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ter şi a unor şefi de Departament despre această concepţie, 
despre această strategie: reperele conceptuale, rolul profe-
sorilor, rolul studentului, relaţia dintre profesor şi student;  
designul procesului educaţional, noua abordare a planurilor 
de studii şi curricula la discipline?

De fapt, învăţarea prin proiecte nu este o noutate abso-
lută, pentru că face parte dintr-o concepţie apărută acum 
o sută de ani (la începutul secolului XX), care se încadra 
într-un curent inovaţional în acele timpuri – Educaţia nouă, 
ce propuna nişte strategii de alternativă prin care se realiza 
educaţia în şcolile de cultură generală. Acele strategii edu-
caţionale de alternativă au configurat pe alocuri destul de 
interesant un nou profil al şcolii, aşa-numita şcoală activă.

Însăşi sintagma de şcoală activă vorbeşte de la sine, iar 
esenţa acestor concepţii educaţionale şi a instituţiei în care 
ele se implementau era centrarea pe cel care învaţă – ele-
vul care învăţa prin activități practice. Adică nu profesorul 

era cel care îl impunea să înveţe şi punea accent pe trans-
miterea de cunoştinţe, ci elevul, prin acţiuni de studiu, cu 
elemente de cercetare, prin activitate în comun, în echipă 
cu colegii învăţa lucrurile prin rezolvarea unor probleme 
concrete din viaţa reală.

***

Credem că nu este o întâmplare faptul că interesul 
faţă de învăţarea prin intermediul proiectelor a 

crescut la sfârşitul sec. XX şi începutul sec. XXI. În pre-
zent mediul social îi cere absolventului să fie deja gata 
pregătit pentru a se încadra într-o activitate profesională, 
fiindcă schimbările au un ritm atât de alert, încât nu prea 
este timp să aşteptăm (cum se zicea pe timpuri) trei ani de 
zile, pentru ca absolventul să înveţe ce are de făcut la locul 
lui de muncă. 

Deci, studentul acum din aula universitară trebuie să 
stabilească relaţia cu angajatorul, cu sectorul real, să se im-
plice parţial, adică să fie motivat şi să crească profesional, 
pentru a fi angajat în domeniul respectiv, pentru că poate 
chiar în anii terminali, part time, adică parţial, să se an-
gajeze în câmpul muncii şi să-şi evalueze competenţele pe 
care şi le-a format în anii universitari.

Care sunt principiile ce stau la baza acestei strategii? În 
primul rând, universitatea, împreună cu agentul economic, 
cu partenerul din piaţa muncii trebuie să identifice nişte 
probleme care vin din procesul de producţie, din activitatea 
profesională, iar prin rezolvarea acestor probleme studen-
tul să poată învăţa materia specifică pentru domeniul pro-
fesional respectiv.

Învăţarea se bazează pe munca în grup, în echipă şi cred 
că acest principiu are un rol deosebit în concepţia respec-
tivă din considerentul că astăzi competenţa de a munci în 

echipă, de a comunica cu colegii 
este una foarte apreciată, dat fiind 
faptul că procesul de producţie este 
unul complex şi nici într-un dome-
niu profesional nu poţi lucra de unul 
singur şi nu poţi rezolva problemele 
de unul singur. Asta înseamnă un fel 
de antrenament, un fel de pregătire 
a studentului pentru a se integra în 
mediul socio-profesional. 

Totodată, această concepţie nu 
semnifică renunţarea la cursuri, adi-
că să nu se creeze impresia că for-
mulăm cumva nişte probleme, le re-
zolvăm doar pe alocuri şi aceasta ar 
fi pregătirea profesională a studen-
tului. Desigur că, pentru a rezolva 
o problemă, este nevoie de o bază 
conceptuală, de o pregătire teore-

tică, fapt ce constituie un element important al pregătirii 
profesionale, iar această pregătire teoretică trebuie să pună 
bazele unui nivel înalt de calificare. Doar că, în acest con-
text, se schimbă accentele, adică studentul nu mai înghite 
pasiv ceea ce-i dictează profesorul, dar el ajunge la acest 
nivel înalt al cunoştinţelor parţial cu ajutorul profesorului, 
parţial cu ajutorul agentului economic, parţial prin învăţare 
şi evaluare reciprocă dintre membrii echipei şi parţial prin 
autoinstruire, toate aceste componente fiind reprezentate în 
formarea competenţelor profesionale.

Otilia DANDARA, 
profesor universitar, doctor habilitat în Pedagogie,

prorector USM pentru Activitatea Didactică
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Aşa se intitula eseul 
apreciatului critic, 

istoric literar şi publicist 
Ion Ciocanu, pe care dom-
nia sa ni l-a încredinţat 
pentru a fi tipărit în ziarul 
„Universitatea”, al cărui 
redactor-şef a fost pe vre-
muri.

Aceste reflecţii răvăşi-
toare au apărut pe 24 au-
gust 2018, fiind prilejuite 
de cel de – al 90-lea crug 
inelar în tulpina Arborelui 
existenţial al marelui nos-
tru scriitor, dramaturg şi 
publicist Ion Druţă.

Am rămas plăcut sur-
prins de reacţia distinsului 

omagiat la apariţia menţi-
onată.

„Dragă Mihai Moră-
raş! 

Îţi mulţumesc pen-
tru gestul făcut şi te rog 
frumos să-i transmiţi şi 
mulţumirile mele domnu-
lui profesor Ion Ciocanu, 
care are marele dar de a 
interveni în eposul, aşa 
zis, druţian în clipele cele 
mai turbulente.

Domnul să vă ajute în 
toate începuturile voas-
tre…

  Ion DRUŢĂ,
Moscova, 30 august 

2018

Comitetul Sindical al salariaților USM trans-
mite cele mai sincere felicitări profesorilor, 

studenților, personalului auxiliar și foștilor studenți  – 
tuturor celor care au contribuit în cei 72 de ani de activi-
tate a Universității de Stat din Moldova la consolidarea 
prestigiului ei, transformând-o într-o adevărată forjerie 
de cadre pentru țara noastră, într-un reper al sistemului 
universitar.

Toate succesele obținute de-a lungul anilor se dato-
rează, în primul rând, profesorilor și studenților, care, 
prin muncă asiduă și profesionalism, s-au circumscris 
în Patrimoniul spiritual al Universității noastre, la for-
marea elitei intelectuale a R. Moldova și la prestigiul ei 
științific și cultural.

La mulți ani, dragă Alma Mater!
Comitetul Sindical al salariaților USM

Mesaj de felicitare

În data de 13 septembrie curent a avut loc Ședinţa lăr-
gită a Consiliului Calităţii a Universităţii de Stat din 

Moldova, la care au participat şi responsabilii unor progra-
me de master şi Șefi de Departament, fiind pusă în discuţie 
o temă de perspectivă, care poate să configureze într-un fel 
anume strategia de formare profesională a tinerilor noştri 
studioşi prin programele oferite de către USM.

Genericul acestei şedinţe şi al discuţiilor ce au urmat a 
fost ,,Educaţie în baza proiecte-
lor axată pe dezvoltarea de pro-
bleme. Provocări pentru Univer-
sitatea de Stat din Moldova”.

Problema respectivă a fost 
pusă pe ordinea zilei din conside-
rentul că astăzi parcurgem o nouă 
realitate socio-economică, prin 
urmare, alta trebuie să fie relaţia 
dintre Universitate şi beneficiarii 
serviciilor educaţionale, pe care 
le oferă instituţia noastră în rea-
lităţile în care universităţile tre-
buie să fie mai aproape de agenţii 
economici şi de toate sectoarele 
pieţei muncii pentru care sunt 
pregătiţi specialişti în domeniu.

În această ordine de idei, 
USM a acumulat deja o anumită 
experienţă privind problema formării profesionale în baza 
proiectelor, deoarece Facultatea de Drept este implicată di-
rect într-un proiect internaţional şi este una dintre cele câ-
teva facultăţi din Republica Moldova cu programe de studii 
care aplică această filozofie şi strategie educaţională într-un 
Consorţiu Internaţional în care sunt antrenate universităţi 
din Danemarca, Germania şi Regatul Unit. Universităţile 
din Republica Moldova, care fac parte din acest proiect, au 
scopul de a prelua bunele practici ale colegilor universitari 
din cele trei ţări sus-numite, cu scopul de a implementa şi 
în învăţământul superior din ţara noastră această strategie 
de formare a cadrelor.

