
Această prelegere a fost ascultată cu viu interes de stu-
denţi şi cadre didactice ale Facultăţii de Istorie şi Filozofie; 
ale Facultăţii de Litere; ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiin-
ţe ale Comunicării; ale Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale 
Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială.

A urmat vizitarea Muzeului de Antichităţi „Tudor Ar-

năut” al Facultăţii de Istorie şi Filozofie. Acolo a fost orga-
nizată o Masă Rotundă, moderată de domnul decan Ser-
giu Matveev, doctor, conferenţiar universitar. Bineînţeles 
că anume sediul acestei unităţi didactice şi administrative 
a fost locul în care să fie prezentate comunicările despre 

Centenarul Marii Uniri a românilor de la Alba Iulia, 1 De-
cembrie, 1918. A urmat ceva simbolic şi emoţionant, că 
primul discurs l-a ţinut domnul Pavel Cocârlă, profesor 
universitar, doctor habilitat, pe care înflăcăratul patriot şi 
l-a întitulat în felul următor: „Pavel Cocârlă – deputat în 
Sfatul Ţării” (este vorba, bineînţeles, despre unchiul său 

după tată). 
Acelaşi subiect, ce ţine de Centenarul Unirii, l-au 

dezvoltat în succintele şi perfect documentatele lor în-
ştiinţări următorii istorici: domnul Virgil Pâslariuc, 
doctor, conferenţiar universitar – „Anul 1918 în istoria 
Basarabiei”; domnul Ion Xenofontov, doctor, lector 
universitar – „Personalităţi marcante ale Marii Uniri”; 
doamna Eudochia Saharneanu, profesor universitar, 
doctor habilitat – „Filozofia despre bunele practici de 
coabitare socială”; doamna Eugenia Bogatu, doctor, 
conferenţiar universitar – „Pragmatismul reflexiv: sen-
suri şi valenţe aplicative”; domnul Dumitru Dodul, 
doctor, conferenţiar universitar – „Dialogul dintre ci-
vilizaţii în contextul globalizării: faţete ideologice şi 
mutaţii culturale”.

În continuare, delegaţia Universităţii din Bucureşti 
i-a surprins şi i-a bucurat pe colegii şi prietenii de la 
USM prin următoarele comunicări: domnul rector 

Mircea Dumitru – „Va-
lori morale şi valori epis-
temice”; domnul Ro-
mulus Brâncoveanu – 
„Universitate, Filozofie, 
Tehnologie”; domnul 
Sorin Costereie – „Re-
laţia Societate – Univer-
sitate”; domnul Viorel 
Vizureanu – „Relevanţa 
noţiunii globalizare pen-
tru descrierea societăţii 
contemporane”.

În finalul vizitei, de-
legaţia română a fost 
invitată la Facultatea de 
Matematică şi Informa-
tică şi la Facultatea de 

Fizică şi Inginerie, unde i s-au demonstrat laboratoarele şi 
instalaţiile moderne, comentariile fiind prezentate de către 
specialiştii şi experţii noştri universitari de la cele două fa-
cultăţi. 

         Reporter „UNIVERSITATEA” 

ducerii  celor două 
universităţi şi că acest 
act va favoriza dez-
voltarea individuală a 
tinerilor studioşi și, de-
sigur,  va spori calitatea 
învățământului și a cer-
cetării. Cei doi preşe-
dinţi ASUSM,  studenţii 
Irina Boțu (USM) şi 
Victor Grigor (Univer-
sitatea nominalizată mai 
sus)  au subliniat că le-
găturile trainice şi  prie-
teneşti  între cele două 
instituţii de învăţământ 
superior au fost, sunt şi 

se vor menţine la acelaşi 
nivel înalt de colaborare.

Precizăm că acordul a fost semnat pentru o perioadă de 2 ani, 
cu  prelungirea lui pe încă un an. 

 Daniela DANILOV,
 secretar general ASUSM
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Citiţi în acest ultim număr al 
ziarului întregii noastre comu-
nităţi universitare, pe care l-am 
redactat până acum şi a apărut 
fără nicio întârziere pe parcur-
sul celor 16 ani şi 3 luni ale 
acestuia, 

de Stat din Moldo-
va (ASUSM) a iniţi-
at o colaborare, ce se 
anunță a fi una prodi-
gioasă, cu Autoguver-
narea Studențească a 
Universității Pedago-
gice de Stat ,,Alecu 
Russo’’  din Bălţi.

La data de 9 oc-
tombrie curent (într-o 
vizită la colegii băl-
ţeni) echipa ASUSM a 
semnat un acord  spe-
cial cu organizația 
studențească înrudită a 
Universității  din nordul 

vizita unei reprezentative delegaţii profesoral-academice a 
Universităţii din Bucureşti, însoţită de domnul rector Mir-
cea Dumitru, profesor universitar, doctor, membru cores-
pondent al Academiei 
Române. În continuare 
nominalizăm perso-
nalităţile care au făcut 
parte din această dis-
tinsă delegaţie: dom-
nul Sorin Costreie, 
prorector pentru Relaţii 
Internaţionale şi Rela-
ţia cu Studenţii – con-
ferenţiar universitar, 
doctor; domnul Ro-
mulus Brâncoveanu, 
decanul Facultăţii de 
Filozofie, profesor uni-
versitar, doctor; dom-
nul Viorel Vizureanu, 
prodecanul facultăţii 
nominalizate, profesor 
universitar, doctor; domnul Lilian Ciachir, coordonator 
UNESCO pentru schimburi interculturale şi interregionale.

Vibranta întrunire s-a desfăşurat în Sala de Protocoale a 
Senatului USM, dialogul interactiv fiind întreţinut, fireşte, 
între înalţii oaspeţi de peste Prut şi conducerea Universităţii 
de Stat din Moldova: domnul Gheorghe Ciocanu, recto-
rul instituţiei noastre, profesor universitar, doctor habilitat; 
domnul Florentin Paladi, prorector pentru Activitatea Şti-
inţifică, profesor universitar, doctor habilitat; doamna Oti-
lia Dandara, prorector pentru Activitatea Didactică, profe-
sor universitar, doctor habilitat; doamna Angela Niculiţă, 
prorector pentru Relaţii Internaţionale, doctor, conferenţiar 
universitar.

După ce au fost reliefate aspectele principale şi de ac-
tualitate stringentă ce ţin, înainte de toate, de consolidarea 
în continuare a relaţiilor de colaborare, de eficienţa şi im-
pactul benefic al implementării proiectelor comune în con-
textul realităţilor pe care le trăim, şedinţa în comun a trecut 
în Sala Senatului, unde, în aplauze fierbinţi, domnul rector 
al Universităţii din Bucureşti Mircea Dumitru a ţinut Lec-
ţia Publică „Noi perspective asupra compoziţionalităţii 
semnificaţiei: Relaţionismul semantic”.

În imagine: o strângere prietenească de mână: cei doi preşedinţi ASUSM – 
Victor Grigor şi Irina Boţu

u t o g u v e r n a -
rea studenţilor  
Univers i tă ț i i 

Moldovei. Prin acest act de prietenie și  interacţiuni eficiente, 
cele două structuri de autoguvernare studenţească după model 
european, vor conlucra umăr la umăr pentru consolidarea ima-
ginii şi bunelor relaţii între cele două Alma Mater. 

Important este faptul că susținerea a venit și din partea  con-

nul din memorabilele evenimente care s-au derulat 
pe parcursul anului calendaristic 2018 la Universi-
tatea de Stat din Moldova, neîndoielnic, rămâne a fi 

Cu drag de toţi Dumneavoastră
Mihai MORĂRAŞ             

Ediţia Specială
 Facultatea de 

Ştiinţe Economice:
65 de trepte  

în urcuş. 
(Paginile 5-8)
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La 1 octombrie 2018 Universi-
tatea de  Stat din Moldova  a  îm-
plinit 72 de ani de la fondare. Timp 
de 72 de ani USM a demonstrat că 
este o instituție prestigioasă, de ta-
lie europeană, constituind un factor 
determinant în domeniul spiritual, 
didactico-științific și instructiv-
educațional din Republica Moldo-
va în pregătirea cadrelor de înaltă 
calificare, fiind un model pentru 

întregul proces educațional din țară. 

În această perioadă, în cadrul Universității de Stat 
din Moldova au fost pregătiți circa 120 de mii de 

specialiști pentru economia  națională. În anul  de studii 
2017-2018 corpul științifico-didactic constituie 849 de ca-
dre didactice, dintre care 422 dețin grade și titluri didactico-
științifice, inclusiv 9 academicieni, 75 de  doctori habilitați, 
profesori universitari, iar contigentul de studenți este de 
11.352.  

De la bun început la USM a fost stabilită, respec-
tată și amplificată în permanență strategia schimbării, 
aceasta devenind o dominantă în mentalitate, în atitu-
dine, în management, având la baza ei un concept în 
transformare prin dezvoltare durabilă, centrat pe forța 
potențialului intelectual, pe valorificarea excelenței 
și a performanței. Și, respectiv,  potențialul intelectu-
al  a fost orientat la obiective concrete și realiste, sco-
pul cărora a fost de a accelera și a optimiza procesul 
instructiv-educațional și cercetarea științifică.

În acest mod rectoratul se manifestă ca un pro-
motor al inovației în cercetare și instruire, al practici-
lor educaționale avansate, al standardelor europene, 
orientând cu măiestrie pregătirea cadrelor naționale 
de performanță și dezvoltând relațiile științifice cu 
multe universități din lume, promovând astfel ima-
ginea USM pe arena internațională.

Drept consecinţă, Universitatea de Stat din Moldo-
va a obținut o adevărată recunoaștere internațională în 
toate domeniile de activitate, mai mulți ani la rând fiind 
Prima Universitate din Republica Moldova, în topul ce-
lor mai bune universități din Moldova, ediția vara 2018 
aflându-se din nou în fruntea clasamentului.

Conform ultimului raport publicat de Ranking Web 
of Universities (Webometrics), un top care analizează 
peste 24 de mii de universități din întreaga lume, inclu-
siv 26 de  universități din Republica Moldova, USM 
este lider printre universitățile din Republica Moldova. 
Iar scopul topului este de a încuraja creșterea calității și 
volumul Site-urilor oficiale ale acestora.

Potrivit raportului Webometrics, USM se situează 
pe primul loc în Republica Moldova, pe locul 234 în Europa 
Centrală și de Est, pe locul 1048 în Europa și pe locul 3287 
în lume. USM este urmată de Universitatea Tehnică din  
Moldova (locul 3458 în lume) și Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu’’ (locul 7171 
în lume).

Aceste rezultate remarcabile au fost obținute da-
torită faptului că rectoratul Universității de Stat din 
Moldova, în frunte cu redutabilul profesor universitar 
Gheorghe Ciocanu, rector de o deosebită inteligență, 
savant și vocație de manager înnăscut, cu prorectorii, 
profesorii universitari Otilia Dandara și Florentin Pa-
ladi, cu doamna doctor, conferenţiar universitar Angela 
Niculiță, ce posedă un profesionalism european deosebit, 
conduc cu  înțelepciune ,,Nava-Amiral’’, cum a fost numi-
tă pe vremuri USM, călăuzindu-se cu fermitate de obiecti-
vele majore, de strategiile și abordările novatoare: Asigu-
rarea creativității și a calității în educație; Excelența în 
cercetare; Competitivitate academică la nivel național și 
internațional; Responsabilitate și management participa-
tiv;

Astfel corpul profesoral-didactic obține excelență în in-
struire și educație, în cercetare și inovare cu aplicarea de-
mersului științific pe toate dimensiunile de activitate, în spi-
ritul standardelor europene. Un alt factor care contribuie la  
modernizarea reală a întregului proces didactico-științific  
și, respectiv, la transpunerea în viață a standardelor euro-
pene (Sistemul Bologna) este anume schimbarea conceptu-
ală, aceasta fiind orientată spre dezvoltarea de perspectivă, 
fiind bazată pe potențialul intelectual. Drept consecinţă, la 
USM toate cadrele didactice universitare tind să  valori-
fice cu adevărat potențialul intelectual de care dispun și 
să realizeze cu desăvârșire excelența și performanța în 
instruire, cercetare și educație.

În calitatea sa de universitate de tip clasic de nivel eu-
ropean, USM  și corpul didactico-științific contribuie în 
mod substanțial și profund original la elaborarea și pro-
movarea politicilor metodologice avansate în domeniul 
învățământului superior. Datorită potențialului intelectual 
și experienței avansate, profesorii de la USM participă în 
echipele de lucru și în comisiile specializate ale Ministeru-
lui Educației, Culturii și Cercetării privind elaborarea unor 
documente normativ-reglatorii și a suportului metodologic 
necesar pentru organizarea și funcționarea învățământului 
universitar. În așa mod a fost elaborat Nomenclatorul do-
meniilor de formare profesională și al specialităților 
pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ 
superior, precum și Cadrul Național al Calificărilor  
(CNC), cadrele noastre didactice  fiind  responsabile de ela-
borarea a 32 de domenii de formare profesională.  În acest 
context rectorul USM, profesor universitar Gheorghe Cio-
canu, consideră că doar educația prin muncă, respectul față 
de valori și față de oamenii de valoare conturează omul cu 
majusculă. Și cadrele didactice au vocația de a se mobiliza, 
determinându-se în amplasarea accentelor, contribuind la 
remodelarea spre bine a societății.  

Or, eforturile depuse de comunitatea științifico-
academică  a USM s-au bucurat de apreci-

eri internaționale pozitive. Iar evaluările și acreditările 
internaționale au confirmat pe deplin calitatea înaltă a 

potențialului științifico-didactic al USM. Bunăoară, Facul-
tatea de Drept a fost evaluată și acreditată de către Agenția 
de Evaluare  ARACIS (România); Facultatea de  Istorie şi 
Filosofie, precum și Specialitatea ,,Finanțe și Bănci’’  din 
cadrul Facultății Științe Economice au fost evaluate și acre-
ditate de către Agenția de Evaluare AQAS (Germania), iar 
Specialitatea ,,Contabilitate’’, din cadrul aceleiaşi facultăţi, 
a fost evaluată și acreditată de către Agenția Internațională 
de evaluare a auditorilor ACCA.

***
În mod deosebit accentuăm faptul că, în cei 72 de 

ani de activitate didactico-științifică prodigioasă, Uni-
versitatea de Stat din Moldova s-a afirmat pe deplin 
ca instituție educațională europeană și ca un Centru 
Științific polivalent de o mare valoare și perspectivă, 
având o strălucită imagine științifică internațională, 
colaborând fructuos cu 130 de Universități și Centre 
Științifice din lume. Savanții USM sunt încadrați în mai 
mult de 100 de acorduri de colaborare cu 30 de țări: 
România, Rusia, SUA, Germania, Canada, Finlanda, 
Ucraina, Italia, Spania, Israel, Polonia etc.

