1958-1963), 
ambele instituţii absolvindu-le cu 
menţiune. Din 1963 până în 1967 
activează în funcţia de lector la 
catedra „Geografie Fizică Genera-
lă şi Cartografie” la aceeaşi insti-
tuţie. În 1967-1970 face studii în 
Aspirantura Universităţii din Lvov 
(Ucraina), Specialitatea „Geogra-
fie” (Specializarea „Geofizica lan-
dşaftului”). 

În anul 1971 i se conferă gradul 
de doctor în ştiinţe geografice, iar 
în anul 1974 – titlul de conferenţi-
ar universitar. Între anii 1971-1992 
activează la Institutul Pedagogic 
din Tiraspol: şef al Catedrei „Geografie Fizică Generală 
şi Cartografie” (1971-1977), decan al Facultăţii de Ge-
ografie (1977-1987), rector al Institutului (1987-1992). 
Domnul Mihai Coşcodan a fost primul rector din 
fosta URSS ales prin vot general direct al întregului 
colectiv, pe bază de alternativă, în anul 1987. Drept 
urmare a acestui fapt, Comitetul de Stat pentru Ştiin-
ţă şi Educaţie al URSS a supus acreditării Institutul 
Pedagogic din Tiraspol – singura instituţie de învăţă-
mânt superior acreditată în acea perioadă. 

Cariera profesională şi cea managerială este com-
pletată cu diverse activităţi: în 1977-1989 – membru 
al Consiliului ştiinţifico-metodic al Ministerului Învă-
ţământului al URSS; în 1990-1994 – deputat în Parla-

mentul Republicii Moldova (semnatar al Declaraţiei de 
Independenţă a Republicii Moldova); în 1992-1994 – vi-
ceprim-ministru al Guvernului Republicii Moldova; în 
1994-1998 – Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Iugoslavia 
şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia; în 1998-2000 
– conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din 
Tiraspol (cu sediul la Chişinău); în 2000-2002 – prim-
vicerector al ULIM. 

 La USM activează de la 15.10.2002: mai întâi 
în calitate de conferenţiar universitar la Catedra „Econo-
mie Generală şi Relaţii Economice Internaţionale”, iar 
de la 25.08.2003 până la 24.06.2013 – şef al Catedrei 
„Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie”, ulterior – 

conferenţiar la Departamentul „Şti-
inţele Solului, Geografie, Geologie, 
Silvicultură şi Design”. Este autor 
a peste 100 de publicaţii în dome-
niul microclimatologiei, climato-
logiei, meteorologiei, geografiei 
fizice generale.

Colegii şi prietenii remarcă la 
profesorul Mihai Coşcodan un set 
de calităţi umane cam deficitare în 
societatea noastră în prezent: ome-
nia, responsabilitatea, colegialitatea, 
toleranţa şi nemărginita bunăvoinţă.  

În semn de înaltă preţuire a pro-
digioasei activităţi didactico-ştiin-

ţifice, obşteşti şi administrative  omagiatul nostru este 
decorat cu cea mai înaltă distincţie a Republicii Moldo-
va „Ordinul Republicii”, cu medalia „Meritul Civic” şi 
cu ordinul „Madarski konnik” de gradul I al Republicii 
Bulgaria.

Cu prilejul celebrării onorabile de 75 de ani din ziua 
naşterii, colectivul Facultăţii de Biologie şi Pedologie şi 
administraţia USM îi aduc  distinsei personalităţi Mihai 
Coşcodan cele mai cordiale felicitări şi îi urează „La 
mulţi ani!”.   

Vitalie SOCHIRCĂ,
 doctor, conferenţiar universitar,

şef al Departamentului „Ştiinţele Solului, 
Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design”

OMENIE, RESPONSABILITATE, TOLERANŢĂ, BUNĂVOINŢĂ

În luna 
s e p t e m -

brie a acestui 
an, India a ce-
lebrat un an de 
la înscrierea pe 
orbită în jurul 
Planetei Marte 
a primei Misi-

uni Orbitale Marțiene (MOM) 
indiene, denumită și Mangalya-
an (de la sanscritul मंगल manga-
la, “Marte” și  यान yāna, “vehi-
cul”).

Aparatul orbital indian a fost 
proiectat și construit de către 
Agenția Spațială 
a Indiei, denumită 
Organizația Indi-
ană de Cercetare 
a Spațiului Cos-
mic (ISRO), care 
este echivalentă cu 
Agenția Spațială 
Americană, NASA. 

După înscrierea pe orbita 
marțiană, la 24 septembrie 2014, 
a aparatului orbital MOM, India 
a devenit al patrulea membru 
al clubului elitar al țărilor care 
au lansat până în prezent sonde 
spațiale ce studiază cu succes 
Planeta Marte – Uniunea Sovie-
tică, Statele Unite ale Americii 
(NASA) și Agenția Spațială Eu-
ropeană (ESA). 

Sonda indiană este echipată 
cu cinci instrumente științifice in-
digene, destinate studierii proce-
selor din atmosferă, morfologiei, 
mineralogiei, particularităților și 

temperaturii suprafeței planetei 
roșii. În mod special se va cer-
ceta prezența metanului în atmo-
sfera marțiană care ar putea fi un 
indicator al existenței potențiale 
a unor microbi pe Marte. 

Satelitul marțian indian or-
bitează în jurul lui Marte pe o 
orbită eliptică alungită, având 
punctul cel mai apropiat de Mar-
te – periapsis – la 421,7 km și 
cel mai îndepărtat –apoapsis - la 
76993,6 km. 

Imaginile fotografice color 
obținute de aparatul orbital in-
dian pe parcursul primului an de 

funcționare arată nori 
pe Marte, praf în at-
mosferă și variații ale 
albedo-ului - cantității 
de lumină solară re-
flectată de suprafața 
marțiană.

Sonda indiană a 
sosit la Marte la doar 

două zile după înscrierea pe orbi-
ta circummarțiană a sondei ame-
ricane MAVEN (NASA), care 
studiază atmosfera superioară 
marțiană și vitezele de evadare 
ale gazelor componente ale aces-
teia.  

În prezent, Planeta Marte este 
cercetată de cinci aparate orbitale 
(NASA, ESA și ISRO) și de două 
aparate robotizate de la sol (Curi-
osity și Opportunity, NASA).

Stefan D. TIRON,
fizician, cercetător ştiinţific,

Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

PRIMA MISIUNE INDIANĂ LA 
PLANETA MARTE

(CORPUL UMAN – ABORDARE  SISTEMICĂ, CUNOAȘTEREA DE SINE ȘI BUNĂSTAREA  ORGANISMULUI)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 25.08.2015 )