Ceea ce s-a luat în dezbatere, adică ce s-a discutat la 
Consiliul Calităţii, a fost, de fapt, o iniţiere, o informare a 
membrilor acestuia, a responsabililor programelor de mas-
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PERMANENŢA CREAŢIEI LUI ION DRUŢĂ
ECOU LA O PUBLICAŢIE

RELAŢIA PROFESOR – STUDENT ŞI PIAŢA MUNCII
Timpul ne impune să implementăm 

noile strategii educaţionale pentru a 
face faţă cererii obiective şi justificate, 
pe care astăzi şi-o doresc tinerii noştri.
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De aceea este importantă munca în grup, în echipă 
şi, implicit, formarea grupurilor de lucru. După 

cum am spus mai sus, se cer eforturi să conştientizăm că 
această strategie, această nouă viziune poate fi aplicată în 
universitate doar în momentul în care se schimbă abor-
darea problemei ce ţine de elaborarea, monitorizarea şi 
implementarea planurilor de învăţământ. Iar în cazul în 
care vom implementa strategia PBL, profesorul va trebui 
să-şi reconceptualizeze cursul, într-un alt mod să prezinte 
studentului reperul teoretic, astfel încât să-i incite curi-
ozitatea şi să-l motiveze, pentru ca, acţionând, studiind, 
încercând să rezolve problemele reale din piaţa muncii, 
acesta să-şi achiziţioneze cunoştinţele şi să-şi formeze în 
acest mod deprinderi şi atitudini faţă de domeniul de acti-
vitate profesională. 

Desigur, în acest sens se schimbă foarte mult şi ac-
centele în evaluare. Dacă într-o strategie tradiţională mai 
punem încă un mare accent pe evaluarea sumativă la exa-
mene (atunci când, într-un fel, această notă este una care 
influenţează destul de mult media academică şi determi-
nă, oarecum, succesul), acum un rol însemnat trebuie să 
se acorde evaluării formative, adică evaluării curente pe 
parcurs. De aici rezultă că evaluarea formativă curentă tre-
buie să aibă mai multe ipostaze. Este vorba de feed-back-
ul pe care trebuie să-l acorde profesorul studentului, să-l 

informeze continuu: la ce etapă este el, ce poate şi ce nu 
poate face şi ce mai are de făcut.

Cu alte cuvinte, astăzi nu mai merge situaţia când stu-
dentul este în neştire un semestru, pentru ca să ajungă la 
examen, întrebându-se în ce măsură cunoaşte materia,  or, 
el trebuie să fie informat pe tot parcursul la ce nivel avansat 
sau mai puţin avansat, cu succes sau cu mai puţin succes 
decurge procesul lui de învăţare.

A doua ipostază ţine de evaluarea reciprocă, ea având 
o importanţă primordială, dat fiind faptul că tot ce se face 
în grup este în permanentă acţiune reciprocă, adică ea vine 
din partea colegilor – face bine sau mai puţin bine, cum este 
mai bine să faci...

Cea de-a treia ipostază este autoevaluarea: eu învăţ să 
mă autoevaluez în baza evaluării profesorului, în baza in-
formaţiei şi aprecierii din partea colegilor, eu învăţ să mă 
autoapreciez şi-mi dau seama la ce etapă sunt şi cât efort 
trebuie să depun pentru ca să depăşesc o dificultate de în-
văţare. 

Dar, pentru ca strategia aceasta să aibă succes, e nevoie 
să se producă o sinergie în raporturile profesor – student şi 
să fie puse în valoare cinci elemente de bază ale strategiei 
PBL şi anume: problema (pentru că de la problemă începe 
procesul de învăţare şi problema vine din practică, întrucât 
ea nu este una abstractă, ci rezultă din experienţa practică 
din piaţa muncii); proiectul (care este forma de realizare a 
procesului de învăţare); lucrul în grup (care este comuni-
tatea, contextul de învăţare); facilitatorul (care este profe-

sorul, cel care trebuie să ştie cum să-l îndrume pe student 
pentru ca acesta să cunoască şi să rezolve problema şi să 
ajungă la rezultatul preconizat); reperul teoretic de calita-
te (pe care profesorul, într-o formă anume, trebuie să-l dea 
studentului/ studenţilor şi, bineînţeles, să aibă această bază 
conceptuală pentru a rezolva problema propusă.

***

Universitatea de Stat din Moldova, care are un rating 
internaţional destul de ridicat şi dispune de un po-

tenţial ştiinţifico-didactic de înaltă calificare şi are studenţi 
cu capacităţi puternice, trebuie să aplice această strategie 
de alternativă, pentru că astăzi noi nu suntem în situaţia 
de a o accepta sau nu. Aceasta strategie de alternativă şi-a 
demonstrat eficienţa în mediile universitare recunoscute în 
întreaga lume.

Dacă vom rata posibilitatea de a aplica la timp strategii 
educaționale interactive, riscăm să rămânem pentru mulţi 
ani în urmă din simplul motiv că studentul astăzi are posibi-
litatea să aleagă prestatorul de servicii educaţionale, cu atât 
mai mult că lumea este deschisă şi noi suntem un element 
în marele proces al globalizării şi al mobilităţii sociale, aca-
demice, iar uşile rămân pentru toţi deschise. 

Prin urmare, oricine este liber să-şi aleagă un mediu uni-
versitar pe care şi-l doreşte.

Otilia DANDARA, 
profesor universitar, doctor habilitat în Pedagogie,

prorector USM pentru Activitatea Didactică
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Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă 
a căuta țărâmuri noi, ci a vedea cu ochi noi.

  Marcel Proust.

Învățarea continuă, ca  
proces, nu este nouă, a 

existat de-a lungul existenței 
umane, înrădăcinate în toa-
te culturile și civilizațiile. 
Provocările secolului XXI, 
influențate de noile tehnologii, 
economia bazată pe cunoaștere, 
viteza tot mai mare a schim-
bărilor tehnologice și globali-

zarea însăşi determină oamenii să se adapteze prin 
dobândirea de noi cunoștințe, abilități și atitudini în 
diverse contexte. Nevoile de a îmbunătăți abilitățile 
și competențele populației, în contextul schimbărilor 
ce au loc în societate și economie, devine o preroga-
tivă a statului. Cetățenii au nevoie de un set adecvat 
de aptitudini și competențe pentru a menține nivelul 
de trai actual, pentru susținerea unei rate ridicate a 
ocupării forței de muncă și promovarea coeziunii so-
ciale în perspectiva societății și pieței forței de muncă 
de mâine. 

În prezent, cerințele în materie de competențe 
s-au schimbat, tot mai multe locuri de muncă fac 
obiectul automatizării, tehnologiile joacă un rol tot 
mai important în toate domeniile de activitate, iar 
competențele antreprenoriale, sociale și civice de-
vin din ce în ce mai relevante în vederea asigurării 
rezilienței și capacității de adaptare la schimbări. 

În viziunea Consiliului Uniunii Europene, a spri-
jini persoanele în vederea dobândirii de aptitudini și 
competențe necesare pentru afirmarea pe plan perso-
nal a stării bune de sănătate, capacitatea de inserție 
profesională și incluziunea socială înseamnă a spri-
jini consolidarea rezilienței Europei într-o perioadă 
de schimbări rapide și profunde. 

În ultimii ani, învățarea pe tot parcursul vieții 
a devenit o prioritate a sistemelor de învățământ 
la nivel global. În secolul XXI educaţia permanentă 
nu mai reprezintă doar un mijloc prin care indivizii 
îşi pot atinge obiective specifice în viaţă. Educaţia 
este o permanentă căutare, un proces care nu se fi-
nalizează niciodată, o trăire a individului care învaţă 
pentru propria sa împlinire, pentru a se descoperi şi 
redescoperi pe sine printr-o raportare individuală la 
cunoaştere şi prin interacţiunea cu ceilalţi. Societatea 
actuală este în căutare de oameni capabili să se adap-
teze permanent solicitărilor unei vieţi în permanentă 
schimbare, în care mobilitatea profesională şi geo-
grafică devine o caracteristică importantă. Fiecare 
individ dispune de libertatea de a redescoperi semni-
ficaţii propriei sale cunoaşteri şi deveniri.