Pentru conformitate informăm că în anul de studiu 
2017-2018 corpul didactico-științific al USM a ela-

borat și a publicat: Monografii-45; Manuale şi materiale 
metodice – 82; Rezumate la conferinţe – 897; Articole în re-
viste ştiinţifice naţionale şi internaţionale – 482; (Alte publi-
caţii) – 439; Brevete şi certificate de autor  -14; Distincţii la 
expoziţii şi saloane – 41; Manifestări ştiinţifice (la nivel na-
ţional şi internaţional) participare/organizate:Internaţionale 
-371/9; Cu participare internaţională - 289/10; Naţionale - 
237/49.

Dimensiunea internaționalizării este axată pe parte-
neriate de succes și pe diverse proiecte în cadrul mai mul-
tor programe  de cooperare Erasmus Mundus,Tempus, 

Erasmus + Black Sea Basin Joint Operational Program-
me, CEEPUS, precum și pe diverse proiecte susținute de 
AUF. Din anul 2008 funcționează  Centrul de suport ,,Fără 
Bariere’’  pentru studenții cu dizabilități de vedere. În ulti-
mii ani la USM capătă amploare implementarea proiectelor 
de cooperare internațională referitoare la mobilitatea aca-
demică. În acest context, accentuăm că mobilitățile acade-
mice atât ale studenților, cât și cele ale cadrelor didactico-
științifice sunt realizate de diverse programe.

În calitate de exemplu pot servi rezultatele selecției pro-
iectelor Erasmus + pentru anul universitar 2016-2017, con-
form cărora USM a obținut finanțare pentru 19 proiecte de 
mobilități la instituții de învățământ din Belgia, Bulgaria, 
Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România, 
Slovacia și Turcia. Cu alte cuvinte, Universitatea de Stat 
din Moldova își desfășoară activitățile de cercetare, inovare 
și transfer de tehnologii pe 10 profiluri.

În aspect concret, nivelul științific al investigațiilor 
științifice este demonstrat de școlile științifice care acti-
vează în cadrul USM. Menționăm, de asemenea, și reali-
zările în domeniul cercetării și inovării obținute conform 
Strategiei de cercetare și inovare la USM pentru perioada 
2015-2020. Pentru conformitate precizăm că Strate-
gia respectivă are la temelie trei piloni fundamentali: 
EDUCAȚIE–CERCETARE–INOVARE, care necesită 
eficientizarea personalului științific, a potențialului logistic, 

a infrastructurii  de cercetare și inovare. 
Menționăm și faptul că în școlile doctorale sunt 

pregătiți specialiști la 104 specialități, iar 212 cadre 
științifico-didactice sunt abilitate cu dreptul de coordo-
nator științific. În  scopul stimulării activității științifice, 
conducătorii de doctorat (titulari ai USM) și doctoran-
zii (colaboratori ai USM) beneficiază de premii bănești 
pentru prezentarea  și susținerea la timp a tezelor de 
doctorat.

Rectoratul  și Comitetul sindical susțin realizarea 
în fapt a performanței și a excelenței muncii prin 

dezvoltarea și consolidarea ofertei educaționale. Aceasta 
presupune abordarea cercetării științifice ca prioritate în 
activitatea salariaților din sistemul Educație-Cercetare-
Inovare, a conceptului Strategiei de integrare în cir-
cuitul academic al valorilor europene și mondiale. Ca 
argument poate fi Reuniunea anuală a Consorțiului 
Universităților din Republica Moldova–România–
Ucraina, care a fost constituită în anul 2011, având 
ca scop dezvoltarea colaborării în domeniile științific 
și didactic între cele șase universități: Universitatea 
de Stat din Moldova; Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți; Universitatea Națională ,,Iurii 
Fedkovici” din Cernăuți; Universitatea ,,Ștefan cel 
Mare” din Suceava; Universitatea ,,Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași; Universitatea Națională de Arte 

,,George Enescu” din Iași. Ultima şedinţă a avut loc între 
20-22 septembrie, la Vatra Dornei.

***
Referitor la soluționarea problemelor sociale, ale 

sănătății și securității în muncă remarcăm că în noul con-
tract colectiv de muncă, pentru anii 2017-2020, sunt expuse 
principalele aspecte la acest capitol.

În vederea desăvârșirii acestui proces, rectoratul, de co-
mun acord cu comitetul sindical, elaborează criterii de sti-
mulare și remunerare a salariaților în baza performanțelor 
academice și profesionale. Chiar și în condițiile social-eco-
nomice complicate de astăzi rectoratul acordă, conform de-
ciziilor senatului, ajutoare materiale în limita posibilităților 
financiare. De exemplu, la sfârșitul anului de studiu cadrele 
didactice beneficiază de un suport financiar de 2300 lei, iar 
angajații auxiliari - de 1200 lei. Începând cu 1 septembrie 
2018 angajații USM beneficiază de o majorare salarială de 
8% din partea rectoratului. Sunt acordate ajutoare materiale 
și la anumite evenimente  și sărbători.

La rândul său, comitetul sindical contribuie 
substanțial la organizarea tratamentului sanatori-

al, achitând 60% din cost (25-30 de bilete sanatoriale pe 
an) și la organizarea conferințelor științifice, acordarea de 
ajutoare materiale tinerilor doctori în științe, precum și a 
altor tipuri de susţinere, expuse în Contractul colectiv de 
muncă. În general, menționăm că Universitatea de Stat din 
Moldova, în condițiile social-economice și demografice 
complicate de astăzi, pășește cu fermitate spre noi orizon-
turi europene, depune toate eforturile, utilizează la maxim 
potențialul didactico-științific, orientat spre autorealizare și 
consolidare.

Dumitru CĂLDARE,
Președintele Comitetului sindical al salariaților, doctor 

habilitat în Filosofie

LA CEAS ANIVERSAR

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA:
72 DE ANI ÎN ASCENSIUNE
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Marți, 16 octombrie 2018, în incinta Laboratoru-
lui de Cercetări Științifice „Dezvoltarea politicilor 

educaționale”, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 
Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Mol-
dova, și-a desfășurat lucrările Seminarul de bilanț al Proiectu-
lui ”Review of the Conceptual framework for a new curriculum 
for primary and lower secondary education in the Republic of 
Moldova”, organizat de Universitatea de Stat din Moldova, în 
colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
în Republica Moldova.

La acest eveniment au participat activ reprezentanți ai Minis-
terului Educației, Culturii și Cercetării: dl Valentin Crudu, șef al Direcției Învățământ 
General; dna Maria-
na Goraș, șef adjunct, 
Direcția Învățământ Gene-
ral, precum și consultanții 
principali ai Direcției 
Învățământ General: dna 
Valentina Gaiciuc; dna 
Ala Nikitcenko; dl Victor 
Pagînu; dna Corina Lun-
gu; dna Viorica Marț; dna 
Natalia Grîu; dna Danie-
la Cotovițcaia și dna An-
gela Prisăcaru. 

Coordonatorul de Pro-
iect, dl Vladimir Guțu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, decanul 
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, a pre-
zentat pe larg orientările strategice ale dezvoltării Curriculumului Național.

De asemenea, în cadrul ședinței experții-coordonatori, precum urmează: dl Adrian 
Ghicov, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar (Disciplina „Limba și litera-
tura română”); dl Ion Guțu, doctor în filologie, conferențiar universitar (Disciplina „Limba 
străină”); dl Ion Achiri, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar (Dis-
ciplina „Matematica”); dna Nina Bîrnaz, doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

(Disciplina „Biologie”); dna Nadejda Velișco, doctor în chimie, conferențiar universitar 
(Disciplina „Chimie”); dl Anatol Gremalschi, doctor habilitat în științe tehnice, profesor 
universitar (Disciplina „Informatica” și „Educație digitală”); dl Vitalie Sochircă, doctor în 
geografie, conferențiar universitar (disciplina „Geografie”); dna Elena Muraru, doctor în 
istorie, conferențiar universitar (disciplina „Istorie”); dna Otilia Dandara, doctor habili-
tat în pedagogie, profesor universitar (Disciplina „Educație civică”); dna Ala Vitcovschii, 
doctor în pedagogie, conferențiar universitar (Disciplina „Educație muzicală”); dna Mari-
na Morari, doctor în pedagogie, conferențiar universitar (Disciplina „Educație muzicală”); 
dl Mihail Paiu, doctor în pedagogie, conferențiar universitar (Disciplina „Educație tehno-
logică”), au relatat despre studiile curriculare comparative efectuate referitoare la starea 
actuală în contextul perspectivelor de dezvoltare a Curriculumului pe discipline școlare din 
Republica Moldova.

Ca finalitate a Proiectului au fost prezentate următoarele documente: CURRICU-
LUM DE BAZĂ: sistem de competențe pentru învățământul general; CURRICULUMUL 
NAȚIONAL: concept, structură și orientări strategice de dezvoltare;  CADRUL ANALI-
TIC AL CURRICULUMULUI PE DISCIPLINE ȘCOLARE (pe arii curriculare).

Carolina ȚURCANU,
doctor în drept, conferențiar cercetător,

manager de Proiect

În zilele de 4 şi 5 octombrie curent, la Facul-
tatea de Drept a Universităţii de Stat din Mol-
dova a avut loc Conferinţa ştiinţifico-practică 
internaţională cu genericul „Dezvoltări recen-
te în Dreptul obligaţiilor”.

De fapt, a devenit deja o tradiţie bine 
conturată la Facultatea noastră şi, în 

particular, în cadrul Departamentului Dreptul 
Privat „omagierea” sistematică a Codului Civil, 
care a intrat în vigoare la 12 iunie, anul 2003.

Prima noastră Conferinţă ce vizează obiec-
tul respectiv, am organizat-o în anul 2004, după 
care aceste întruniri ştiinţifico-practice interna-
ţionale s-au desfăşurat ulterior cu regularitate 
din cinci în cinci ani, sub semnul aceluiaşi Cod 
Civil. Iată că în acest an la conferinţa noastră 
ordinară am pus în discuţie o temă (pe care o 
considerăm oportună) ce ţine de actualitatea 
subiectului enunţat mai sus, cu implicarea ac-
tivă în discuţii a studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor.

Şi încă un detaliu la subiectul în cauză: lim-
bile de lucru ale actualei reuniuni, ediţia 2018, 
au fost româna, engleza şi rusa, cu traducere sin-
cronică.

Prin urmare, la acest prestigios For internaţional de an-
vergură ne-au acceptat cu deschidere totală iniţiativa co-
legii noştri de breaslă, reprezentând prestigioasele Centre 
universitare din Germania, Ucraina, Kazahstan, Fede-
raţia Rusă şi, bineînţeles, din România: decanul Facultă-
ţii de Drept (Universitatea din Bucureşti) profesor univer-
sitar, doctor Flavius Baiaş; doamna profesor universitar, 

doctor Irina Serdian (Universitatea de Vest din Timişoa-
ra): domnul Eugen Hurubă (Universitatea din Târgu-
Mureş);domnul Sergiu Golub, prodecanul Facultăţii de 
Drept (Universitatea din Cluj-Napoca).

Ne-au onorat cu prezenţa lor academicienii din Ucraina 
şi Kazahstan. În această ordine de idei, trebuie să nomina-
lizăm o remarcabilă personalitate în Lumea Civiliştilor, pe 

savantul de talie europeană şi mondială Cris-
tian Fonbar din Germania, profesor universi-
tar, doctor, cel care s-a ocupat în mod special 
de elaborarea şi aplicarea în practica judiciară 
europeană a Proiectului de Cod Civil European 
„Proiectul cadrului comun de referinţă”.

Cu alte cuvinte, prestigioasa întrunire la Chi-
şinău de rang internaţional a confirmat încă o 
dată nivelul şi autoritatea incontestabilă de care 
se bucură la scară mondială Prima Universitate 
din Moldova şi cea mai veche Facultate, cea de 
Drept, care ţine cadenţa cu pasul timpului nos-
tru accelerat, pe care-l parcurgem cu toţii.

Sergiu BĂIEŞU,
profesor universitar,

Departamentul Dreptul Privat, 
Universitatea de Stat din Moldova

Stagiul de practică constituie un element indispensa-
bil al procesului de formare profesională și integra-

re pe piața muncii a studenților de la Specialitatea Asistență 
Socială. În acest context, a devenit deja o tradiție frumoasă 
participarea la diverse activități practice în cadrul Workshop-
ului Internațional, cu genericul „Echipe transfrontaliere de 
practică în asistența socialăˮ, organizat de Departamentul 
de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), în parteneriat cu 
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, USM.

Activitățile respective au reprezentat o experiență inedită 
de a cunoaște cum activează diverse instituții de profil în Ro-
mânia, având drept scop familiarizarea studenților cu specifi-
cul sistemului de asistență socială din România și prezentarea 
modelelor de bună practică în domeniul asistenței sociale. În 
acest sens, au fost organizate vizite la mai multe instituții, iar 
studenții au avut posibilitatea să interacționeze direct atât cu 
beneficiarii asistenței sociale, cât și cu echipele multidisciplinare din cadrul fiecărei instituții.

 Un interes deosebit au reprezentat instituțiile de asistență socială, subordonate Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași (Centrul Județean de Incluziune 

Socială; Centrul social cu destinație multifuncțională pentru 
tinerii care părăsesc sistemul de protecție), precum și cele 
subordonate Direcției de Asistență Socială din Iași (Centrul 
Social cu destinație Multifuncțională „Bucuria” și Căminul 
de Bătrâni „Sf. Împărați Constantin și Elena”). Modele profe-
sioniste de intervenție au putut fi urmărite și la vizitarea unei 
instituții neguvernamentale „Centrul Diecezan Caritasˮ.

De asemenea, studenților le-a fost asigurat accesul liber 
la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescuˮ, iar la fi-
nele stagiului de practică, acestora le-au fost înmânate diplo-
me de participare într-un cadru solemn, în incinta Muzeului 
Universităţii „Al. I. Cuza”.

Stagiul de practică pentru studenții Specialității de 
Asistență Socială desfășurat în România oferă avantaje in-
contestabile pentru viitorul lor profesional, iar cadrele didac-
tice care i-au însoțit au avut posibilitatea să stabilească etape-
le următoare în colaborarea cu colegii din România.

Larisa ELINEȚCHI, 
magistru în Asistența Socială, 

lector universitar, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

COLABORĂRI FRUCTUOASE CU COLEGII DIN ROMÂNIA
(STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ: EXPERIENȚA TRANSFRONTALIERĂ )

(De la stânga la dreapta): doctoranda Mariana Şargarovschi; doctorandul Vlad 
Palamarciuc; domnul Flavius Baiaş, profesor universitar, doctor, decanul 

Facultăţii de Drept (Universitatea din Bucureşti); domnul Nicolae Roşca, şeful 
Departamentului Drept Privat, şi domnul Sergiu Băieşu, profesor universitar.

ÎN CADENŢA TIMPULUI NOSTRU ACCELERAT

MERIDIANUL INTERUNIVERSITAR

RODUL UNOR ACŢIUNI SINCRONIZATE
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La 3 octombrie a.c., în săptămâna în care Universitatea de Stat din Moldova şi-a 
sărbătorit cei 72 de ani, Facultatea de Litere (Departamentul Lingvistica Română 

și Știință Literară) a inițiat o colaborare inedită dintre Universitatea de Stat din Moldova 
și Ambasada Republicii Cehe prin  lansarea Conferinței Internaționale „100 DE ANI DE 
LA PROCLAMAREA INDEPENDENȚEI CEHOSLOVACIEI”, în calitate de coor-
donator am considerat important să fie 
implicaţi şi colegii de la Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice 
şi Administrative şi Facultatea de Is-
torie și Filozofie, invitatul de onoare 
fiind  Excelența Sa Ambasadorul Extra-
ordinar și Plenipotențiar al Republicii 
Cehe în Republica Moldova dl Zdeněk 
KREJČÍ. 