***
Secția Formare Continuă din cadrul USM 

activează de 10 ani, perioadă în care a organi-
zat și desfășurat activități de formare profesio-
nală continuă a adulților pentru o paletă mare 
de specialități. În contextul noilor provocări, 
misiunea noastră constă în oferirea serviciilor 

educaționale de calitate în formarea continuă a 
adulților, cointeresați în actualizarea cunoştinţelor 
sau în obţinerea de noi cunoştinţe şi competenţe 
necesare în perfecţionarea sau recalificarea profe-
sională, în vederea asigurării integrării active pe 
piața muncii și dezvoltării durabile a societății.

La moment au fost acoperite nevoile de formare 
profesională continuă a peste 5000 de persoane. De-
oarece pe parcursul anilor numărul cel mai mare de 
solicitări a venit din partea cadrelor didactice, Secția 
Formare Continuă și-a focusat atenția pe elaborarea 
și lansarea de programe de formare profesională con-
tinuă pentru a satisface nevoile acestui grup. Lucră-
torii din bibliotecile publice și școlare, psihologii, 
specialiști din domeniul ocrotirii sănătății, din ser-
viciul fiscal, din serviciul piscicol, cadrele didactice 
universitare ș.a. au fost audienți ce au beneficiat de 
cursuri de formare profesională continuă. 

Secția Formare Continuă pune la dispoziția publi-
cului larg programe de formare continuă care asigură 
formarea competențelor-cheie, a acelor competențe 
de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și 
dezvoltarea personală, pentru ocuparea unui loc de 
muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, 
o viață de succes în cadrul unor societăți pașnice, o 
gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate 
de sănătate și cetățenie activă.

În economia bazată pe cunoaștere, memorarea de 
date concrete și proceduri este esențială, însă nu și 
suficientă pentru înregistrarea de progrese și succe-
se. Aptitudinile, cum ar fi soluționarea problemelor, 
gândirea critică, capacitatea de a coopera, creativita-
tea, gândirea computațională sau autoreglarea, sunt 
mai importante decât oricând în contextul societății 
noastre aflate în schimbare rapidă. Acestea sunt in-
strumentele prin care cele învățate sunt puse în prac-
tică în timp real pentru a genera noi idei, noi teorii, 
noi produse și noi cunoștințe. 

La acest gen de programe aderă atât adulții, cât și 
tinerii, care sunt motivați să-și potențeze competențele 
profesionale prin dezvoltarea competențelor digitale, 
multilingvistice, personale, sociale, civice, antrepre-
noriale, de sensibilizare și expresie culturală.

Formarea profesională continuă a specialiștilor 
din diverse domenii ale economiei naționale este 
asigurată prin programe de recalificare, calificare 
suplimentară, specializare şi perfecţionare. Pro-
gramele sunt racordate la nevoile profesionale ale 
specialiștilor și centrate pe cel ce învață. Oferta 
educațională conține programe de lungă durată și 
programe tematice, realizate în format curs, training, 
seminare. 

Dorința de a acumula cunoștințe în cadrul pro-
cesului de învățare pe tot parcursul vieții –fie că este 
vorba de a însuşi o limbă străină, de a învăța cum să 
scrii o scrisoare, cum să fii responsabil, cum să începi 
propria afacere sau să-ți îmbunătățești abilitatea de 
a comunica cu cei din jur – aduce beneficii oame-
nilor dincolo de îmbunătățirea șanselor de angajare 
ca urmare a unei pregătiri temeinice sau în ceea ce 
privește competitivitatea crescută pe piața muncii.

Tatiana TURCHINĂ,
şef Secție Formare Continuă

Începând cu anul 2007, când Republica Moldova a devenit membră 
a Olimpiadei Internaționale de Chimie (IChO), echipa ţării noastre, 

formată din patru elevi și doi mentori, participă la acest eveniment îm-
preună cu echipele altor 80 de țări ale lumii. Cu câțiva ani înainte, elevii 
din RM au început să participe și la Olimpiada Internațională de Chimie 
„D. I. Mendeleev”, organizată de Universitatea de Stat din Moscova, la 
care, pe lângă toate cele 15 țări din fosta URSS, mai iau parte România, 
Bulgaria, Ungaria, Israil, Turcia, Croația și Arabia Saudită. 

Chiar şi într-un interval de timp aşa de scurt rezultatele obţinute 
de echipa de elevi moldoveni sunt impresionante. Pe parcursul ani-
lor ei au obținut, în total, 41 de medalii la Olimpiadele Internaționale 
de Chimie, dintre care 3 de AUR, 7 de ARGINT și 31 de BRONZ. 
Dintre acestea, 20 de me-
dalii (2 de aur, 3 de argint, 
15 de bronz) le-au luat la 
Olimpiada de Chimie „D. 
I. Mendeleev”, iar 21 (1 
de aur, 4 de argint și 16 
de bronz) – la Olimpiada 
Internațională de Chimie. 
Cele mai multe medalii 
(7)  le-au revenit lui Se-
rafim Buiucli  (2 de aur, 
3 de argint și 2 de bronz), 
iar  Alexandru Pupeza  a 
fost premiat cu o medalie 
de aur, una de argint şi 2 de 
bronz, Dumitru Mitcov  a 
obținut o medalie de argint și 3 de bronz, Chiril Solovei  – o medalie de 
argint și 3 de bronz. Un alt premiant, Vasile Graur, s-a ales cu o medalie 
de argint și una de bronz, iar Anastasia Dosca și Mihail Cicnaev au fost 
premiați cu câte 3 medalii de bronz fiecare.

***

Anul acesta, la cele două Olimpiade Internaționale, trei elevi de-
ai noştri au devenit deţinător a 5 medalii de bronz. Iată numele 

lor: Chiril Solovei, cl. XII, LT „Orizont”, Chişinău (2 medalii); Vla-
dislav Ghieș, cl. XII, LT „Ion Creangă”, Bălți  (2 medalii); Mihaela 
Magdei, cl. XII, LCI „Prometeu-Prim”, Chişinău (o medalie).

Conducător al echipei la Olimpiada Internațională de Chimie a fost 
subsemnatul şi Victor Țapcov, doctor în chimie, conferenţiar univer-
sitar.

Un aport considerabil la pregătirea elevilor olimpici l-au avut, in-
discutabil, profesorii din şcoli şi licee, dar aceste rezultate remarcabile 
pentru ţara noastră nu ar fi fost posibile fără contribuţia echipei de pro-
fesori de la Departamentul Chimie al facultății noastre, care au lucrat 
an de an cu dăruire de sine și abnegație, pentru ca discipolii noştri  să 
obțină aceste performanțe. Cadrele didactice care au participat la pre-
gătire sunt: dr., conf. univ. Tatiana Isac-Guţul; dr., conf. univ. Elena 
Tutovan; dr., conf. univ. Petru Bulmaga; doctor în chimie Vasile Graur; 
dr., conf. univ. Victor Ţapcov și subsemnatul.

Colectivul menţionat efectuează în fiecare an instruirea teoretică şi 
practică a echipei olimpice în sălile și laboratoarele facultății. În aceas-
tă perioadă elevii capătă deprinderi practice de sinteză și analiză calita-
tivă și cantitativă a substanțelor  anorganice și organice în Laboratorul 
„Mihail Revenco”, renovat recent și echipat cu aparataj modern. 

Aducem sincere mulțumiri conducerii USM, pentru oferirea sălilor 
și laboratoarelor, echipei de profesori, precum și Agenției Naționale 
pentru Curriculum și Evaluare pentru suportul financiar al lotului olim-
pic, adică tuturor participanţilor, care nu şi-au pierdut speranța că R. 
Moldova are viitor!