În partea festivă doamna prorec-
tor pentru Activitatea Didactică Otilia 
DANDARA, doctor habilitat, profesor 
universitar, a felicitat participanții cu 
ocazia deschiderii acestei frumoase ma-
nifestări,  relevând importanța relațiilor 
internaționale pentru USM, care este 
deschisă la proiecte internaționale, similare cu cele ale Universității Carolină 
din Praga. Domnia sa a salutat prezența Ambasadorului ceh,  accentuând inte-
resul pentru tematica conferinței atât pentru profesori, cât și pentru studenți.   

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Re-
publica Moldova, dl Zdeněk KREJČÍ a specificat importanța comunicărilor 
științifice abordate în spațiul universitar, menționând faptul că desfășurarea 
acestei conferințe internaționale va contribui la lărgirea cunoștințelor 
populației țării noastre despre Cehoslovacia și istoria ei. A făcut o trecere 
în revistă a datelor principale: rolul anului 1918 în istoria Cehoslovaciei, 
consecințele negative din urma cârdășiei de la Munchen și, în special, cum au 
fost reflectate în mințile cehilor evenimentele tragice din anul 1968.

După discursul Excelenței Sale a urmat mesajul doamnei prodecan al 
Facultății de Litere Elena JUNGHIETU, urmat de cel al domnului decan 
al Facultății de Istorie și Filosofie Sergiu MATVEEV, doctor,  conferenţiar universitar, şi 
al altui invitat de onoare, domnul  Jan RYCHLIK, doctor habilitat, profesor universitar, 
Universitatea Carolină din Praga. Înaltul oaspete a prezentat comunicarea Căderea Aus-
tro-Ungariei și problemele de ordin etnic ale noilor state succesoare. Cercetătorul ceh a 
explicat că cehii și slovacii privesc la desființarea Austro-Ungariei din punctul lor național 
de vedere. Apariția noului stat Cehoslovacia a fost primită ca binevenită de ambele grupuri 

etnice, deși fiecare și-au imaginat situații diferite. Noua țară voia să se definească pe sine 
împotriva vechii Austrii. Deși statul cehoslovac era mai progresist și mai democratic decât 
fosta Monarhie Austriacă (mai ales, Ungaria), curând a devenit clar că legile vechi încă 
funcţionau în noua țară. Prezenta conferință a fost o oportunitate pentru studenții Facultății 
de Litere, Specialitatea Limba și Literatura Română și Limba Engleză, care şi-au manifes-

tat  aptitudinile de traducător (Elena MALANICI și Mihaela 
SCORȚESCU).

Printre oaspeții de onoare la eveniment i-am mai avut pe 
domnul Alexandru MUREȘAN,  prim-colaborator al Ambasa-
dei României în Republica Moldova, și pe domnul H. Martin 
McDOWELL, adjunctul Ambasadorului SUA în Republica 
Moldova. Ambii și-au manifestat abilitatea în cunoaşterea lim-
bilor română și cehă. 

Comunicările savanților istorici: doctor habilitat Anatol PE-
TRENCU; doctor. Ion VARTA;  doctor Ruslan ȘEVCENCO, 
precum şi a cercetătorului politolog, doctor habilitat Alexan-
dru ROMAN și  a subsemnatei  au vizat cele mai importante 
evenimente din Cehoslovacia începând cu anul 1918, aspecte-
le social-politice, avansarea şi afirmarea culturii cehe în optica 

globalizării. 
Or, literatura contem-

porană cehă, pe care am 
investigat-o, se axează pe 
individualitate, mister, ritu-
al – Praga, capitala Cehiei, 
urmând  să rămână  o oază a 
oamenilor care,  în bucuriile 
şi durerile lor, n-au renunțat 
la obiceiuri, tradiţii, limbă; 
acceptă insolitul, sunt plini 
de ironie şi autoironie. 

Notă: La sfârșitul lu-
nii octombrie articolele 
științifice vor putea fi ci-

tite pe site-ul USM de toți  cei care vor să se documenteze privind aspectele vizate la 
conferință.

 Victoria FONARI,
 doctor, conferențiar universitar,

coordonator de Proiect al Conferinței Internaționale 
în colaborare cu Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova

În perioada 24-28 septembrie recent, Au-
toguvernarea Studenților Universității de 

Stat din Moldova, în colaborare cu Facultatea 
de Chimie și Tehnologie Chimică, au organizat 
,,Săptămâna sănătății la 
USM”, în cadrul căreia 
și-au propus să le amin-
tească colegilor și profe-
sorilor cât de importantă 
este sănătatea fiecăruia și 
cum o putem menține pe 
un termen cât mai lung. 
Președinta ASUSM, Irina 
Boțu, a menţionat: ,,Ne-
am propus să organizăm 
această săptămână a 
sănătății pentru a le de-
monstra celor din jur ce 
semnificație are de fapt 
sănătatea pentru fiecare 
în parte și cât 
de importantă 
este ea pentru 
noi. Mă bucur 
că colegii noştri 
au fost foarte 
receptivi și au 
acceptat provo-
cările noastre.”.

În cadrul Săp-
tămâni  Sănătăţii 
s-au desfășurat 
mai multe eve-
nimente prin in-
termediul cărora 
membrii ASUSM 
au oferit mere în 
schimbul unei 
țigări, au donat 
sânge și au avut 
parte de o întâlnire cu nutriționistul Radu Me-
reniuc, care le-a dat sfaturi despre o alimentație 
corectă și eficientă. Iar studenții, la rândul lor, 
au fost receptivi și deschiși evenimentelor or-
ganizate. Bunăoară, Ștefan Tomuz, student la 

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comu-
nicării, precizează: ,,Propunerea de a parti-
cipa  la aceste activităţi a venit de la colega 
mea. Inițial eram un pic confuz și nu știam ce 

să fac, deoarece și eu sunt 
fumător. Mai apoi, gân-
dindu-mă mai bine asupra 
cestui subiect, chiar mi-a 
plăcut ideea survenită și 
am decis să fac parte și 
eu la promovarea sănătății 
în universitatea noastră. 
Astfel, pe parcursul acelei 
săptămâni nu am fumat 
deloc, ba chiar mai mult, 
am împărțit mere în rândul 
colegilor mei fumători, 
îndemnându-i și pe ei să 
ducă un mod cât mai sănă-
tos de viață. “.

Iar acţiunea 
benevolă „Do-
nează Sânge” 
a fost organizat 
în Blocul 4 de 
studii, donatori 
fiind circa 70 de 
persoane. Re-
amintim că în 
anii precedenți 
aceste eveni-
mente erau or-
ganizate sepa-
rat, în diferite 
perioade, aşa 
încât de data 
aceasta organi-
zatorii au fost 
mai aproape 
unul de altul, 

consolidând şi mai trainic solidaritatea noastră 
studenţească.

Nicoleta BUCȘAN, 
Facultatea de Jurnalism și Științe 

ale Comunicării

Succesul în realizarea sarcinii 
mereu a ținut de productivi-

tatea oamenilor, or oamenii mereu 
au fost mai productivi lucrând în 
comunități. Aceeași comunitate o 
constată și echipa, iar trăinicia aceste-
ia depinde mereu de membrii săi și de 

modul în care aceștia 
conlucrează pe par-
cursul timpului. 

În acest sens, un 
grup de 12 studenți ai 
Asociației Studenților 
în Științe ale Educației 
și Ştiințe Sociale, din 
cadrul Universității 
de Stat din Moldova, 
au participat la Trai-
ningul tematic „For-
marea și consolida-
rea echipei”. 

S-a lucrat trei zile de weekend, 
în care participanții au dezvoltat 
abilități de comunicare și relaționare 
interpersonală, aspecte importante în 
lucrul de echipă și, mai cu seamă, în 
obținerea eficienței. În cadrul Trainin-
gului tinerii au interacționat în diverse 
activități, care i-au pus în situația de a 

căuta modalități de comunicare și co-
laborare productivă. 

Trainingul a fost facilitat de către 
studenții-voluntari ai USM, benefi-
ciari ai Cursului de Lungă Durată în 
Formare de Formatori, ediția 2018, 
realizat în cadrul Proiectului „Pro-

movarea educației 
non-formale de 
calitate în dome-
niul tineretului în 
Republica Moldo-
va” și Proiectului 
„Promovarea pro-
gramului Eras-
mus+: Youth in 
Action”. 

Programele sunt 
implementate de 
A.O. Institutul de 

Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, 
cu susținerea financiară a MECC în 
cadrul Programului de Granturi pen-
tru sectorul de tineret 2018.

Ana CHIRIAC,
 Dionisie COTRUȚA,

formatori debutanți
Departamentul Știinţe ale Educaţiei

Integrarea în Spaţiul comunitar

SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE PRIETENII
(CONFERINȚĂ LA FACULTATEA DE LITERE, CU INVITAȚI DE ONOARE DE LA TREI AMBASADE)

Formarea personalităţii

ECHIPA DEFINEŞTE CALITATEA MUNCII
SOLIDARITATEA COLECTIVĂ STUDENŢEASCĂ

(La USM a fost organizată Săptămâna Sănătății)



Concomitent cu demararea (prin Decizia Senatului USM 
din 28.12.04) a procesului de instituire a sistemului de 

management al calităţii, asigurarea calității programelor de stu-
diu, creșterea colaborării interinstituționale, a mobilității aca-
demice și a studenților, a gradului de integrare a absolvenților 
pe piața muncii, toate aceste componente au devenit aspectele-
cheie, vizate ca linii de acțiune ale managementului calității la 
facultate. 

Atingerea obiectivelor propuse în Strategia pentru asigu-
rarea calității a Facultății de Științe Economice este realizată 
de către Comisia Calității, formată din 15 membri, care inclu-
de reprezentanţi ai cadrelor didactico-științifice, studenţilor şi 
angajatorilor. Conducerea operativă a Comisiei Calității este 
încredinţată doamnei Maria COJOCARU, doctor, conferen-
ţiar universitar, preşedinta Comisiei de calitate. Această subdi-
viziune are în responsabilitate promovarea strategiei calității a 
Facultății prin activităţi de identificare, analiză și propunerea 
de soluții care vizează calitatea studiilor și a cercetării, prin con-
lucrare cu cadrele didactico-științifice, cu studenţii, absolvenţii 
şi angajatorii în vederea îmbunătăţirii programelor de studii, curriculei, procesului de 
predare-învăţare-evaluare şi a altor servicii oferite de membrii facultății. 

Calitatea actului educaţional, profesionalismul cadrelor didactice şi capacitatea de 
adaptare la dinamica cererii de pe piaţa muncii au făcut posibile dezvoltarea programelor 
de studii, precum şi a ofertei educaţionale  pentru  studenţi.  

Astăzi Facultatea de Științe Economice vine cu o ofertă diversificată de progra-
me: 6 programe de licență și 9 programe de master în 2 domenii de studii: 041.
Științe Economice și 101.Servicii, 5 programe de doctorat la 2 profiluri științifice. 

DIPLOME DUBLE ȘI RECUNOAȘTERE 
INTERNAȚIONALĂ

Oferta educaţională a facultăţii este susţinută prin preocupările conducerii facultății 
și a cadrelor didactice pentru modernizarea şi compatibilizarea curriculei prin 

activităţile didactice și științifice, orientarea către beneficiari. Cursuri elaborate, mate-
riale didactice, resurse ale bibliotecii, laboratoarele dotate reprezintă suportul formării 
profesionale de calitate a studenţilor și cercetătorilor. O dovadă în acest sens o constituie 
aprecierea din partea Instituțiilor naționale și internaționale și Europene de Asigurare a 

Calității în domeniul programelor de studii univiersitare. Astfel, 
în anul 2016, facultatea a obținut acreditarea internațională a 2 
programe de studii de licență: programul 0411.1 Contabilita-
te, acreditat de către Asociația Experților Contabili Autorizați 
din Marea Britanie, și programul 0412.1 Finanțe și bănci, 
acreditat de către Agenția pentru Asigurarea Calității AQAS din 
Germania prin decizia din 24 mai 2016. Începând cu anul de 
studii 2017-2018, 4 programe de licență organizate de către De-
partamentele Facultății au fost acreditate de către Agenţia Naţi-
onală de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional. 

Facultatea de Științe Economice, în ultimii 5 ani, a înche-
iat parteneriate de succes cu prestigioase centre universitare 
în vederea recunoașterii pe plan internațional a diplomelor de 
specialitate. În scopul compatibilizării curriculei şi derulării 
unor proiecte comune au fost stabilite relaţii de parteneriat cu 
universităţi, facultăţi şi institute de cercetări economice de pre-
stigiu din spaţiul European și din țară. Parteneriatele europene 

şi internaţionale asigură accesul la informaţii şi schimburi de ex-
perienţă, la mobilităţi didactice şi ştiinţifice, precum și diplome 

duble pentru studenții unor programe de studiu. De -oportunitatea unei diplome duble 
astăzi pot beneficia studenții înmatriculați la două programe de master și la unul de docto-
rat. În baza Acordului de colaborare pe programul universitar „Management şi Marketing 
Hotelier şi Turism”, semnat la 7 februarie 2017 între USM şi Universitatea din Girona 
(UdG), Spania, unii masteranzi ai programului „Managementul și Marketing Hotelier și 
Turism” deja beneficiază de diplome duble. Iar în baza Acordului Instituțional de Co-
laborare, semnat de USM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, masteranzii 
înmatriculați la programul Audit și expertiză financiară pot obține diplome duble din 
partea universităților organizatoare. Tot cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
fost semnat Acordul de cooperare pentru cotutela tezelor de doctorat. La etapa actuală 20 
de studenți ai ciclului II studiază la programele respective pentru a obține diplomă dublă, 
iar un doctorand face doctorat în cotutelă. 

Pe lângă parteneriatele cu alte centre universitare, exigențele calității sunt asigurate 
și prin colaborări strânse cu reprezentanții pieței muncii. Astfel, Facultatea de Științe 
Economice a fost prima la Universitatea de Stat din Moldova, care în anul 2017 a instituit 
Comisiile de calificări pentru fiecare domeniu de studiu. Membrii acestor comisii sunt, în 
mare parte reprezentanți ai angajatorilor, inclusiv absolvenţi ai programelor. Activitatea 
acestor comisii are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a proceselor de formare profesi-
onală.      

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 
65 DE TREPTE ÎN URCUŞ

VALOARE PROFESIONALĂ, COMPETENŢĂ, IMPLICARE
În această toamnă Facultatea de Științe 

Economice a USM aniversează 65 de ani de 
când contribuie la dezvoltarea învățământului 
superior economic din Republica Moldova. 

Unitatea noastră didactică şi administrativă este o 
structură academică cu tradiție în învățământul supe-

rior din ţara noastră. În toamna anului 1953, având ca premi-
se necesitatea acută de cadre naționale calificate în analiza şi 
planificarea economică, la Universitatea de Stat din Chișinău 
(denumirea de atunci) a fost înființată Facultatea de Econo-
mie cu specialitățile Finanţe şi Economia industriei, la acel 
moment, întrunind trei catedre: Economie de Ramură; Fi-
nanţe şi Credit; Evidență Contabilă şi Statistică, al căror 
scop primordial era pregătirea cadrelor de înaltă calificare în 
industrie, finanțe și credit. Prima promoție de absolvenți 
ai facultății din anul 1958 a pus începuturile formării în 

republică a economiştilor, specialişti care urmau să se 
încadreze activ în soluţionarea problemelor economico-
financiare, în promovarea știinţei economice. 

Astăzi, după reluarea activității în anul 2002, Facultatea 
de Științe Economice este una dintre cele mai mari structuri 
academico-didactice ale Universității de Stat din Moldova, 
fiind recunoscută la nivel național drept important centru de 
formare profesională și științific în domeniul economiei și 
administrării afacerilor, precum și la nivel internațional, ca 
partener și furnizor de educație și cercetare de calitate. 

Imaginea și poziția de care se bucură Facultatea de 
Științe Economice în prezent au fost câștigate în timp prin 
efortul permanent al colectivului acesteia, care a consoli-
dat-o în decursul celor 65 de ani (cu mici întreruperi obiecti-
ve) de la fondare. Această aniversare a noastră înseamnă 
competență, valoare profesională, management înțelept 
și vizionar și, în același timp, multă implicare și dragoste 
pentru profesie și pentru studenți.

La etapa actuală Facultatea implementează un management 
fundamentat pe un nou sistem de valori, acestea fiind: ca-

litatea, excelența și etica în prestanța academică și cercetare. 
Asigurarea și creșterea calității ofertei educaționale, abordarea 
cercetării științifice ca prioritate în activitatea facultății și crearea 
de idei inovatoare, intensificarea proceselor de internaționalizare 
și promovarea activă a programelor și activităților desfășurate 
constituie direcțiile strategice ale următoarei perioade.

Prin eforturile și activitățile derulate, Facultatea de Științe 
Economice îşi asumă misiunea de a contribui la dezvoltarea me-
diului socio-economic național și european atât prin intermediul 
unor programe academice moderne, care contribuie la formarea 
avansată a capitalului uman, cât şi prin rezultatele cercetării şti-
inţifice, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul 
de afaceri.

Realizarea cu succes a misiunii și valorilor facultății este preo-
cuparea primordială a doamnei Galina ULIAN, profesor univer-
sitar, doctor habilitat în Ştiinţe economice, absolventă a Facultății, 
promoţia 1981. Aici s-a format și a crescut profesional, activând în 
calitate de cadru didactic, de cercetător, acumulând și experiență 
managerială (inițial în funcție de prodecan, șef de catedră, iar ulterior decan al facultății), 
fiind aleasă în această funcţie responsabilă în anul 2011 de către întreg colectivul Facultății 

de Științe Economice. 
Rezultatele activității ştiinţifico-didactice ale doamnei 

Galina Ulian sunt reflectate în peste 120 de lucrări ştiinţifico-
didactice, inclusiv monografii, studii de specialitate, manuale, 
articole de sinteză. A realizat stagii științifico-didactice, vizite 
de documentare la cele mai reprezentative centre universitare 
din Europa. Este redactor-adjunct al revistei științifice „Studia 
Universitatis Moldaviae”, membru al colegiului redacțional al 
Revistei Române de Asigurări. A fost membru al Comisiei de 
Experți a Consiliului Național de Atestare și Acreditare; membru 
al Asambleiei Academiei de Științe a Moldovei; expert în diverse 
proiecte instituționale și de cercetare naționale și internaționale. 

Sub îndrumarea sa au fost susținute 15 teze de doctor în 
științe economice și două teze de doctor habilitat. Ca cerce-
tător-inovator a fost apreciată la Expoziţii internaţionale de 
invenţii din Cluj-Napoca şi Iaşi în 2018 cu două medalii de 
aur şi cu Diploma de Excelenţă. Pentru implicare în promova-
rea cercetării de calitate în domeniul economiei a fost menţionată 

cu Diploma de Recunoștință a CNAA, în calitatea sa de consultant 
științific al „Tezei de doctor de excelență a anului 2012”; deţine 

înalta distincţie de stat Ordinul Gloria Muncii. A fost decorată cu Diploma Guvernului de 
gradul I, cu Diplome ale Ministerului Educației, CNAA, AȘM, USM.

DASCĂL – ÎNDRUMĂTOR ŞI CERCETĂTOR-INOVATOR

ASIGURAREA CALITĂȚII PE TOATĂ LINIA

Doamna Galina ULIAN, decanul Facultăţii,
 profesor universitar, doctor habilitat

Doamna Maria COJOCARU, 
director al Comisiei Calităţii, 

doctor conferenţiar universitar
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Această structură are ca misiune asigurarea pregătirii cadrelor performante în do-
meniul contabilității, auditului, analizei economice și sistemelor informaționale 

prin activități de învățământ și de cercetare științifică, adecvate specificului actual al 
mediului de afaceri din țară şi la nivel internațional. Astăzi, colectivul acestui Departa-
ment, în frunte cu doamna Cristina DOLGHI, doctor în științe economice, conferențiar 
universitar, este implicat activ în procesul de formare profesională la facultate. Departamentul 
este responsabil de două programe de licență: Contabilitate și Cibernetică și Informatică 
economică; trei programe de master: Contabilitatea întreprinderii; Audit și expertiză 
financiară și o Specialitate la ciclul III Doctorat: 522.02 Contabilitate; audit; analiză 
economică.

La această dată aniversară, Departamentul se mândrește 
cu frumoase realizări.

Începând cu înmatricularea 2016, programul de studii: 
„Contabilitate”, ciclul I, licență, este acreditat de către 
ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați (the As-
sociation of Chartered Certified Accountants), Marea Brita-
nie, organism profesional global al contabililor profesioniști. 
Drept rezultat al acestei acreditări, Asociația internațională no-
minalizată recunoaște competențele profesionale obținute de 
către studenții Specialității „Contabilitate”, fapt care scutește 
de susținerea a 8 examene probe din cele 14 de recunoaștere 
a calificării la nivel internațional ACCA. 

Programele de studii de la Ciclul I, Licență: „Contabilitate” și „Cibernetică și Informatică 
economică” în anul 2017 au fost acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității 
în învățământul Profesional din Republica Moldova.

În cadrul Acordului Instituțional de colaborare cu caracter permanent și reînnoire auto-
mată, semnat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat din 
Moldova în data de 25 martie 2008, masteranzii înmatriculați la programul Audit și exper-

tiză financiară pot beneficia de diplomă dublă din partea instituțiilor organizatoare.
Potențialul cadrului profesoral progresează neîntrerupt prin perfecționare și obținere de 

calificări profesionale. Actualmente, în cadrul departamentului activează mai mult de 50% 
din cadrul profesoral ce a contribuit la formarea catedrei în calitate de structură educațională 
și de pregătire a cadrelor performante în cadrul USM și în calitate de laborator științific. Din 
39 de cadre științifico-didactice care activează în cadrul departamentului, 18 sunt deținătoare 
de grad științific – doctor în științe și doi doctori habilitați, iar 15 sunt doctoranzi. Din cola-
boratori, cinci dețin calificarea de auditor licențiat, doi actuali licențiați și mai multe cadre 
didactice dețin calificări la nivel național și internațional în domeniul contabil: CAP, CIPA, 

Dip IFR ACCA. De asemenea, un număr mare din cadrele 
didactice practică activitate și în sectorul real al economiei 
din țară, contribuind esențial la calitatea pregătirii cadrelor 
la specialitățile menționate.

Activitatea cadrelor științifico-didactice din cadrul de-
partamentului includ mai multe domenii, inclusiv acredi-
tarea internațională a Specialității „Contabilitate” – drept 
rezultat al participării cadrelor didactice, în perioada 2013-
2018, la realizarea programului STAREP, coordonat de 
Banca Mondială şi cu susţinerea Ministerului Finanțelor al 
Republicii Moldova: „Consolidarea auditului şi raportării 
financiare în ţările parteneriatului estic”. 

Drept consecinţă, încurajarea permanentă a studenților 
de a participa la manifestările științifice, îndrumați de cadrele științifico-didactice ale depar-
tamentului are un rol important în asigurarea unui dialog interactiv, în lansarea de proiecte pe 
viitor şi transmiterea de informații şi stimularea activităților de cercetare. 

Mii de absolvenți ai programelor organizate de Departamentul Contabilitate și Informa-
tică economică s-au remarcat în domeniile în care profesează, deținând funcții de conducere, 
experți, profesioniști în diferite instituții publice și private.

TRASEUL AFIRMĂRII

Pe lângă educaţie, muncă didactică, 
internaţionalizare, implicare dinamică 
în comunitate şi guvernanţă universita-
ră, activitatea de cercetare ştiinţifică şi 
inovare constituie unul dintre pilonii ac-
tuali şi viitori în dezvoltarea echilibrată 
a Facultății de Științe Economice.

În această ordine de idei, colectivul nos-
tru profesoral-didactic îşi asumă rolul 

de centru educaţional şi cercetare, contribu-
ind la crearea de noi cunoştinţe prin cerce-
tarea ştiinţifică în cadrul Școlii Doctorale de 
Științe Economice, sub conducerea doam-
nei director Mariana DOGA-MÂRZAC, 
doctor habilitat, conferențiar universitar. La 
moment, Școala doctorală este formată din 
24 de conducători de doctorat, sub îndruma-
rea cărora realizează activități de cercetare 
38 de doctoranzi. Absolvenţii unui program 
de master se pot consacra ştiinţific prin studii 
avansate la 5 programe de studii în domeniul 
științific 5. Științe Sociale și Economice la 
două profiluri științifice: 521. Economie, 
business, administrare și 522. Finanțe, 
Contabilitate, Analiză economică.

Cele mai multe cercetări se fac în ca-
drul proiectelor științifice de grant. Membrii 
Școlii Doctorale de Științe economice parti-
cipă activ la concursurile organizate anual de 
către Ministerul Educației, Culturii și Cerce-
tării al Republicii Moldova. Astfel, în perioa-
da 2016 – 2018, cele 81 de proiecte științifice 
înaintate la concurs de către membrii Școlii 
Doctorale au fost aprobate de către Consiliul 
Științific.

Prin eforturile decanului Galina ULIAN, 
doctor habilitat în științe economice, profesor 

universitar, ale doamnei Mariana DOGA-
MÂRZAC, dar și ale altor membri ai Școlii, 
se întreprind pași concreţi în vederea creșterii 
gradului de internaționalizare. Astfel, putem 
menționa că la moment 5 studenți străini fac 
studii de doctorat : 4 studenți din România și 
unul din Azerbaidjan. Pro-
fesorii invitați de la alte 
universități din Uniunea 
Europeană sunt implicați 
în programul de pregătire 
avansată al Școlii. În acest 
sens, putem menționa 
cursul doamnei profe-
sor universitar Veronica 
GROSU de la Universi-
tatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. Tot în acest 
context vom menționa 
și Acordul de cooperare 
pentru cotutela tezei de 
doctorat cu Școala Docto-
rală de Științe Socio-Uma-
ne din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Su-
ceava, România. Deja un 
doctorand beneficiază de 
această oportunitate.

Or, cercetările realizate de către docto-
ranzi și postdoctoranzi se încadrează în di-
recţia strategică de cercetare a Facultăţii de 
Ştiinţe Economice: Modalități de eficienti-
zare a sistemului economico-financiar în 
contextul restructurării economiei Repu-
blicii Moldova orientate spre o dezvoltare 
durabilă. Produsele ştiinţifice sunt materia-
lizate în teze de doctorat, monografii, studii 
şi articole publicate în edituri de prestigiu, în 
reviste naționale și internaționale recunoscu-

te ISI, indexate BDI, brevete. În ultimii ani 
au fost organizate conferinţe internaţiona-
le cu o largă şi prestigioasă reprezentare 
academică şi ştiinţifică din România, Be-
larus; Federația Rusă, Ucraina; Georgia, 
Cehia, Turcia.

Din anul 2014 la 
Facultatea noastră își 
desfășoară lunar ședințele 
Seminarul Științific 
„Problemele socio-eco-
nomice ale Republicii 
Moldova: reflecții, su-
gestii” în Laboratorul 
metodico-științific „Vale-
riu Umaneț”. Materialele 
prezentate și discutate la 
ședințele acestui seminar 
se regăsesc în ediția anu-
ală a Culegerii de materi-
ale științifice ale acestui 
Seminar. Volumele aces-

tor manifestări şi revistele 
Studia Universitatis Mol-
daviae, seria Științe eco-
nomice și exacte, asigură 
vizibilitatea în cercetarea 

ştiinţifică, dar şi cuantificarea eforturilor în 
sistemul de valori academice. 

Activitatea de cercetare se desfășoară la 
universitatea de bază și în cadrul unor vizi-
te de cercetare la universitățile partenere. 
Începând cu anul 2014, profesorii noştri au 
participat în cadrul unor stagii la cercetări şi 
schimb de experienţă organizate la Universi-
tatea de Stat din Tbilisi, la Universităţile din 
Girona şi Barselona (Spania), Roma (Italia), 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași și la Universitatea din Tartu (Estonia). 

De asemenea, în perioada anilor 2011-2018, 
36 de studenţi, masteranzi și profesori de la 
Facultatea de Științe Economice s-au inclus 
în diverse programe de mobilitate ERAS-
MUS la universitățile din Polonia, Italia, 
România, Turcia, Austria, Bulgaria, Spa-
nia, Lituania.

Iar unul dintre obiectivele esențiale ale 
Universității de Stat din Moldova este de a 
dezvolta potenţialul ştiinţific în domeniile 
de formare a specialiştilor și de a promova 
noi idei, teorii și concepte, prin activita-
tea de cercetare și inovare desfăşurată de 
studenţi. Activitatea de cercetare ştiinţifică a 
acestora s-a finalizat cu rezultate deosebite, 
obţinute prin participarea la concursuri bur-
se de merit, sesiuni naționale de comunicări 
științifice studențești, conferinţe internaţi-
onale, concursuri naționale ale studenţilor 
economişti, ale proiectelor de afaceri, fiind 
apreciați pe primele poziții.

Bunăoară, la 15 decembrie 2017, în pre-
mieră a fost organizată, în comun cu Uni-
versitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba-
Iulia, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
„Paradigme financiar-contabile în viziu-
nea tinerilor cercetători”. În mai 2018, șase 
studenți ai Facultății de Științe Economice a 
USM au fost distinși cu Diplome de gradul 
I și gradul II la Concursul Internațional al 
lucrărilor științifice studențești în domeniul 
Economiei. La această competiție intelec-
tuală au participat 187 de studenți din 33 
de instituții de învățământ superior din 
7 țări: R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, 
Federația Rusă, Belarus, Kazakhstan și 
Kyrgyzstan.