Ion BULIMESTRU, 
doctor, conferenţiar universitar,

şeful Departamentului Chimie

PROVOCĂRILE SEC. XXI 
ÎN FORMAREA CONTINUĂ A ADULŢILOR

Secţia de Formare Continuă USM – la zece ani de activitate

PERFORMANŢELE LICEENILOR 
LA OLIMPIADELE INTERNAŢIONALE 

DE CHIMIE

RELAŢIA PROFESOR – STUDENT ŞI PIAŢA MUNCII
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,,Când drumul drept tu l-ai ales, 
conştiinţa să-ţi fie drept judecător.”

 (Hans Sachs)

Trăim într-o perioadă în care Dreptul are mai mult ca 
oricând o importanţă covârşitoare pentru dezvolta-

rea societăţii, pentru poporul nostru, pentru fiecare cetăţean 
în parte. Anume acest fapt, credem noi, i-a îndemnat pe 
proaspeţii studenţi şi masteranzi să acceadă la Facultatea 
de Drept a USM. Astfel la anul I (studii licenţă, ciclul I) 
s-au înscris la Drept – 303 persoane (la secţia cu frecven-
ţă redusă – 164 cetăţeni), iar la 10 programe de master 
avem înmatriculaţi 221 de studenți). 

Facultatea de Drept şi-a deschis larg uşile pentru toţi 
aceşti tineri, dovadă fiind toate manifestaţiile organizate 
cu acest prilej de către administraţia Facultăţii, împreună 
cu Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD).

Primul eveniment a avut loc la 1 septembrie 2018, zi 
în care Facultatea de Drept a convocat Adunarea Generală 
a studenţilor anului I, moderată de prodecanul facultăţii, 
doamna Mariana GRAMA, doctor în drept, conferenţiar 
universitar. Evenimentul a debutat cu discursul decanu-
lui facultăţii, domnul Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat, 
profesor universitar: 

„Onorată asistență – profesori, studenți, părinți! 
Astăzi, la festivitatea de deschidere a unui nou an uni-
versitar, sunt onorat să vă transmit salutul cordial din 
partea administrației Universității, îndeosebi din partea 
Rectorului Gheorghe Ciocanu, însoțit de urări de bine 
și succes. 

Adresez în special un bun venit studenților anului 
I. Fiți siguri, ați făcut cea mai bună alegere. Apreciem 
opţiunea Dvs. de a fi student anume la Facultatea de 
Drept a USM – prima facultate cu profil juridic de la 
noi din țară. Zic prima, având în vedere nu doar faptul 
că facultatea noastră are o experiență de aproape 60 de 
ani în actul de forma-
re a specialiștilor în 
Drept, dar, deopotri-
vă, și prestigiul ei, ca-
litatea studiilor oferi-
te în cadrul acesteia. 

Este faculta-
tea care formează 
personalități merito-
rii, Profesioniști cu 
majusculă, iar va-
lorile promovate de 
colectivul nostru edu-
caţional se axează 
pe responsabilitate, 
profesionalism şi calitate, comunicare, implicare şi 
integrare, pe formarea spiritului civic.

Începând cu astăzi, 1 septembrie 2018, Faculta-
tea de Drept a USM devine pentru cei nou – veniți la 
ea, cel puțin pentru 4 ani, a doua casă. Profitați de 
această mare oportunitate, fructificați cunoștințele 
pe care le veți obține, valorificați resursele și sur-
sele educaționale puse la dispoziție, implicați-vă în 
diferite proiecte, programe, participați la competiții. 
În toate nu ezitați să manifestați spirit de inițiativă 
și curaj. Mai ales, nu trebuie să vă fie frică să Vă 
autolansaţi, autoevaluaţi, să avansaţi. 

Munca perseverentă, corectitudinea și curiozi-
tatea sunt elemente indispensabile ale succesului. Așadar, 
parafrazându-l pe marele om de cultură Nicolae Iorga, vă 
invit, dragi studenți, să aveți încredere că ceea ce veți re-
aliza în perioada anilor de studii va însemna mult pentru 
viitorul vostru, iar aceasta trebuie să vă dea încredere în 
propriile forțe.

Mult stimați părinți, mă adresez și Dvs., fiind convins 
că aveți planuri mari pentru copiii dumneavoastră și că toți 
vă doriți o viață mai bună pentru ei. Să știți că posibilitatea 
pe care le-o oferiți copiilor – de a studia la Facultatea de 
Drept a USM – este cea mai importantă investiție pe care 
o faceți, pentru ca investiți nu doar în viitorul lor, dar și în 
viitorul întregii societăți.

Or, tocmai educația reprezintă calea cea mai sigură 
spre prosperitate, iar speranța în schimbarea lucrurilor 
în societatea noastră este chiar tânăra generație. Desigur, 
dezideratele noastre comune pot fi realizate numai prin 
parteneriat, în care se vor conjuga armonios eforturile das-

călilor și ale părinților. Doar se ştie că rolul familiei este 
de necontestat în planul susținerii și încurajării tineretului 
studios.

Urez tuturor celor prezenți la această festivitate un în-
ceput de bun augur, sănătate și forță de muncă. Iar vouă, 
dragi studenți, vă mai doresc sete de carte și numai re-
zultate bune. Facultatea de Drept își dorește să fiți cu 
toții eminenții ei, de aceea vă invităm să credeți în forța 
educației, ca fiind cea mai puternică armă pe care o puteți 
folosi pentru a schimba lumea ”! 

***

Le-au dorit succese pe plan academic și realizări mari 
șefii de departamente și profesorii de la facultate, 

îndemnându-i să fie implicați și activi: Şeful Departamentu-
lui Drept public, domnul Andrei NEGRU, doctor habilitat, 
conferențiar universitar; Şeful Departamentului Drept pe-
nal, domnul Vladimir GROSU, doctor în drept, conferențiar 
universitar. Profesorii au asigurat studenții că alegerea făcu-
tă le va oferi studii de calitate!

Marin CHIHAI, președintele Asociației Studenților în 
Drept, structura reprezentativă a studenților Facultății de 
Drept (menită să susțină și să implementeze inițiativele aca-
demice și socio-culturale) a încurajat proaspeții studenți să 
profite din plin de activitățile organizate la facultate și să fie 
implicați la maximum în viața studențească.

În acelaşi context, s-a vorbit despre organizarea proce-
sului de studii la facultate, despre disciplinele din planul 

de învăţământ. Bunăoară, profesori, conferenţiari de la 
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad-
ministrative; Facultatea de Ştiinţe Economice; Facultatea 
Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență 
Socială; Facultatea de Istorie şi Filosofie au povestit stu-
denţilor din anul I despre disciplinele opţionale din planul 
de învăţământ, pe care aceştia urmează să le aleagă pentru 
a le studia în primul an de facultate.

Şirul evenimentelor a continuat la 3 septembrie 2018, 
atunci când, pentru prima oară, în cadrul Facultăţii de 

Drept au avut loc prelegeri de informare cu privire la 
procesul de învăţământ în Universitatea de Stat din 
Moldova.

Prelegerile de informare au fost prezentate de prodeca-
nii Facultății: doamna Mariana GRAMA, doctor în drept, 
conferențiar universitar; subsemnata şi doamna Veronica 
MOCANU, doctor în drept, lector universitar.

S-a vorbit despre organizarea procesului educațional 
în cadrul instituției, despre prevederile Codului de Eti-
că al USM, despre programele studențești solicitate în 
rândurile studenților, despre reinstituirea instituției tu-
toratului și persoanelor responsabile de grupele acade-
mice de studenţi.

La aceste prelegeri prodecanii au fost asistaţi de 
Președintele Asociației Studenților în Drept, Marin 
CHIHAI, student în anul 4, împreună cu Valeria URSU, 
studentă în anul 4, directoarea Departamentului Acade-
mic, Anna CERETEU, studentă în anul 3, și directorul 
Departamentului Resurse Umane, Ion MIHALAŞ, stu-
dent în anul 4, care au relatat despre activitatea prodigi-
oasă a studenților în cadrul Asociației, despre proiectele 
organizate și despre faptul cum este posibil să îmbini 
utilul cu plăcutul și aplicarea în practică a cunoștințelor 
asimilate.