Ludmila MASICO, docent, 
Universitatea de Stat din Poloţk, 

Bielarus: 
Am absolvit Universitatea de Stat din 

Chişinău în anul 1990, dar anii de stu-
denţie mi-au rămas pentru totdeauna în 
memorie, provocându-mi emoţii deosebi-
te despre draga mea facultate de Ştiinţe 

Economice şi distinşii noştri profesori. Anii pe care i-am 
petrecut în sălile de curs universitare sunt cei mai frumoşi, 
cei mai fericiţi. Îndrumătorii noştri m-au învăţat cum să 
gândesc în mod sistemic şi analitic, cum să iau şi să aplic 
metodele eficiente în realizarea anumitor probleme ce ţin de 
domeniul evidenţei contabile. Îmi exprim, pe această cale, 
admiraţia şi respectul pentru profesorul nostru Viorel Ţur-
canu, fiindcă dumnealui mi-a altoit dragostea pentru pro-
fesia aleasă. 

La mulţi ani, scumpa şi neuitata mea Facultate de Şti-
inţe Economice!

Denis CERCHINA, director 
„Contador Consulting” SRL

Aduc sincere felicitări întregului corp di-
dactic al Facultății de Științe Economice din 
cadrul Universității de Stat din Moldova, cu 
ocazia împlinirii a 65 de ani de la fondare, 
unde am studiat la Specialitatea „Contabi-
litate”, Ciclul I, în anii 2006 – 2009, și am 
urmat studiile de master la specialitatea 

„Contabilitate şi analiză economică” în 2009-2011.
Cu acest prilej exprim profunda recunoştinţă şi adân-

cul respect tuturor profesorilor şi conducerii Catedrei de 
Contabilitate, care, prin vocaţia de pedagog, cercetător, 
manager, contribuie substanţial la pregătirea specialiştilor 
de înaltă calificare. 

Apreciind şi contribuţia adusă tinerei generaţii, vă do-
resc şi în anii care urmează performanţe deosebite în acti-
vitatea didactică, iar roadele muncii depuse să se întruchi-
peze în succesele absolvenţilor.

Tatiana LOZANU, contabil-şef 
„Novatel Grup”SRL

Adesea, îmi aduc aminte cu deosebit 
drag de perioada de studii din anii 2007 
– 2010 la specialitatea „Contabilitate”, 
Ciclul I, și, respectiv, în anii 2011 – 2013 
la Ciclul II, Master, la specialitatea „Au-
dit și expertiză financiară”. Cunoștințele 
obținute în perioada anilor de studii au 

jucat un rol important în formarea mea profesională. 
Îmi exprim recunoștința față de munca nobilă a cadrelor 
științifico-didactice din cadrul Departamentului „Conta-
bilitate și Informatică economică” în frunte cu doamna 
profesor Cristina Dolghi, doctor în științe economice, 
conferenţiar universitar.  

Vă doresc un viitor luminos, multă prosperitate şi reali-
zări remarcabile în procesul de formare şi educare profesi-
onală a tinerelor generaţii.

Doamna director al Şcolii 
Doctorale în Ştiinţe Economice, 

Mariana DOGA-MÂRZAC, 
doctor habilitat, 

conferenţiar universitar

Iată doar trei nume: 

PARAMETRII CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

DEPARTAMENTUL „CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ”I.
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Misiunea acestuia este de a forma specialiști com-
petitivi și inovatori pentru domeniile activității 

economice: Marketing și logistica; Servicii hoteliere, tu-
rism și agrement. 

La etapa actuală Departa-
mentul „Economie, Marketing 
și Turism” în frunte cu doam-
na Maria HĂMURARU, 
doctor în științe economice, 
conferențiar universitar, este 
responsabil de organizarea 
a două programe de forma-
re profesională la Ciclul I, 
Licență: Marketing şi logisti-
că și Servicii hoteliere, turism 
şi agrement; două programe 
de master de profesionalizare: 
Studii în marketing și Mana-
gement şi Marketing Hotelier 
şi Turism, și de organizarea studiilor avansate și cercetă-
rilor la două programe de doctorat în cadrul Școlii Doc-
torale de Științe Economice: 521.01Teorie economică şi 
politici economice și 521.02  Economie mondială; 
relaţii economice internaționale).

Departamentul cooperează cu catedrele/departamente-
le de profil din instituțiile de învăţământ superior din ţară 
şi străinătate: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi; Academia din Grenoble, Franţa; Universitatea din 
Girona, Spania etc.

Prin crearea la facultate a Centrului de Excelență „Tu-
rism și Activitate Hotelieră”, proiectul a contribuit la con-
solidarea bazei tehnico-materiale prin înzestrarea cu teh-
nologii performante, softuri pentru simularea activității din 
hoteluri, resurse bibliografice. În cadrul acestui proiect, 
la 7 februarie 2017, a fost semnat și Acordul de colabo-

Structura respectivă are ca misiune pre-
gătirea specialiştilor de înaltă califica-

re în domeniul „Business şi Administrare”. 
Sub conducerea domnului Marian JALEN-
CU, doctor în științe economice, conferențiar 
universitar, manager al Incubatorului de ino-
vare „Inventica-USM”, Departamentul este 
responsabil de programul de studii de licență 
0413.1 „Business și Administrare” cu predare 
în limbile română, rusă și engleză și de două 
programe de master: Administrarea Afaceri-
lor și Managementul Resurselor Umane, pre-
cum și a studiilor de doctorat la Specialitatea 
523.01 „Economie și management în dome-
niul de activitate”.

La capitolul implicare în proiecte Departa-
mentul Administrarea Afacerilor are înregis-
trate multiple succese. Numai în perioada ani-
lor 2011-2017, personalul științifico-didactic 
al departamentului a participat în peste 10 
proiecte: cinci proiecte de creare a infrastructurii de inovare și transferului tehnologic; 
un proiect instituțional; un proiect din Programul Cadru 7 (FP7); cinci proiecte Tempus. 
La etapa actuală, cadrele didactico-științifice participă ca membri ai grupurilor de lucru 

în două proiecte internaționale: Proiectul bilate-
ral moldo – român: „Instrumente manageriale 
şi informaţionale pentru stimularea cercetă-
rii în universităţi” – Marian Jalencu, Tatiana 
Bulimaga. Scopul proiectului constă în creşte-
rea capacităţii instituţionale de cooperare şti-
inţifică internaţională; Erasmus+ “ReSTART 
- Reinforce entrepreneurial and digital skills 
of students and teachers to enhance the mo-
dernization of higher education in Moldova”. 
Obiectivul general al proiectului ReSTART este 
de a extinde beneficiile și a spori impactul cur-
riculumului antreprenorial asupra studenților și 
cadrelor științifico-didactice prin valorificarea 
experienței avansate în domeniu. Acest proiect 
își propune a moderniza programul de master 
„Administrarea afacerilor”. În particular, vor fi 
modernizate șase cursuri universitare, fiind or-
ganizate și două sesiuni de formare la București 
și Košice.

Studenții programului ,,Business şi administrare” se implică activ în diferite proiecte; 
participă în cadrul programelor de mobilitate, inclusiv Erasmus+, se implică activ în pro-
iectele și activitățile Incubatorului de inovare ,,Inventica-USM”. 

Începând cu anul 2012, la Universitatea 
de Stat din Moldova activează Incuba-

torul de inovare (II) „Inventica-USM”, care 
a fost creat în baza proiectului „Organiza-
rea şi funcţionarea Incubatorului de Inova-
re „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea 
infrastructurii acestuia”. Proiectul este fi-
nanţat de Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic, Incubatorul de 
Inovare „Inventica-USM” 
fiind și parte componentă a 
Institutului de Cercetare şi 
Inovare a Universității de 
Stat din Moldova. Director 
de proiect este domul Ghe-
orghe CIOCANU, doctor 
habilitat, profesor univer-
sitar, rectorul Universităţii 
de Stat din Moldova. 

Acest Incubator este o 
platformă pentru testarea și realizarea mul-
tor idei de afaceri ale studenților USM și un 
generator de concursuri de idei și proiecte 

de afaceri. Primul eveniment de tip Hack-
athon „Inolab” – Aplicarea Tehnologiilor 
Informaționale în afaceri inovative a fost re-
alizat, de asemenea, cu implicarea activă a 
membrilor Departamentului Administrarea 
afacerilor și a studenților facultății. Respecti-
vul eveniment de tip Hackathon a fost realizat 
în cadrul proiectului de dezvoltare a infras-

tructurii de inovare „Fortificarea Rețelei de 
mentorat a Incubatorului de inovare „Inven-
tica-USM”.

Impresii ale absolvenţilor: 

rare cu Universitatea din Girona, Spania, care prevede și 
posibilitatea obținerii diplomelor duble la acest program 
de master. Deja trei absolvenți ai acestui program au bene-

ficiat de această 
oportunitate, prin 
susţinerea publi-
că a tezelor de 
master (coordo-
nate de doi tutori 
din universitățile 
organizatoare), 
în cadrul unei 
videoconferinţe 

Doar o mărturisire:
Viorelia ZAHARCO (BEJENARI), 

director Cercetări Cantitative IMAS INVEST
În anul 2016 am absolvit Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Specialitatea Marketing şi Logistică. 
În prezent îmi continui Studiile de Master în cadrul 
USM. Dorinţa de a studia la Facultatea noastră mi 
se născuse din liceu. 

Primul an de universitate a constituit pentru 
mine un mix de domenii. Apoi au urmat doi ani 
specializaţi în domeniul marketingului. Cu cât mai 
mult gustam din această specialitate, cu atât mă 

regăseam şi înţelegeam că mi se potriveşte perfect. 
Vreau să vă mărturisesc, iubiţii mei dascăli şi îndrumători, foştilor 

mei colegi şi prieteni de facultate şi de specialitate, că anii de studenţie 
au marcat în viaţa mea o perioadă plină de speranţe, vise şi scopuri, 
care m-au ajutat să înţeleg ce înseamnă libertatea de a fi independent, 
entuziasmul şi dorinţa de a cuceri şi a afla lucruri noi. 

service design, finanțat de Ministerul Afacerilor Exter-
ne al Estoniei și urmărește, în primul rând, dezvoltarea 
cooperării între partenerii proiectului: Universitatea de 
Stat din Moldova, University of Tartu Pärnu College și 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

O colaborare strânsă și fructuoasă Departamentul Eco-
nomie, Marketing și Turism are şi cu hotelul „Jolly Alone”, 
unde se află o catedră delocalizată, în care se organizează 
periodic seminare practice cu participarea specialiștilor 
din cadrul Hotelului la disciplinele de specialitate. 

Absolvenții programelor organizate de către Departa-
ment sunt mândri că au îmbrățișat profesia la Facultatea 
de Științe Economice a USM.

ţinute la Centrul de Excelenţă Turism şi 
Activitate Hotelieră al Facultăţii noastre. 

Implementarea proiectului Increasing 
competitiveness of rural tourism destina-
tions in Moldova through service design 
and co-creation a contribuit la dezvoltarea 
cooperării dintre Facultatea de Științe Eco-
nomice, USM, și Universitatea din Tartu 
Colegiul Pärnu. În cadrul proiectului pro-
fesorii și studenții au beneficiat de training-
uri în școala de vară la Universitatea-gazdă 
din Estonia.

La etapa actuală este în derulare proiec-
tul Empowering women and youth thro-
ugh raising their skills and competencies 
in the field of rural event and hospitality 

DEPARTAMENTUL „ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM”III.

Alexandru SUHODOL, promoția 2016:
Pentru mine succesul se află acolo unde este ceva nou, astfel tran-

sferul tehnologic creează oportunităţi, noi căi de dezvoltare, iar Incuba-
torul de Inovare „Inventica-USM” reprezintă această cale. Proiectarea 
proceselor de cercetare şi inovare în cadrul universităţii aduce un climat 
benefic pentru planificarea, organizarea, monitorizarea unei viitoare 
afaceri de succes. 

Cristina POPESCU, promoția 2015:
Prin intermediul conlucrării diferitor structuri din afară cu cele pro-

puse (Incubatorul de inovare universitar „Inventica-USM”, Oficiile de 
Transfer Tehnologic (OTT), Clusterele de inovare etc.) se vor identifi-
ca şi analiza problemele cu care se confruntă diverse întreprinderi din 
Republica Moldova, pentru a se propune soluţii eficiente de combatere 
a lor. Consider că întreprinderile localizate în Republica Moldova nu 
trebuie să fie preocupate doar de creşterea profitului (prin intermediul 
valorii adăugate), dar trebuie să manifeste o preocupare mai intensifica-
tă pentru inovaţii şi pentru noutate. 

II. DEPARTAMENTUL „ADMINISTRAREA AFACERILOR”

INCUBATORUL DE INOVARE „INVENTICA-USM”

 pag. 8
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Diana RANGA (ENA-
CHI), expert Institute for 
Development and Soci-
al Initiatives „Viitorul”, 
promoţia 2012

Abordarea profesor-student 
și calitatea cadrelor sunt cei doi 
piloni care definesc Facultatea 
de Științe Economic a USM. Or, 
acolo este locul în care m-am 
format, nu doar din perspectivă 
profesională, dar și umană. În 
cei cinci ani de studii de licență 

și masterat, dincolo de ore în sala de curs, proiecte eco-
nomice, au fost multe lecții de viață, activități diverse 
prin care s-au legat prietenii frumoase. Ori de câte ori 
sunt întrebată despre studiile mele, menționez cu mân-
drie că Facultatea de Ştiinţe Economice a USM este 
locul unde se face carte, bineînțeles dacă îți dorești cu 
adevărat acest lucru. 

TRASEUL AFIRMĂRII

Florentina JOVMIR, 
studentă: 

Influențată puternic de curi-
ozitatea pentru rezolvarea pro-
blemelor economice ale țării, 
mi-am aprofundat cunoștințele 
în domeniul economic, optând 
pentru Specialitatea Finanțe și 
Bănci. După doi ani de studii 
pot să afirm cu certitudine că 
nu regret alegerea făcută. Pe 
lângă pregătirea academică 
remarcabilă, Departamentul 
„Finanțe si Bănci” acordă o 

deosebită importanță activităților de cercetare științifică, 
încurajând studenții să se autodepășească, să-și desco-
pere pasiunile și să pună în practică cunoștințele teore-
tice acumulate.

Departamentul „Finanțe și Bănci” este cu adevărat 
un promotor al valorilor sociale, profesionale și etice, 
oferindu-le studenților o primă rampă de lansare în ca-
rieră.

În prezent Departamentul Finanţe și Bănci 
are ca misiune formarea profesională a vii-

torilor experţi în domeniul financiar, în concor-
danţă cu cerinţele pieţei muncii şi a standardelor 
de calitate naționale și internaţionale. Având ca 
preocupare permanentă formarea de specialişti 
valoroşi, cadrele didactice ale catedrei pun la dis-
poziţia studenţilor materiale didactice moderne, 
cursurile fiind predate atât în limbile română și 
rusă, cât și în limba engleză. Sub conducerea dnei 
Olga ȘTEFANIUC, doctor în științe economice, 
conferențiar universitar, își desfăşoară activitatea 
24 de cadre didactice, inclusiv 5 dețin titlul ştiinţi-

fic de doctor habilitat, 5 profesori universitari și 12 
doctori în științe economice.

Departamentul este responsabil de programul 
de studii de licență Finanțe și Bănci și 3 progra-
me de master. Sistemul de calitate, implementat la 
Facultate, precum și la Departamentul Finanțe și 
Bănci a facilitat acreditarea, în anul 2016, a Pro-
gramului de licență „Finanţe şi Bănci” de către 
Agenţia de Asigurare a Calităţii AQAS din Ger-
mania, fiind introdus în Nomenclatorul European 
al programelor acreditate. 

Începând cu ianuarie 2003, în cadrul departa-
mentului au fost lansate studiile de doctorat la Spe-
cialitatea 08.00.10 – „Finanţe, monedă şi credit”, 

iar din 2014 – la specialitatea 522.01 Finanţe. În 
cadrul departamentului îşi fac studiile de doctorat 
peste 20 de doctoranzi şi competitori. Pe parcursul 
activităţii desfăşurate în cadrul Seminarului Ştiin-
ţific de Profil au fost susținute 26 de teze de docto-
rat, inclusiv 22 pentru conferirea titlului de doctor 
în economie și 4 - pentru titlul de doctor habilitat 
în științe economice.

Rezultatele activităţii ştiinţifico-metodologi-
ce din ultima perioadă a condus la publicarea a 5 
monografii, 260 de articole ştiinţifice şi 16 lucrări 
metodico-didactice. 

Responsabilii de sectoarele lor conlucrează ac-

tiv cu mediul academic și cu practicieni în cadrul 
proiectelor naţionale şi internaţionale. Îi nomina-
lizăm precum urmează: doamnele Galina Ulian, 
Olga Ștefaniuc, Victoria Ganea, Lucia Castra-
veţ, Maria Cojocaru şi domnii Andrei Mulic şi 
Ruslan Mihalachi. Această echipă consolidată 
implementează cu succes proiectul REFINE. 

Mai precizăm faptul că lunar se organizează 
ședințe ale Cercului Științific ,,Tânărul Finan-
sist”, punând în acţiune jocurile intelectuale și me-
sele rotunde ale Cercului. 

Activitatea de cercetare științifică a studenților, 
prevăzută în programele de studii oferite de De-
partamentul Finanțe și Bănci, s-a concretizat prin 

rezultate deosebite la concursuri de burse de me-
rit, Sesiuni naționale și Internaționale de comuni-
cări științifice studențești, concursuri naționale și 
internaționale ale studenților economiști, aceştia 
fiind apreciați după merit.

Bunăoară, în luna aprilie 2017, studenta din anul 
II Florentina Jovmir, care asistă Programul Finanțe 
și Bănci, a participat la Sesiunea Internațională de 
Comunicări Științifice Studențești «Performanță 
și competitivitate în societatea cunoașterii» de 
la Târgoviște, Romania, obținând un loc premi-
ant. 

La Concursul Internațional al lucrărilor științifice 

studențești în domeniul economiei, organizat în 
perioada martie-iunie 2018, au fost apreciați cu di-
plome de gradul I studenții programului „Finanțe 
și Bănci”: Dan Mârza, Tatiana Dranicinicova și 
Nicolae Morgoci (sub coordonarea științifică Iulia 
Caprian, doctor în științe economice, conferențiar 
universitar). 

În anul 2011, la concursul internaţional al teze-
lor de licenţă din cadrul proiectului TEMPUS.TA-
CIS nr. 144544-FR-JRHES „Dezvoltarea relaţii-
lor de parteneriat cu întreprinderile Republicii 
Moldova” cinci teze de licenţă ale absolvenţilor 
programului Finanţe şi Bănci au fost de asemenea 
premiate. 

Angajamentele Facultății de Științe Economice a Universi-
tăţii de Stat din Moldova pentru viitor vizează creșterea 

calității proceselor de învățare și de cercetare, internaționalizarea 
activităților prin crearea de parteneriate cu principalii actori ai 
Învățământului Economic European și Mondial, încurajarea cer-
cetărilor de colaborare, ale căror rezultate să fie vizibile în cele 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE:

Mulți dintre absolvenții do-
meniului Finanțe și Bănci 

s-au remarcat în calitate de mana-
geri şi experți în domeniu, precum 
e şi Daniela SECINSCHII 
(GLODEANU), director 
PROACTIVE CONSUL-
TING. Iată opinia fostei noastre 
discipole:

Spun cu mândrie că am absolvit 
Finanțe și Bănci la USM; acești ani 
de studenție m-au format ca perso-
nalitate și au trezit în mine dorința 
de a aduce o schimbare în societate. 

Acum conduc o companie de consultanță în contabilitate & 
finanțe și în fiecare zi mă străduiesc să îndeplinesc misiunea 
de a crește economia țării prin dezvoltarea comunității de an-
treprenori și contabili profesioniști.

Țin să mulțumesc și să mă închin întregului corp didactic 
pentru aportul la dezvoltarea mea personală și profesională; 
datorită lor (cei care au trezit interesul pentru finanțe în mine) 
sunt astăzi ceea ce sunt.

mai prestigioase medii de cercetare și, nu în ultimul rând, o des-
chidere cât mai mare spre societate, spre mediul de afaceri, care 
să certifice calitatea proceselor academice și impactul cercetării 
științifice.

Maria COJOCARU,
 doctor, conferențiar universitar,

Președinta Comisiei Calității a Facultății de Științe Economice 

DEPARTAMENTUL „FINANȚE ŞI BĂNCI”IV.

RECUNOŞTINŢĂ
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Am pus drept moto rândurile de mai jos, cunoscuta butadă 
a remarcabilului scriitor şi om de ştiinţă A. Odobescu, 

inspirat, într-un anumit fel, de spectacolul festiv, pe care l-am 
urmărit cu o deosebită plăcere şi delectare estetică la începutul 
acestui Brumărel, adică în seara zilei de 3 octombrie 2018, în 
spaţioasa şi ospitaliera Sală de Solemnități a Casei de Cultură, 
Universitatea de Stat din Moldova.

Chiar din capul locului se cere menţionat faptul că buna 
dispoziţie şi atmosfera cu adevărat sărbătorească, ce a dominat 
pe parcursul celor două ore încheiate, se datorează doamnelor 
Adriana Derevici – regizoarea acestei impresionante manifes-
tări culturale de anvergură şi, bineînţeles, talentatei şi ingenioa-
sei moderatoare Nadea Costin, care, ambele, conlucrează într-
un admirabil duet şi concept creativ-artistic.

De data aceasta responsabilitatea pe care şi-au asumat-o 
dumnealor a fost triplă. Şi iată de ce: explicaţia e simplă, fiind-
că Spectacolul a avut la temelia lui structura conceptuală a trei 
elemente-motivaţii: prima – celebrarea festivă a celei de a 72-a 
aniversări de la Fondarea Universităţii de Stat din Moldova; a 
doua – Ziua Pedagogului şi a treia – consemnarea impresio-
nantă a celor 65 de ani de la întemeierea Facultăţii de Ştiinţe 
Economice.

Pornind de aici, a fost conceput şi prezentat concertul pro-
priu-zis. Să trecem nemijlocit la subiectul nostru, care a luat 
înfăţişarea (metaforic exprimându-ne) unui sclipitor şi luminos 
izvor, alimentat din belşug cu magia inspiraţiei celor care au 
evoluat cu brio pe scena căminului cultural universitar.

Debutul serbării omagiale l-a nuanţat Imnul studenţilor 
Gaudeamus Igitur, interpretat cu inspiraţie de colectivul coral 
„Lira” (conducător artistic Svetlana Veselovschi, maestru de 
concert Olga Peiceva), urmat de nemuritoarea piesă „Gloria” 
de Vivaldi, după care i s-a oferit cuvântul pentru un mesaj de 
felicitare doamnei Galina Ulian, decanul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, profesor universitar, doctor habilitat.

Domnia sa a vorbit cu însuflețire despre istoria şi parcursul 
glorios al unităţii didactice şi administrative universitare pe care 
o conduce, despre schimbările spre bine şi realizările facultăţii 
pe parcursul celor 65 de ani de la întemeierea acesteia, despre 
proiectele valoroase pe care le implementează colectivul prin 
mijlocirea celor mai strânse legături cu partenerii din cele mai 
prestigioase structuri şi instituţii din Europa şi dincolo de hota-
rele bătrânului nostru continent.

După ce Corala studenţească „Lira” şi-a încheiat programul 
în aplauzele spectatorilor, ştafeta a preluat-o Ansamblul Etnofol-
cloric „Crenguţa de Iederă” (conducător artistic Maria Iliuţ, 
conducător muzical Ion Proca, coregraf Nicolae Gribincea). 
Şi de data aceasta măiestrita formaţie studenţească a USM, care 
promovează la cel mai înalt nivel arta cântecului şi dansului po-
pular, tradiţiile seculare ale poporului nostru, a pus la judecata 
publicului spectator câteva surprize inedite.

Una dintre acestea a fost „Dansul popular Sârba de la 
Prut”, pe care l-a adus din sudul Moldovei dansatoarea Dorina 
Luca, masterandă la Facultatea de Biologie şi Pedologie.

De un succes binemeritat s-au bucurat, în special, trei cânte-
ce populare noi: de petrecere, de ciobănie şi de cătănie, pe care 
„Crenguţa de Iederă” le-a inclus în programul concertistic din 
acel început de amurg al unui Brumărel cu multă lumină şi căl-
dură autumnală.

Ca întotdeauna, dar de data aceasta (cu un mesaj deosebit, 
exprimat prin cele mai plastice mişcări de dans modern şi spor-
tiv) au dominat scena grupurile admirabile din „Elite-Dance” 
(conducător artistic Mihail Dudnic, coregrafi Anatol Popovici 
şi Iurie Iovu).

Iar finalul spectacolului de zile mari a fost chiar surprinzător, 
fiindcă Orchestra de muzică populară şi Ansamblul de dans po-
pular „Struguraş” (prim-dirijor Iurie Tătaru, coregraf Leonid 
Serbin, maestru de concert Valeriu Negruţă) au demonstrat cu 
brio că eforturile mari şi măiestria instrumentiştilor , a interpre-
telor de muzică populară şi dansatorilor (care parcă scapără foc 
din călcâie) merită toată preţuirea şi aprecierea cuvenită.

Îndeosebi merită aceste cuvinte de încurajare şi de bun augur 
cele trei interprete de muzică populară Adriana Ursu, Daniela 
Copcea şi Olga Zagoreanu, care s-au lansat pentru prima oară 
pe scena Casei de Cultură, USM şi au demonstrat prin vocea lor 
bine armonizată şi sincronizată cu acompaniamentul orchestrei 
că debutul lor a fost unul reuşit, iar viitorul artistic le aparţine. 
Să le fie într-un ceas bun!

Mihai MORĂRAŞ

IZVORUL ŞI MAGIA INSPIRAŢIEI
Arta nu există fără de om, care, pe de o parte, singur o creează şi, pe de alta, tot el se bucură de dânsa. În natură nimeni decât omul nu 

poate nici închipui, nici realiza, nici simţi şi preţui arta. Alexandru ODOBESCU

Pe scenă – doamna Galina Ulian, profesor universitar, 
doctor habilitat, decanul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, felicită publicul spectator cu prilejul 
triplei sărbători.

Imaginile au fost realizate de Marina CEBOTARI, fotoreporter USM

Admirabilul duet – fraţii Antonina şi Alexei Munteanu 
execută un incendiar Tangou argentinian.

Surpriza Spectacolului de sărbătoare – acordeonistele 
Ecaterina Isăcescu (studentă în anul III, Facultatea 
de Biologie şi Pedologie) şi Cătălina Olari (studentă 

în anul II, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială). 

În planul din față: domnul Iurie Tataru, prim-dirijor 
şi acordeonist de forţă, Orchestra „Struguraş” şi 

naistul cu har Cornel Vioară.
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Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Lumina din Lumină

Astăzi, poate mai mult ca altădată, unii pretind a fi cineva înainte de a fi. Avem un 
imens spațiu informațional. Facebook-ul, de rând cu alte rețele de socializare, e 

la putere și a devenit locul unde poți ajunge „vedetă” în câteva mișcări. Totul depinde de 
abilitatea de a găsi împrejurările cele mai potrivite pentru un selfie. Dar imaginea afișată 
de cele mai multe ori e la mare distanță de 
realitate.

Același lucru e și în cazul credinței. Des-
prindem din ultimul recensământ că ma-
joritatea populației s-a declarat ortodoxă, 
însă, conform altor statistici, cam zece la 
sută sunt sinceri în declarațiile făcute și 
își asumă ortodoxia ca o trăire zilnică.

Credința nu e de ochii lumii, nu e de fală, 
nu e o imagine pe care o postezi pentru like-
uri și nici nu e doar bucuria de a ne întâlni 
la Marile Sărbători. Credința e ceea ce res-
pirăm zi de zi și clipă de clipă. Credința e 
ceva practic, vital și are continuitate.

”Pentru cel care este creștin, idealul este 
să se mântuiască, să dorească mântuirea. 
Adică eliberarea de rău, de întuneric, de 
ură, de tot ceea ce este rău cu adevărat. Să 
se elibereze și să intre în Lumină, în Lumina 
lui Dumnezeu. Pentru aceasta trăim noi, oa-
menii, trăim pentru această mântuire.” (Pă-
rintele SOFIAN BOGHIU).

Mulți dintre cei care vin cu declarații și 
recomandări „creștine” adeseori nu sunt conștienți de cele afirmate. Mai întâi e nevoie 
să trăiești niște lucruri, să te asiguri de autenticitatea și de necesitatea lor, ca apoi să poți 
analiza, compara și, în ultimă instanță, să ai dreptul moral de a declara sau recomanda 
ceva altora.

Deși la etapa actuală lumea este 
suficient de îndestulată, nu e greu să 
observăm că ceva totuşi îi lipsește. 
Acest ceva însă este esențial. E vorba 
de Dragoste.

Oamenii nu mai iubesc! Nu știu cu ce se „mă-
nâncă” această noțiune. Cel mult se iubesc 

pe sine.
Nici nu prea au de unde să învețe dragostea. Aca-

să arareori le vorbește și 
le demonstrează cineva 
dragostea, la școală și în 
stradă și mai puțin se sim-
te iubirea. Nici la televi-
zor nu mai este prezenta-
tă...

Sunt sigur că mulţi 
m-ar contrazice: oare nu-
și iubesc părinții copiii, 
oare nu se cultivă în so-
cietatea de astăzi dragos-
tea și respectul, oare nu 
suntem cei care urmărim 
zeci de telenovele care se 
axează tocmai pe dragos-
te...?

Faptul că oamenii au 
ajuns să-și iubească pro-
priile pofte și porniri, că 
îi iubesc și chiar îi idola-
trizează pe cei care sunt 
cu ei în același duh, pe 
odraslele lor, nu înseamnă că lumea a înțeles ce 
este cu adevărat iubire.

Aceasta se testează altfel, la durere, la nevoie... 
Însă de multe ori nu avem timp, suntem prinși cu alte 

griji, îi avem pe ai noștri, de care ne îngrijim...
Și chiar dacă uneori suntem deschiși spre a 

ajuta pe cineva, omitem dragostea... Oare Hris-
tos nu ne spune că mai mult milă voiește decât 
jertfă?