***

Cu un eveniment aparte, la 3 septembrie 2018, a 
venit în faţa proaspeţilor studenţi ai Facultăţii 

de Drept USM şi angajatele Centrului de Ghidare în 
Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, Aida COTRUŢĂ, 

Adriana SCER-
BATÎI, Ma-
ria GOGU şi 
Svetlana BRA-
TESCU, care 
i-au informat 
despre procesul 
de învăţământ 
universitar şi 
despre orga-
nizarea vieții 
studențești.

 La 10 sep-
tembrie 2018, 
Asociaţia Stu-

denţilor în Drept a Universităţii de Stat din Moldo-
va a organizat o lecţie pentru studenţii anului I, pe 
parcursul căreia s-a vorbit despre faptul că un suc-
ces adevărat nu se prefigurează fără o determinare 
pe măsură, iar alegând Facultatea de Drept a USM, 
această determinare va întrece aşteptările proaspeţi-
lor noştri studenţi. Doar orice scop nu devine reali-
tate prin magie, el are nevoie de muncă asiduă şi de 
îndrumarea necesară, fiindcă nu există un suport şi 
o îndrumare mai bună decât din partea celor care au 
avut de făcut aceeaşi paşi - membrii ASD, studenţii 
anilor 2,3,4 ai Facultăţii de Drept, care, cu adevă-
rat, au venit în ajutorul celor proaspăt iniţiaţi în a 

deveni o plusvaloare în cadrul societăţii juridice! În cadrul 
lecţiei respective, membrii ASD şi-au împărtăşit opiniile cu 
privire la faptul cum o persoană  poate să trezească în sine 
elementele indispensabil necesare atingerii succesului (pe 
lângă determinare) şi anume: micile eşecuri, munca asiduă, 
entuziasmul, pregătirea, disciplina, şi... multe altele.

 Acestea au fost primele manifestaţii organizate de 
către administraţia Facultăţii de Drept a USM împreună 
cu Asociaţia Studenţilor în Drept a USM cu prilejul în-
ceputului noului an universitar, 2018-2019. Evident, şirul 
acestora va urma cu multe activităţi şi evenimente pline de 
provocări pozitive pentru viitorii jurişti.

Să avem un an prosper, cu succese remarcabile şi re-
zultate pe măsura aşteptărilor!

Stela BOTNARU,
prodecan al Facultăţii de Drept,
doctor, conferenţiar universitar

PROASPĂTUL CONTINGENT DE TINERI STUDIOŞI –
PLUSVALOAREA DE MÂINE A SISTEMULUI JUDICIAR

(ADMITEREA 2018 LA FACULTATEA DE DREPT A USM)

În obiectiv Facultatea de Drept

Actualitatea la zi
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La o vârstă... 
fără vârstă a 

Ziarului „Universi-
tatea” care reflectă 
viaţa de zi cu zi a aces-
tei titanice Citadele a 
cunoaşterii, precum 
UNIVERSITATEA 
DE STAT DIN MOL-
DOVA, subsemna-

ta vine cu o curgere de gânduri concise, 
aflate într-o armonie cu sufletul, aşadar, 
revărsate într-un lirism, prin care, totuşi, 
se susţine subtil aceeaşi idee arhicunos-
cută: un ziar universitar constituie pagini 
imuabile de reflectare a activităţii unei 

instituţii prestigioase de învăţământ, axate 
pe asigurarea calităţii studiilor de către cei 
doi actori importanţi ai învăţământului – 
profesor - student – „primul, în opinia 
domnului rector Gheorghe Ciocanu, 
profesor universitar, fiind o deschidere în 
transmiterea cunoştinţelor, iar cel de-al 
doilea – o energie în asimilarea şi conti-
nuă valorificare a acestora”.

...Redactorii, cine ar fi, decât continua 
menţinere în vizor a acestei arene a iden-
tificării problemelor ştiinţifico-didactice 
şi a înfruntării/soluţionării lor de către 
personalităţi marcante, fiind cuprinşi în-
tr-un tot unitar de aceeaşi flacără care se 
numeşte DĂRUIREA? 

„Nimeni nu aruncă cu pietre în-
tr-un pom fără fructe”

În larga deschide-
re a timpului mo-

fluzit de noblețe, ziarul 
UNIVERSITATEA, care 
constituie o adevărată 
enciclopedie în pagini 
admirabile edificate prin 
rigoare, concizie și forță 
de sugestie, cu ținută 
metodologico-științifico-
didactică, cu studii, 

reflecții și excursii documentare, cu o doză 
antrenată de cultură pironită pe unghiuri cul-
minante, în condiții grafice demne de laudă 
și care în acest angrenaj relevă pregnanță și 
dinamism – ne inspiră să credem incontes-
tabil în dragostea pentru meserie, în puterea 
cuvântului și a condeiului, în mărețele idei 
incubate la cota creației divine, în viziunea 
inovatoare – apărută cu multă „trudă și ne-
somn”… 

Are parte de furtuni, dar știe „să-și poarte 
Crucea”. Rămâne imparțial într-o lume ma-
nipulată și precumpănește mereu binele și 
înțelepciunea, pentru că mustește zâmbind 

de Umanitate. Transformat într-o efigie a 
spiritualității universitare, într-o fugă melo-
dică și spectaculoasă fără precedent, el caută 
mereu o oază nesperată în cotidian cu cuvinte 
ce exprima „adevărul” și „Verticalitatea”. 

De fiecare dată, cu crescândă admirație, îi 
aşteptăm apariția pentru a-i redescoperi opti-
ca excepțională.  Un ziar cu PERSONALI-
TATE, reliefată prin Oamenii ce îl servesc, 
care, prin culminația sa spirituală, știe să stea 
de vorbă cu noi. Știe să ne surprindă potrivit 
cu publicații valoroase, care tratează subiecte 
importante prin analize comprehensibile la 
dispoziția vreunei ideologii sau a unei opțiuni 
de viață în beneficiul comunității noastre aca-
demice. 

Credem în forța și menirea lui, de altfel, 
optăm cu desăvârșire pentru „continuitatea 
traseului deloc ușor” în desfășurarea aces-
tei activități remarcabile și fructuoase, urân-
du-i, la cei 16 ani împliniți – „Tinerețe fără 
bătrânețe”, iar în spiritul elogierii versurilor 
marelui Eminescu: „Zile cu trei sori în frun-
te, verzi dumbrăvi cu filomele, cu izvoare-
ale gândirii şi cu râuri de cântări”!

Lucia CASTRAVEȚ,
doctor, conferențiar universitar,

prodecan Facultatea Științe Economice 

OPINII

Cu prilejul apariţiei celui de-al 200-lea număr al ziarului „Universitatea” (Se-
rie nouă), notam în cronica informativă din 24 august 2018, intitulată „Să fim şi în 
continuare împreună”, că cei 16 ani de la lansarea primului număr (1 septembrie 
2002) s-au dovedit a fi o perioadă de maximă încordare şi responsabilitate pentru 
subsemnatul, fiindcă noua noastră publicaţie universitară trebuia să-şi schimbe 
nu numai formatul, dar şi …forma şi conţinutul.

Cât mă priveşte, pe parcursul acestor 16 ani am trăit şi trăiesc un sentiment 
constant de satisfacţie, de împlinire sufletească şi, bineînţeles, de responsabilitate, 
conducându-mă de înţeleapta expresie strămoşească: „Să nu dai cinstea pe ruşi-

ne”. Rog să-mi fie iertată nemodestia, dar nu mi s-a ridicat mâna să intervin în 
opiniile dragilor noştri coautori cu aprecierile domniilor lor, inserate în această 
pagină. Le sunt profund recunoscător că-mi preţuiesc munca, una deloc uşoară.

Să fim şi mai departe împreună şi să contribuim cu toţii, în măsura posibilită-
ţilor, la menţinerea şi promovarea în continuare a bunului nume al Universităţii 
de Stat din Moldova, care a fost, este şi va rămâne Alma-Mater – adică a doua 
noastră Casă.