***

Zilele acestea a venit la mine o doamnă de vreo 
30 de ani, care în discuţie mi-a mărturisit că 

a înțeles principala ei problemă: că nu s-a iubit decât 
pe ea însăși și cât de frumos e să poți iubi pe toți și 
pe toate, de la Dumnezeu până la aproapele.

A iubi înseamnă a răbda, a accepta, a înțelege, 
a îndruma... şi încă atâtea altele înseamnă. Să în-
cepem a aduna mai multă iubire.

Frumos ne spune scriitorul nostru Nicolae DA-

BIJA: că dacă scoatem cuvântul „Dragoste” din 
Biblie, nu mai rămâne nimic din ea, nu folosește la 
nimic.

***

Lumea în care trăim este plină de egoism, sen-
timent ce nu-i permite să simtă cu adevărat 

tot ce ne oferă Dumnezeu și aproapele. Și doar Bise-
rica este cea care ne deschide calea spre iubire.

Poate cineva îmi va spune că nu este tocmai 
așa. Nici în Biserică nu e perfect... Și aici invi-
die, vorbe, ură..., tot felul de patimi și neajunsuri 

omenești. Însă aici avem 
șansa (re)găsirii noastre, 
aici îl (re)descoperim pe 
Dumnezeu prin aproa-
pele: prin durerile, ne-
cazurile și bucuriile ce le 
trăieşte.

Prin Biserică vedem 
mai deslușit cealaltă re-
alitate, prin ea învățăm 
să comunicăm, în ea ne 
simțim sufletește acasă.

Or, Biserica suntem 
toți cei adunați într-un 
duh al credinței. Iar atunci 
când ne unim devenim 
puternici și apți de fapte 
mărețe, de unire cu Dum-
nezeu.

În timpul slujbelor 
divine Cel de Sus se face 
prezent în mijlocul nos-
tru și ne putem împărtăși 

din dumnezeire. A sorbi din Dumnezeu înseamnă 
a sorbi din Dragoste. Căci „cel ce rămâne în iu-
bire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne 
întru el.” (I IOAN 4, 16).

CE ESTE ORTODOXIA?
„Ortodoxia e schemă pentru viaţa normală şi ajutor dumnezeiesc pentru viaţa normală, 

adică dogmă şi har dumnezeiesc.” (Părintele 
Dumitru Stăniloae).

„Ortodoxia este credința care ne învață 
cum să trăim cu adevărat, cum să ne purtăm. 
Ortodoxia este calea viețuirii.” (Patriarhul 
PAVEL AL SERBIEi).

„Prea mulţi oameni fac greşeala de a limita 
Ortodoxia la Slujbele Bisericii, la Canonul de 
Rugăciuni şi la lectura ocazională a cărţilor 
duhovniceşti. Adevărata Ortodoxie presupune 
însă un angajament care implică toate aspec-
tele vieţii noastre. Fie eşti ortodox permanent 
şi în fiecare zi, în orice situaţie a vieţii – fie nu 
eşti cu adevărat ortodox. De aceea trebuie să 
ne formăm o concepţie de viaţă ortodoxă şi să 
o asumăm existenţial.” (Părintele SERAFIM 
ROSE).

„Spiritualitatea ortodoxă este cunoașterea 
pe care o dobândești mai degrabă prin 
suferință decât să o afli prin cărți.” (Maica 
GAVRIILA PAPAIANNIS).

Asta le dorim celor care se grăbesc 
să se laude sau să declare ceva din do-

meniul spiritualității creștine, mai întâi să le treacă pe toate prin ființa lor, apoi să 
afișeze, să demonstreze sau să învețe pe cineva în ale credinței. Or, vorba lui Petre 
Țuțea:„Credinciosul este creștin viu.”

Preot Octavian MOŞIN

NU E SUFICIENT A DECLARA CĂ SUNTEM CREȘTINI, 
E NEVOIE A TRĂI ORTODOXIA

CE LE LIPEŞTE OAMENILOR DE ASTĂZI?!
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Operele marilor scriitori români educă în su-
fletul fiecărui pasionat de lecturi dragostea 

de patrie, de mamă, de frumos și adevăr. După cum 
spunea Nicolae Iorga: ,,Cultura unui om se formea-
ză, în primul rând, prin lectură. De aceea e bine să 
iubim cartea, s-o citim, s-o păstrăm cu grijă, ca pe 
un bun fără de preţ.” 

Doar cartea contribuie la dezvoltarea armonioasă 
a omului, oferindu-i aripi pentru zbor. De la cine pu-
tem dobândi acel licăr al încrederii și înțelepciunii, 

dacă nu de la nesecatul izvor care se numeşte Cartea! (cu majusculă). 
Numai lectura îl poate înălţa pe om. 

Bineînţeles, problema lecturii în zilele noastre se confruntă cu multe 
obstacole, determinate de mijloace informaţionale de care dispune soci-
etatea contemporană. De aceea este deosebit de important să dezvoltăm 
noilor generaţii dragostea pentru lectură, adică pentru frumos, fiindcă 
lectura este o artă a frumosului, a sublimului exprimată prin cuvinte, 
expresii plastice, care au o valoare incontestabilă la formarea stărilor 
afective ale tânărului nostru contemporan.

Lectura nu este un simplu proces de cunoaștere, ea contribuie la crea-
rea unui univers interior deosebit. Un bun cititor apreciază cartea la justa 
ei valoare, deoarece, pentru a zugrăvi lumea ei deosebită, au muncit mult 
scriitorii. Anume ei sunt cei care ne oferă cele mai înalte modele ale 
conştiinţei umane.

Lectura dezvoltă cunoașterea și stările afective ale omului. Iată de ce 
un tânăr cult întotdeauna va promova dragostea pentru carte, va vorbi o 
limbă literară, însoțită de cele mai frumoase expresii. Căci numai Cartea 
ne oferă un veritabil exemplu în acest sens. Sau cum spunea marele Vol-
taire: „Lectura înaripează sufletul”.

 Dorina EREMIA (CLIM ), 
anul IV, Secția cu frecvență redusă,

 Facultatea de Litere

Cotidianul studenţesc

O viață frumoasă are multe bariere și încercări.
Aici vreau să înșir povestea mea, o poveste despre viață care m-a 

făcut puternică, să nu fiu trufașă şi să lupt pentru ea. De mică nu am fost 
cea mai exemplară copilă, mi-am făcut de cap, am făcut gafe destule, 
poate mi-am supărat părinții arareori sau chiar mai mult. Acum, când 
sunt matură, realizez că am avut o copilărie frumoasă, cu peripeții, cu 
momente unice și captivante. Poate că nu am fost copilul cel mai bun, 
pe care şi l-au dorit, dar am ajuns acum să le destăinui că au fost pilonii 

mei, ei au fost cei de la care a început temelia vieții mele. 
Am ajuns să fiu mare, să-mi văd de viitorul meu. Când eram adolescentă, viața mi-a 

indicat să mai susțin un examen, unul dificil și atât de important, încât viața mea era sub 
semnul întrebării.

 Zi posomorâtă, de parcă nici natura nu era de partea mea, zi ploioasă, zi tristă. Anume 
atunci am aflat că sunt bolnavă, am un abțipild lipit de plămânul meu și pe acest abțipild 
e desenată multă amărăciune: șiroaie de lacrimi curg cu neîncredere și tulburare. Îmi aduc 
aminte de nopțile nedormite ale părinților și ale mele, lacrimile nenumărate. Credeam că 
mă pierd într-o lume rea fără de lumină, o lume de culoare gri. Nu a fost ușor să lupt cu 
această încercare. Dar mulți au fost alături de mine, mi-au demonstrat că au nevoie de 
mine așa cum sunt. Am înţeles că, după orice ploaie, vine soarele.

Am trecut cu succes examenul vieţii și am înțeles că viața nu a fost cu mine chiar atât 
de aspră. 

Astăzi trec peste alte examene. Mi-am pus un scop de neclintit: să devin şi mai puter-
nică, apoi - o soție grijulie, o mamă perfectă și o bunicuță răbdătoare. Altfel spus, viața 
este bogăția cea mai mare pe care Dumnezeu mi-a oferit-o.

Nicoleta ARTIN, 
anul IV, Secția cu frecvență redusă, Facultatea de Litere

În orice luptă tinerețea este biruitoare, căci ea are și timpul în tovărășie.
 Al ei este viitorul în care stau toate tainele, toate cuceririle și surprizele. 

  Liviu REBREANU

Ce poate fi mai frumos pe lume decât anii tinereții! Doar în acest interval, între 
copilărie şi maturitate, tânărul sau tânăra are posibilitatea de a se forma ca 

personalitate, când îşi face visuri de viitor, se îndrăgosteşte, suferă, se ridică încet pe 
treapta destinului. 

 Dacă am face o legătură cu spusele lui Rebreanu, tinerețea-i perioada când viitorul este pentru om 
la o distanță enormă, când o considerăm că nu o vom ajunge curând, ea reprezentându-ni-se doar un vis 
frumos. 

 Anume în această perioadă a vieţii avem posibilitatea de a ne sculpta propriul destin, de a ne proiecta 
propria cale spre succes. De aceea este foarte important să prețuim anii tinereţii, să nu ne temem a greși. 

 Citind romanul ION de Liviu Rebreanu, vreau să fac referire la ceea ce ţine de tema tinereții: Ion este 
personajul care părea că posedă toate calitățile unui tânăr care poate să aibă tot ce își dorește: doar era 
harnic, frumos, legat de pământ, avea planuri de viitor. Dorea putere, avere, însă lăcomia lui nu a avut o 
limită. El, care putea să-și construiască o familie cu Florica, considera că dragostea nu contează. Pentru 
a fi fericit, a recurs la niște acţiuni reprobabile, ceea ce l-a dus la pierzanie, rămânând ca un model eșuat 
al unui destin uman prosper.

 Un alt personaj care, de asemenea, a încercat să-și formeze un destin ca lumea, bazându-se pe senti-
mente, este Persida, fiica Marei, care, de mic copil, fiind tandră, plina de viață și de visuri, a încercat să-şi 
creeze un destin fără de griji, crezând că omul iubit o va susține. Dar s-a întâmplat cu totul altfel decât îşi 
dorea ea având aceeași soarta ca şi a mamei sale. În cele din urmă greutățile au făcut-o să fie puternică 
și să se descurce în orice situație.

 Atât Ion, cât și Persida, tineri fiind, au avut şansa de a-și forma destinul, de a alege, dar nu a fost să 
fie acela pe care ei și-l imaginaseră.

 Clasicul Liviu Rebreanu a avut dreptate atunci când a spus că în orice luptă tinerețea este biruitoare, 
căci ea are și timpul în tovărășie. Al ei este viitorul în care stau toate tainele, toate cuceririle și surprizele. 
Căci, numai tânăr fiind, le poţi obţine pe toate. Cu condiţia să ții bine frâiele destinului. 

Rodica LAȘCO, 
anul IV, Secția cu frecvență redusă, Facultatea de Litere

De cum se naşte, copilul începe să înveţe câte ceva. Nu e atât de 
important să însuşească gramatica sau matematica, ci să înveţe 

să trăiască.
Atunci când învăţăm ceva, ne este greu de tot. De fiecare data însă, 

când în faţa noastră apar probleme, trebuie să fim gata pentru a le căuta 
şi găsi soluţia.

Şi un om matur trebuie să înveţe chiar de la un copil mic. Acel în-
geraş, când începe a merge, mereu cade, dar încearcă să se ridice şi să 
facă încă un pas, fie chiar dacă se va încheia cu o altă cădere. După ce 
copilul trece această “şcoala”, el e răsplătit pe deplin, deoarece poate 

să se ridice în picioruşe, apoi să alerge în voia lui.
Învăţătura aceasta e dificilă şi anevoioasă, la fel cum e viaţa fiecăruia dintre noi. Doar 

nu în zadar se spune: „Drumul apare în faţa drumarului”. Aici cred că se potriveşte 
sintagma-cugetare a înţeleptului pedagog şi psiholog Stanislav Eji Let: „ Atunci când ros-
teşti afirmaţia DA, cu deplină siguranţă trebuie să ţii cont de faptul că ea se învecinează 
cu negaţia NU”.

Adică viaţa ne impune să luptăm mereu, să conştientizăm faptul că între DA şi NU se 
află acea alternativă de care suntem datori să ţinem cont în împrejurări neprevăzute, pe 
care ne-o impune o stare sau alta de lucruri.

Se cuvine să conştientizăm că „roadele dulci” le putem savura şi le putem culege doar 
atunci când putem afirma cu tărie Da şi suntem în stare să ocolim şi să depăşim negaţia 
NU. 

Aceasta-i toată filozofia vieţii, aşa cum o înţeleg eu. 
  Olga RAILEANU, 

 anul I, (grupa rusă),
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine                                      

Viața este frumoasă, dar complicată și plină de griji. Uneori, poate 
fi foarte crudă, alteori milostivă și indulgentă. Fiecare zi este 

plină de bucurii și de probleme. În același timp, noi respirăm, ne mişcăm, 
trăim. Aceasta este adevărata fericire. Destul de des nu ne dăm seamă că 
suntem fericiți; adesea ignorăm gândurile pozitive. Foarte rar ne dăm 
seama că lumea în jurul nostru este minunată. 

Desigur, nu trebuie negat contrariul: boala, lipsa de bani, șomajul și 
alte cauze ce nu permit oamenilor să trăiască fericit. De multe ori ne con-
centrăm atenția asupra acestor întrebări. De fapt, în ultimul timp anume 

ele ne presează. Sunt situații la limită, când omul se află în faţa dilemei: „ A fi sau a nu fi?”. 
Anume în acest moment are loc o verificare de forță a caracterului și a sufletului. 

De regulă, o persoană responsabilă ia decizia fermă: „a fi!”. Și e firesc. Viața continuă, 
ea ne răsplătește pentru răbdare și curaj. Examinând problema din altă perspectivă, dobân-
dim experiență. Și odată ce acumulăm experiența, devenim mai înțelepți. De aici urmează 
percepția corectă a acestei vieți. Înțelepciunea ei, oferită cu mare generozitate, ne ajută să 
vedem toată splendoarea lumii din jurul nostru: fericirea unui sărut reciproc, sprijinul celor 
apropiați, râsul copiilor și un leagăn care zboară în cer. Bucurii mici cărora, de multe ori, 
nu le acordăm atenție. Anume ele constituie fericirea noastră mare: bunăoară, cât de multă 

bucurie are un student care a obținut o diplomă după absolvirea unei instituții; cât de multă 
bucurie are o domnișoară sau o doamnă care a primit oferta de ,,mână și inimă”; câtă bucu-
rie au bunicii atunci când apare primul nepot sau prima nepoțică.

 Viața ni se oferă o singură dată. Nu vom avea altă șansă să o trăim din nou. Nu există 
maculator și foi curate. O floare (când vine toamna), de asemenea, moare. Dar vine primă-
vara!