Mihai MORĂRAŞ

Fiind, poate, unul 
dintre cei mai 

vechi cititori ai ziarului 
nostru universitar (pri-
mul lui număr apărea 
într-o vineri din anul 
1952, cu denumirea 
„Сталинец” şi, bineîn-
ţeles, în limba rusă), ur-
măresc cu mult interes, 

număr de număr, şi pe cel actual, pe care-l 
redactează poetul şi jurnalistul Mihai Mo-
răraş. Am rămas plăcut surprins, citindu-i şi 
cronica informaţională din pagina 1 („Uni-
versitatea”, 24 august 2018) din care aflu cu 
surprindere că actuala ediţie a ajuns la cel 
de-al 200-lea număr.

Consider că e o performanţă, în primul 
rând, a redactorului-şef, dar, înainte de toa-
te, meritul îi aparţine comunităţii universi-
tare, adică autorilor, începând cu domnul 
rector Gheorghe CIOCANU şi echipa cu 
care conlucrează, continuând cu distinsul 
detaşament profesoral-didactic – decani, 
şefi şi directori de departamente, responsa-
bili de alte subdiviziuni universitare şi au-

xiliare, nemaivorbind de harnicii studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, ale căror semnături 
nu lipsesc în nici un număr de ziar.

Altfel spus, ziarul „Universitatea”, care ne 
este pus la dispoziţie cu regularitate la finele 
fiecărei luni, este tribuna deschisă a întregii 
colectivităţi universitare. Am reţinut că, pe 
parcursul anilor, pe paginile publicaţiei noas-
tre universitare şi-au pus semnătura o galerie 
întreagă de personalităţi, care, la timpul lor, 
au absolvit draga noastră Alma-Mater.

Cu prilejul celor 16 ani de la reapariţia 
ziarului universitar, îi doresc viaţă lungă 
şi în continuare. Sunt convins că, datori-
tă atenţiei neslăbite din partea conducerii 
USM, a entuziasmului nesecat al echipei 
redacţionale, publicaţia noastră ne va bu-
cura şi în continuare cu materiale cogniti-
ve, aplicând formele şi genurile gazetăreşti 
cele mai variate, va păstra limbajul select, 
expresiv, afectiv şi bine pus la punct.

La mulţi ani ziarului „Universitatea” 
– Tribuna noastră, a tuturora.

Petru CHETRUŞ,
Profesor universitar,

ex-decan şi ex-rector USM

În fieca-
re toamnă, 

printre grijile 
efervescente ale 
începutului de an 
de studii, printre 
finele metafore ale 
unui început de 
toamnă, revelăm 
omniprezența unui 

ziar al tinereții gândurilor, al nobleței 
studiului, al unui ziar – liant de inimi 
și caractere...

E adevărat că viața universitară, fiind 
atât de variată și tumultuoasă, cu greu 
încape în descrierirea celor care sunt 
prinși în ea. Astfel, un prieten comun 
tuturor, ziarul Universitatea, reflectă cu 
multă bunăvoință și dăruire  toate eve-
nimentele, mari şi mici, interesante şi 
foarte interesante, pline de creativitate 
şi optimism. Ziarul „Universitatea” nu 
ocoleşte nicio activitate care se produce 
în instituţia noastră, oricât de neînsem-
nată ar părea, căci totul aici are valoare, 
totul prinde contur şi relevanţă. 

Este evident că toate aceste lucruri ar 
fi imposibile fără contribuţia nemijlocită 
a cuiva anume, a unei persoane îndră-
gostite de ceea ce face, a unei persoane 

cu mult bun simţ şi dedicaţie. Vorbim 
despre omul-acţiune, omul-scânteie Mi-
hai Morăraş, o personalitate remarcabilă 
în comunitatea noastră universitară, care 
este omniprezent la toate manifestaţiile 
desfăşurate aici. 

Când am preluat funcţia de corector 
al ziarului, m-a impresionat profund en-
tuziasmul tineresc al redactorului-şef, 
capacitatea domniei sale de a coagula 
materiale atât de variate şi, pe alocuri, 
prolixe, de a acorda originalitate şi co-
erenţă unor articole, rubrici anoste din 
punctul de vedere al tineretului nostru 
studios. 

Este cert că nu e simplu să aduci, în 
fiecare lună, informaţii proaspete, capti-
vante, astfel încât să menţii interesul şi 
dorinţa de a citi ziarul din nou. 

Totuşi respectatul nostru redactor 
reuşeşte să obţină aderenţa mereu vie 
a publicului universitar, reuşeşte să ne 
unească prin cuvântul scris, fiind în con-
tinuare un ziar – liant de inimi ş

i caractere...
Viorica MOLEA,

doctor în Filologie, 
conferenţiar universitar,

Director Departamentul Lingvistică 
Română şi Ştiinţă Literară

SĂ PROMOVĂM IMAGINEA ŞI SĂ ŢINEM LA ALMA-MATER

„UNIVERSITATEA”

Notă: Titlul de mai sus al acestor mini-reflecții, semnate de ilustrul nostru 
Cărturar și Om al Cetății, academician Mihai CIMPOI, absolvent al Facultății 
de Filologie USM, promoția 1962, aparține redacției.

Zilele lui – vieţi din vieţile noastre,
Inedite trepte de-onoare universitară,
Adevăr reflectându-se-n semnalarea lucruri-
lor mici
Roditoare de cele mari – picur cu picur...

Universalizate de un stup de albine,
Legi rămân cu cinstea de mâine – 
Undă de lumină-n avânturi 

Nota maximă a orelor de reper
Istoriei îi aparţine – 
Vervă prin care 
Elementul stabil

Responsabilitate se va numi – 
Semnificativ punct pe „I”,
Intenţia fiind developarea osândei subtile 
Trăită pe pagini-văpaie...

Azi ca nicicând altcândva de febril,
Te-a -ntrupat Alma Mater cosmic traseu
Eşti o lecţie, ZIAR USM, - cu eventuale me-
zate divine,
Asimilată în timpi din semne latine de nemu-
rire...

Lidia GROSU, 
poetă, cercetător literar, 

secretar ştiinţific al Senatului USM

 Acrostih

ZIARUL „UNIVERSITATEA” DEFINIT ÎN FORMULĂ LIRICĂ

TINEREŢEA GÂNDULUI, NOBLEŢEA 
STUDIULUI...

„ UNIVERSITATEA” – 
Ziar cu PERSONALITATE

MÚLTUM IN PÁRVO
(MULT ÎN PUȚIN)

TRIBUNA NOASTRĂ, A TUTURORA
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La Universitatea de Stat din Moldova Zilele eu-
ropene din acest an au demarat la Facultatea de 

Relații Internaționale, Științe Politice și Administrati-
ve cu o ședință festivă, la care au  luat parte activă și au 
luat cuvântul Alexandru Solcan, dr., conf.univ., decanul 
Facultății; Cristina Ejov, dr., conf.univ., şef Depar-
tament Relații Internaționale; Daniela Cujbă, şef De-
partament Integrare Europeană al 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Iulian Groza, 
Directorul Institutului pentru Po-
litici și Reforme Europene; Maria 
Diaconu, dr., conf.univ. de la Uni-
versitatea de Stat din Tiraspol cu 
sediul la Chișinău, coordonator de 
Modul ERASMUS, precum şi sub-
semnatul.

În acest an Zilele Europei la USM 
au coincis cu demararea Proiectului 
de Vecinătate Europeană (abreviat 
Proiect ENACTED ERASMUS al 
Comisiei Europene), inițiat și coor-
donat de Universitatea Al.I.Cuza din 
Iași și implementat de un Consorțiu 
a mai multe universități din România, Ucraina, Belorus, 
Polonia, Ungaria, Republica Moldova. În cadrul acestui  
eveniment Ziua Vecinătății Europene, urmată de Masa 
Rotundă „Rolul Uniunii Europene în democratizarea 
statelor din vecinătatea europeană”.  În calitate de spea-
keri  s-au prezentat Daniela Cujbă (Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene), Iulian Groza (Directo-
rul Institutului de Politici și Reforme Europene); Maria 
Diacon, Coordonator de Modul Jean Monnet, Progra-
mul Erasmus. 