 Omul decide ce zi îl așteaptă – veselă sau tristă; viață plină de succese sau nu; sănătate, 
bani, familie, prietenie, colectiv – el decide singur. Cea mai frumoasă poveste este cea citită 
de tine. 

 Arta de a trăi corect și frumos este o lecție căpătată pe parcursul vieții. Cău-
tări, aspirații și trăiri, zborul înalt, dorul și plânsul, dar, oricum, binele triumfă. Atitudinea 
demnă de sine și de viață nimeni nu ne-o poate lua. 

 Arta vieții și dorința de a ne bucura aduc roade mari. Omul poate fi fericit și mulțumit 
de tot ce îi oferă inversările de soartă. Ca perfecțiune a naturii, omul nu poate refuza un 
astfel de lux - viața plină şi trăită la fel de plin! 

De aceea vă îndemn: „Bucurați-vă de viață!”.
Svetlana BASOC,

 anul IV, Secţia cu frecvenţă redusă, Facultatea de Litere

DE LA ÎNVĂŢĂTURA PRIMILOR PAŞI…

Responsabilă de pagină, doamna Eugenia DODON, doctor, conferenţiar universitar

Omul trebuie să-şi aleagă, dar nu să-şi accepte destinul.
P. Coelho

ARTA DE A TRĂI CORECT, CU DEMNITATE

SPERĂ ŞI AŞTEAPTĂ CLIPA CARE TE ÎNALŢĂ Între DA şi NU

ŞANSA TINEREŢII SĂ N-O TRANSFORMĂM 
ÎN NEŞANSĂ

Să rostim cuvântul CARTEA cu majusculă!
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 Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului (XXXII)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 28.09.2018)

Ansamblul de dansuri populare ,,Struguraș” din 
cadrul Facultății Arte Frumoase a Universității 

de Stat din Moldova, în perioada 8-12 iulie, a participat 
la International Festival of Folklore, Spania (Lloret De 
Mar), sub egida conducătorului artistic Leonid Serbin. În 
cadrul acestei întruniri de rezonanţă internaţională și-au 
manifestat specificul cultural România, Argentina, Tur-
cia, Slovenia, Bulgaria, ș.a., facilitând transferul inedit 
de experiență, consolidarea unor relații interculturale și 
cultivarea valorilor naționale. 

Pe parcurs am beneficiat de o experiență extraordina-
ră, vizitând cele mai renumite destinații turistice din Eu-
ropa. Revenind din Barcelona, în comuna Saint-Yriex, 
Franța, am avut parte de gazde ospitaliere, cazându-ne 
în familii de francezi, ceea ce a facilitat întreținerea unor 
dialoguri deschise, îmbogățirea spectrului cultural, reali-
zându-se un schimb neprețuit de experiențe, începând de 
la idei, convingeri până la tradiții și obiceiuri. 

În următoarea zi, gazdele ne-au recomandat să vizităm 
orășelul vechi – Angouleme, care s-a evidențiat prin viața 

culturală efervescentă, inclusiv, Catedrala Saint-Pierre, care 
are un turn înalt și o fațadă remarcabilă, sculptată în stil ro-
mantic Poitevin, o primărie cu o grădină minunată de flori, 

priveliști magnifice asupra văii Charente, vile, străzi 
pline de viață și numeroase desene animate pictate pe 
pereți. 

În continuare, împreună cu Ansamblul de dansuri 
populare ,,Ghiocel”, am dat un concert pentru locuitorii 
din Saint-Yriex, dar și pentru alte comune din apropi-
ere, care au rămas surprinși de entuziasmul, dinamica, 
și, nu în ultimul rând, de portul și obiceiurile noastre 
naționale. 

Membrii ansamblului au rămas încântaţi de între-
gul turneu, deoarece au avut irepetabila posibilitate de 
a obține în scurt timp un amalgam de emoții pozitive de 
neuitat. 

Pe această cale ne exprimăm recunoștința față de 
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe 
Ciocanu, pentru susținerea financiară și morală şi încre-
derea acordată. 

Valeria CIOBANU,
membru al Ansamblului de dansuri populare 

„Struguraş”, master în Psihologie

Modificarea stării afective a spor-
tivului în timpul concursului. 

Dispoziţia afectivă înainte de concurs este 
determinată de numeroşi factori. Schimbarea 
condiţiilor mediului social în care activează 
sportivul sau a situaţiilor de concurs provoacă 
modificări simţitoare în dispoziţia acestuia. 
Întreaga realitate se reflectă nemijlocit în con-
ştiinţa sportivului, determinând comportarea 
lui ulterioară. 

O schimbare a programului concursului, 
a regimului de viaţă, un schimb de cuvinte cu 
colegii de echipă sau cu antrenorul, sfatul co-
legilor şi al antrenorului, tonul arbitrului care 
conduce concursul – toate acestea pot avea 
efecte diferite asupra dispoziţiei sportivilor.

Printre factorii psihici care influenţează 
rezultatele menţionăm atenţia concentrată, 
efortul de voinţă şi afectivitatea, aceasta 
din urmă suferind cele mai mari variaţii şi 
influenţând în acelaşi timp asupra celorlalţi 
factori. În dispoziţia de start a sportivului se 
reflectă gândurile şi sentimentele, satisfacţiile 
şi insuccesele sale, ale partenerilor sau ale 
adversarilor. 

În timpul participării efective la întrece-
re, atenţia sportivului este orientată spre des-
făşurarea acţiunii. Gândirea şi voinţa pun în 
aplicare ceea ce sportivul a acumulat la antre-
namente. Starea afectivă reflectă efectul pro-
dus asupra sportivului de rezultatele obţinute. 
Comportarea sportivului diferă de la sport la 
sport. În jocuri sunt momente în care sportivii 
îşi pot permite clipe de răgaz pentru a urmări 
acţiunile partenerilor, a privi publicul, a auzi 
şi a înţelege ce spun spectatorii din apropierea 
terenului de joc etc. De obicei, sportivii sunt 
atenţi la acţiunile lor, ale partenerilor şi ale 
adversarilor, precum şi la indicaţiile antreno-
rului. În sporturile individuale (atletism, înot, 
lupte, tir etc.) sportivii sunt atenţi la proba 
(categoria) lor. Printre diferitele încercări din 
cadrul unei probe (de exemplu, la atletism) 
pe sportiv nu-l interesează decât proba sa, ur-
mărind cu atenţie mai redusă, uneori ascunsă, 
ceea ce face adversarul şi prietenul său.

La probele de durată (de fond, de exem-
plu) gândurile se pot îndrepta şi în altă parte, 
în momentele în care tactica nu-l solicită.

La concursurile de atletism, scrimă, pent-
atlon modern etc. se pot urmări cu mai mul-

tă precizie variabilitatea stărilor afective şi 
a comportării sportivilor, deoarece probele 
durează mult şi sunt alternate de pauze dese, 
în decursul cărora evoluează alţi participanţi. 
Majoritatea sportivilor declară că deseori 
anunţurile prin megafon sau prin sistemul de 
amplificare îi stânjenesc şi le afectează chiar 
starea de pregătire pentru luptă. De aseme-
nea, momentul de întrerupere a unei probe – 
la atletism, de pildă, din cauza unei finale la 
alergări – scade combativitatea sportivilor.

Întreruperile nu au numai efecte psihice, 
ci se reflectă şi în rezul-
tatele şi comportarea 
sportivilor. În jocul de 
volei, când una dintre 
echipe se găseşte în 
elan şi atacă insistent, 
echipa adversară cere 
“întrerupere” pentru a 
se regrupa şi a-şi orga-
niza mai bine acţiunile, 
dar şi cu intenţia de a 
“răci”, de a calma ad-
versarul. Pauza aceas-
ta provoacă şi discon-
tinuitate în acţiuni, 
afectează stereotipul, 
atenuează elanul ad-
versarilor şi asigură, 
totodată, celorlalţi un 
timp de gândire pentru 
analizarea situaţiei şi 
organizarea acţiunilor de atac şi apărare. 

Succesele partenerilor sau ale echipei con-
duc, în general, la o sporire apreciabilă a în-
crederii în forţele proprii, măresc combativi-
tatea şi schimbă favorabil dispoziţia afectivă.

În timpul competiţiilor sportive se produc 
unele evenimente care, prin influenţa pe care 
o au asupra psihicului, modifică situaţia de 
moment şi chiar rezultatul final. Acesta este 
numit „moment psihologic”, explicat prin 
modificarea dispoziţiei generale, a concen-
trării atenţiei, lucidităţii gândirii etc., datorită 
schimbărilor produse în excitabilitatea unor 
centri nervoşi corticali.

Problema şi sarcina de bază a antrenori-
lor şi psihologilor sportivi este de a realiza 
un bun echilibru emotiv al sportivilor, căci de 
emoţii nu-i putem elibera totalmente şi nici 

nu este nevoie. La baza acestui echilibru stau 
două elemente principale: sistemul relaţiilor 
individului cu grupul din care face parte şi 
simplu dezvoltarea personalităţii sportivu-
lui.

În ceea ce priveşte sistemul relaţiilor cu 
echipa din care face parte sportivul, sarcina 
principală îi revine antrenorului şi psihologu-
lui sportiv, care asigură climatul, tonul şi stilul 
activităţii în grup şi ansamblul măsurilor de 
influenţare asupra conştiinţei sportivului (adi-
că, metodele convingerii – sugestia – pentru 

dezvoltarea încrederii 
în forţele proprii, încu-
rajările, clarificări di-
ferite despre adversari, 
tactică etc.). Să nu ui-
tăm că o influenţă mare 
au suporterii, spectato-
rii şi celelalte persoane 
care intră în contract cu 
sportivii, uneori nu toc-
mai pozitivă.

Stimularea emoti-
vă nu trebuie făcută în 
ultimul moment şi „la 
general”. Ea trebuie 
pregătită din timp, cu 
câteva zile înainte de 
concurs şi cu indicaţii 
precise, uşor de execu-
tat. Se cunoaşte faptul 
că de cele mai multe 

ori indicaţiile pe care antrenorii le dau în pa-
uze, în momentele de întrerupere a concur-
sului nu sunt percepute şi, deci, nici înţele-
se şi urmate. Starea de surexcitare (mare 
tensiune nervoasă, în special, a centrilor 
motorii) împiedică o bună receptare a cu-
vintelor. Sportivii mai întâi trebuie să se li-
niştească, să facă ordine în propriile gânduri 
şi abia cu puţin timp înainte de reluarea în-
trecerii să li se dea indicaţii scurte, şi anume, 
în legătură cu acţiunile pe care ei le cunosc 
foarte bine, pe care şi le pot reaminti şi efec-
tua cu uşurinţă.

Rolul cuvântului este foarte mare în sti-
mularea sau stăpânirea emoţiilor, căci el este 
un stimul cu posibilităţi largi de influenţare şi 
provocare a reacţiilor organismului. Sfaturile 
şi încurajările colegilor sau ale spectatorilor, 

indicaţiile antrenorului, propriile ordine pe 
care şi le dă sunt, de asemenea, mijloace de 
influenţare asupra stării afective a sportivului. 
Sugestia şi autosugestia constituie o astfel de 
influenţare prin cuvânt asupra comportării 
sportivului. 

Al doilea element este însăşi personalita-
tea sportivului şi el trebuie să dobândească 
priceperea şi obişnuinţa de a se autoconduce 
pe baza unei depline cunoaşteri a propriilor 
posibilităţi şi a analizei corecte, raţionale a 
situaţiilor şi adversarilor.

Capacitatea de stăpânire a expresiei emo-
ţiilor, de autoîmbărbătare în momentele grele, 
de păstrare a lucidităţii gândirii în orice si-
tuaţie, precum şi diferite „mici artificii” care 
fac să scadă intensitatea emoţiei se formează 
în activitate şi pe baza preocupării perma-
nente. 

Sportivul trebuie să-şi formeze „metode” 
de a-şi reţine expresia emoţiei. Adversarul 
este şi el om, are şi el emoţii, dar nu trebuie să 
observe că celălalt este emoţionat. Dacă înlă-
turăm manifestările exterioare, emoţia pierde 
din intensitate. 

„Metodele” de stăpânire şi dirijare a emo-
ţiilor se obţin folosind unele procedee ca, 
de exemplu, executarea unor acţiuni tipice 
în scopul calmării şi concentrării, cum ar fi: 
numărarea până la 10 sau 20 înainte de start; 
efectuarea exerciţiilor de respiraţie şi a rutine-
lor de relaxare învăţate, care produc modifi-
cări însemnate şi asupra expresiei exterioare 
a emoţiilor; aplicarea unor forme de masaj 
liniştitor; folosirea exerciţiilor de încălzire; 
întrebuinţarea unor cuvinte, în limbaj intern, 
de calmare, liniştire etc.  

Un exemplu de urmat este redutabila spor-
tivă din Rusia Elena ISINBAEVA, campioană 
olimpică şi mondială, recordmană mondială 
la sărituri cu prăjina. 

În fond, echilibrul psihic al sportivului 
este rezultatul unui proces de educaţie, al 
unei influenţe exercitate asupra personalităţii 
sale. 

(Va urma)
     Boris BOGUŞ,

șef, Catedra Cultură Fizică şi Sport 
„V.Plîngău”, 

   profesor universitar, Antrenor Emerit  al 
Republicii Moldova 

La 15 noiembrie 2018 se împlinesc 280 de ani de la nașterea 
astronomului britanic William Herschel, descoperitorul pla-

netei Uranus.
William Herschel (1738-1822) a fost membru al 

Societății Regale din Londra și primul președinte al 
Societății Regale de Astronomie, fondată în 1820. Cu 
ajutorul unui telescop cu putere mare de rezoluție (de 
construcție proprie) el studia stelele variabile și nebuloa-
sele. A publicat două cataloage ale nebuloaselor. La 13 

martie 1781 Herschel a descoperit Planeta Uranus - a 7-ea planetă de la Soare. 
Printre alte descoperiri ale sale se numără variația sezonieră a calotelor polare 
de pe Marte, sateliții Titania și Oberon ai Planetei Uranus și sateliții Enceladus 
și Mimas ai lui Saturn.

Herschel a construit peste 400 de telescoape, cel mai mare dintre acestea fiind ce-
lebrul telescop reflector cu oglinda principală de 1,26 m în diametru și distanța focală 

de 12 m.
Planeta Uranus, descoperită de Herschel, este un gigant de gheață și rocă, la 

fel ca și Neptun. Atmosfera este compusă preponderent din hidrogen și heliu. 
Uranus are cea mai joasă temperatură din Sistemul solar, de minus 224oC. Pe 
lângă sistemul de inele și numeroșii sateliți, Uranus are o particularitate unică: 
axa sa de rotație este aproape paralelă cu planul orbitei, creând impresia că se 
rostogolește pe orbita sa circumsolară.

Uranus poartă numele zeului grec antic al cerului Uranus, tatăl lui Cro-
nos.

Ștefan D. TIRON, 
colaborator ştiinţific, AŞM

Cadran culturul

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 
Meridianul cunoașterii

WILLIAM HERSCHEL ŞI PLANETA URANUS
Universul aproape

ANSAMBLUL DE DANS „STRUGURAŞ” PE SCENELE EUROPENE