Activitățile au continuat cu un Concurs de eseuri cu 
genericul „Privind în viitor – Valori comune, Visuri 

comune”, la care au participat studenți și masteranzi de 
la Specialitățile Relații Internaționale; Politologie; Drept.  
Aceştia și-au expus viziunile asupra viitorului Europei, au 
vorbit cu argumente, dar si cu emoții despre o Europa li-
beră, cu adevărat democratică; o Europă a valorilor în care 
cetățenii să trăiască decent, să se poată realiza ca persona-
litate; o Europă în care părinții să nu fie nevoiți să plece 

pentru a-și câștiga existența, iar copiii să rămână și să le 
ducă dorul.

Câștigătorii concursului au fost desemnați: Daniela 
Rață (locul I), Daniela Rusu (locul II), Alexandru Solo-
monenco (locul III). Ei vor reprezenta Universitatea la eta-
pa internațională a concursului de eseuri europene la Iași. 
În cadrul aceloraşi întruniri, a fost vernisată și o Expoziție 
de carte, precum și materiale dedicate Zilei Europei și Zilei 
Vecinătății Europene.

Activitățile au continuat la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, cu un important și reprezentativ FORUM 
Internațional „University in Society Cross-Border Coop-

eration and Regional Development” („Universitatea în 
societate: cooperarea transfrontalieră și dezvoltarea regi-
onală”), la care au participat invitați de la toate universitățile 
din cadrul Proiectului ENACTED: oficialități de la diferite 
organizații guvernamentale, agenții, proiecte europene. Din 
partea Universității de Stat din Moldova la FORUM și la 
evenimentele dedicate Zilelor Europene de la Iași au parti-

cipat  subsemnatul și Cristina 
Morari, prodecanul Facultății 
Relații Internaționale. Științe 
Politice și Administrative, 
proaspăt confirmată de Comisia 
Națională pentru Atestare drept 
doctor în științe politice.  În ca-
drul acestor evenimente s-a aso-
ciat și o importantă Conferință 
științifică internațională EU-
RINT “Reflecting on Europe`s 
(dis)order: scenarios for the 
EU`s future” („Reflectând 
asupra ordinii (dezordinii) 
europene: scenarii pentru vii-
torul Europei”), organizată de 
Centrul de Studii Europene a 

Universității din Iași, care se află deja la cea de-a VI-a ediție. 
Din partea Centrului de Studii Europene de la USM comu-
nicarea „Rethinking European Neighborhood Policy: 
Challenges and Opportunities for the Republic of Mol-
dova” („Regândind Politica Europeană de Vecinătate: 
Schimbări și Oportunități pentru Republica Moldova”). 
Materialele Conferinței urmează a fi publicate într-un volum 
aparte de lucrări științifice. 

 Grigore VASILESCU, 
doctor habilitat, profesor universitar, 

directorul Centrului de Studii Europene, USM, 
coordonator de Proiect

Proiectul „ReSTART” – “Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and 
teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”, cofinanțat 

de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of 
Higher Education, a demarat începând cu luna noiembrie 2017, fiind preconizată desfăşura-
rea lui pe o perioadă de trei ani. Coordonator 
al proiectului este Universitatea POLITEHNI-
CA din București (UPB), iar în calitate de parte-
neri – Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse 
(Bulgaria); Universitatea Tehnică din Košice 
(Slovacia); Agenția Universitară Francofonă 
(Romania) și cinci universități din Republica 
Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 
Academia de Studii Economice din Moldova, 
Universitatea Agrară de Stat şi Universitatea 
de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. 
Scopul principal al respectivului proiect con-
stă în modernizarea cursurilor programului de 
master cu specializarea „Administrarea Afa-
cerilor” (MP), prin implementarea metodelor 
moderne de predare-învățare a noilor abordări 
pedagogice și metodologice utilizând instru-
mentele TIC. 

În ziua de 6 septembrie 2018, în incinta 
USM,  a avut loc un Seminar, moderat de expertul proiectului, prof. univ., dr. Radu Stanciu 
(UPB); iar în ziua de 12 septembrie 2018 – cel moderat de coordonatorul proiectului ReSTART 
– prof. univ., dr. Elena Fleacă (UPB). La aceste seminare au fost prezenți reprezentanții tutu-
ror partenerilor din Uniunea Europeană și din Republica Moldova.

Aceste reuniuni au abordat subiectul ce ține de perfecționarea instruirii antreprenoriale 
în cadrul programului de master „Administrarea Afacerilor”, de dezvoltarea cursurilor 
planificate.  

În perioada imediat următoare, fiecare partener al proiectului va dezvolta patru pro-
grame analitice pentru cursurile care vor fi 
modernizate și testate în anul de învățământ 
2018-2019. De asemenea, fiecare partener 
va dezvolta modulele digitale pentru pre-
dare și învățare on-line prin Moodle pen-
tru cursurile selectate spre modernizare. 

Deosebit de utilă s-a dovedit a fi pen-
tru cadrele noastre didactice experiența în 
domeniu, expusă de experții proiectului de 
la universitățile partenere din uniunea Eu-
ropeană – Peter Dzupka și Radovan Drab, 
de la Universitatea Tehnică din Košice 
(TUKE), Slovacia și Svilen Kunev, Bozh-
ana Stoycheva și Irina Kostadinova, de la 
Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse 
(Bulgaria).

Modul în care decurg activitățile în 
cadrul proiectului ReSTART, motivația și 
responsabilitatea tuturor partenerilor, pre-
cum și gradul de implicare al fiecăruia, ne 

dau temei pentru a fi optimiști în reuşita activităţilor noastre. 
Marian JALENCU, 

doctor, conferenţiar universitar
şef  Departament  Administrarea afacerilor      

Domnul Pavel Ciobanu, doctor 
habilitat, profesor universitar, re-
numit medic ortoped-traumatolog, 
talentat savant, ilustru pedagog, cu 
o activitate de peste 50 de ani pe 
tărâmul medicinii practice, dar şi 
al celei pedagogice,  a ajuns de cu-
rând  la o frumoasă aniversare.

S-a născut acum 85 de ani în comuna Speia, plasa Bul-
boaca, judeţul Tighina, într-o familie de agricultori. 

A copilărit în satul natal şi a învăţat la şcoala primară din 
Speia, apoi la Colegiul de medicină din Tighina, pe care-l 
absolveşte în 1954 cu distincţie.

Pe parcursul anilor 1954-1960, Pavel Ciobanu studia-
ză cu multă sârguinţă medicina la Facultatea de Medicină 
Generală a Institutului de Medicină din Chişinău, pe care îl 
absolveşte cu Mágna Cum Láude. 

Activitatea practică, conform repartizării, o începe la 
Spitalul Raional Anenii Noi în anul 1960, în calitate de me-
dic-chirurg şi medic-şef adjunct. În 1963, prin concurs, este 

admis la doctorat la Institutul de Ortopedie şi Traumatolo-
gie din Kiev, la şcoala renumitului savant academician F. 
Bogdanov. 

Peste doi ani, marele patriot al neamului Nicolae Teste-
miţanu (pe atunci ministru al Sănătăţii) îl angajează ca şef al 
Direcţiei generale curativ-profilactice, aflându-se în această 
funcţie timp de cinci ani.

În 1967 susţine cu brio teza de doctor în medicină. Îşi 
continuă munca în cadrul Institutului Oncologic, în funcţie 
de oncolog-osteolog până în 1971. Aici începe, împreună 
cu conferenţiarul N. Cireş, studierea unei probleme de pi-
onierat – „Valoarea celulelor embrionare în stimularea 
osteogenezei deprimate”, devenind unul din fondatorii - 
cercetători ai acestor componente ale medicinii fundamen-
tale şi practice. 

***

Ulterior, savantul-practician Pavel Ciobanu a contri-
buit mult la formarea câtorva generaţii de specialişti 

pregătiţi la Universitatea de Stat din Moldova, concomitent 
şi ai celor din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Domnia s-a a fost şi rămâne a fi un specialist unic în te-
rapia celulară prin cercetările teoretice şi practice efectuate 
cu contribuţia consultativă a unor specialişti morfologi, cli-
nici, imunologi, embriologi din fosta URSS: Studiile ştiin-

ţifice ale profesorului Pavel Ciobanu (multe dintre ele fiind 
de pionierat) sunt consacrate cercetării  şi utilizării celulelor 
fetale umane în tratamentul deficienţelor de consolidare a 
fracturilor aparatului locomotor.

Omagiatul nostru este autor a peste 110 lucrări ştiinţifice 
(inclusiv 5 monografii), articole în publicaţii internaţionale 
şi lucrări instructiv-metodice în domeniul protecţiei civile şi 
chirurgiei reconstructive. De asemenea, lui Pavel Ciobanu 
îi aparţin 24 de brevete de invenţie în medicină, inclusiv în 
traumatologie, ortopedie şi chirurgie reconstructivă. Drept 
dovadă a invenţiilor sale, apreciate la expoziţiile naţionale 
şi internaţionale, sunt cele 10 medalii de aur, 7 medalii de 
argint şi 4 medalii de bronz.

Comunitatea noastră ştiinţifică şi didactică, colegii, dis-
cipolii săi, actualmente medici şi pedagogi în ţară şi peste 
hotare, îi aduc cu plecăciune cuvinte de mulţumire şi re-
cunoştinţă dascălului lor – profesorul Pavel Ciobanu, do-
rindu-i multă sănătate, optimism şi o rodnică activitate în 
continuare.

Aurelia CRIVOI, 
doctor habilitat, profesor universitar. 

Iurie BACALOV,
doctor în biologie, conferenţiar universitar.

Omagieri

ROSTUL ANILOR TRĂIŢI  CU DEMNITATE 

„SUNTEM SIGURI DE REUŞITA ACTIVITĂŢILOR NOASTRE”
(Proiectul Erasmus+ ReSTART – în plină derulare)

Integrarea în spaţiul comunitar

SUB SEMNUL EUROPENITĂȚII
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Studiul ştiinţifico-didactic Vestigiile secolelor V-III 
a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a in-

terpretărilor etnice, semnat de Andrei Corobcean, doc-
tor în istorie, lector universitar, va vedea în curând lumina 
tiparului. Scrisă în baza tezei de doctor a autorului, această 
lucrare fundamentală vine să completeze spațiul istorio-
grafic autohton, deschizând noi perspective teoretice și 
metodologice în cercetarea arheologică.

Monografia conține patru capitole: I) Istoriografia 
abordărilor etnice în interpretarea vestigiilor arheolo-
gice; II) Cultura și fenomenul etnic: complexitatea co-
relărilor în interpretarea arheologică; III) Structurile 
habitatului și practicile funerare din spațiul carpato-
nistrean în secolele V-III a. Chr. în contextul abordări-
lor etnice; VI) Variația stilistică a vestigiilor arheologi-
ce – criteriu al interpretării etnice.

În cele ce urmează, reproducem câteva fragmente din 
acest valoros şi actual volum de sinteză al tânărului şi în-
zestratului nostru cadru didactic.

Interpretarea etnică sau etnoculturală a vestigiilor 
arheologice constituie unul dintre cele mai controver-
sate subiecte, ținând cont de complexitatea fenomenu-
lui etnic, pe de o parte, și de caracterul informativ li-
mitat al vestigiilor culturii materiale, pe de altă parte. 
Posibilitățile limitate, oferite de sursele narative anti-
ce, de care se leagă primele mențiuni ale etnonimelor, 
au stimulat semnificativ interesul pentru atribuirea an-
samblurilor de vestigii arheologice comunităților din 
mileniul I a. Chr. De aici și reconstituirea interferențelor 
etnice, în special, între tradițiile tracice, traco-getice și 
scitice, aprecierile proceselor etnice din spațiul carpa-
to-nistrean prin prisma reflectării acestora în unitatea 
și diversitatea vestigiilor arheologice.

Paradigma etnică a ocupat un loc important în is-
toriografia epocii fierului din spațiul cercetat, dar, pe 
lângă tendințele științifice, a fost afectată și de intenții 
politice, care puteau genera speculații în manipularea 
surselor. Dincolo de aceasta, în general, abordarea eti-
chetărilor etnice ale vestigiilor arheologice, prezentă în 
literatura de specialitate, rămâne tributară paradig-

mei etnice tradiționale, unde atribuirile etnice ale cate-
goriilor și tipurilor se fac în mod direct. Mai mult decât 

atât, acestea pot prezen-
ta simple convenții ale 
clasificării materialului. 
Astfel, în mare măsură, 
problematica privind 
interpretările etnice ale 
vestigiilor din limitele 
spațial-cronologice cer-
cetate a lăsat în umbră 
cercetările critice ale fe-
nomenologiei etnice din 
arheologie, realizate în a 

doua jumătate a seco-
lului XX și la începutul 
anilor 2000. De aseme-
nea, corelările etnico-
arheologice suferă de 
un caracter intuitiv 
și aprioric, în timp ce 
numeroasele studii et-
noarheologice, apăru-
te în ultimele decenii, 
deschid perspective 
fertile de argumentare 
în evaluarea influenței 
factorului etnic asupra 
culturii materiale.

Scopul lucrării re-
zidă în evaluarea ca-
racterului etnodeter-
minativ al vestigiilor arheologice din secolele V-III a. 
Chr. din spațiul carpato-nistrean din perspectiva noi-
lor abordări ale etnicității și a proiecției arheologice a 
acesteia, implicând pe larg datele etnoarheologice.

Având un caracter în fond istoriografic și metodo-
logic, prezentul demers științific constituie o încercare 

atât de a sintetiza abordarea categoriilor de vestigii 
arheologice din al treilea sfert al mileniului I a. Chr. 
din spațiul carpato-nistrean ca surse ale interpretării 
etnice, cât și  efortul nostru de a determina valoarea 
etnodeterminativă posibilă a acestora din perspectivă 
etnoarheologică. Reconceptualizarea relevanței vesti-
giilor arheologice din secolele V-III a. Chr. din spațiul 
carpato-nistrean ca surse ale interpretării etnocultura-
le evidențiază necesitatea abordării interdisciplinare 
complexe a posibilităților etnodeterminative ale ca-
tegoriilor de vestigii, asigurând racordarea interpre-
tărilor la noile tendințe metodologice din arheologia 
identităților.

Necesitatea unei astfel de lucrări rezidă,  după 
părerea noastră, în studierea unui context spațial-
cronologic concret sub aspectul interpretărilor etni-
ce în arheologie. Situația arheologică care ilustrează 
secolele VI/V-III a. Chr. în spațiul carpato-nistrean 
prezintă, în virtutea posibilității corelării surselor 
arheologice și a celor istorice, un teren fertil de apre-
cieri etnodeterminative, în care pot interveni diverse 
abordări teoretice ce vizează fenomenele identitare și 
etnice.

Nu încape îndoială că lucrarea aceasta va putea fi de 
folos cercetătorilor din domeniul arheologiei, în special, 
celor interesați de problemele de interpretare în arheologia 
epocii fierului, de problematica ce vizează cultura getică 
și a procesele etnoculturale din spațiul carpato-balcano-
pontic. Utilitatea acesteia se va putea resimți în studiile 
care au ca subiect interpretarea etnică în arheologie, în 
general, inclusiv pentru alte epoci arheologice. De aseme-
nea, anumite aspecte ale monografiei pot prezenta interes 
pentru specialiștii din domeniul antropologiei culturale 
și al etnologiei. Considerăm că acest studiu al tânărului 
cercetător Andrei Corobcean merită să-și ocupe locul în 
bibliografiile cursurilor universitare.

Sergiu MATVEEV,
decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie,

doctor, conferenţiar universitar

Toamna și-a intrat în drepturi, iar odată cu ea Uni-
versitatea de Stat din Moldova și-a întâmpinat 

discipolii cu un mesaj transmis de către studentul-volun-
tar colegului din anul I. În primele  săptămâni  de studii 
emoțiile îi copleșesc pe toți, mai ales pe  studetnții-boboci, 
care au început o altă etapă importantă în viața lor.

Tradiţional, anul academic îşi ia 
startul cu Ora Informării, pe care o 
ţine Centrul de Ghidare în Carieră și 
Relații cu Piața Muncii. În acest an, în 
premieră, Ora Informării a fost reali-
zată de către studenții-voluntari. Dacă 
unii dintre tinerii noştri studioşi au că-
lătorit și au savurat plăcerea vacanței 
de vară, atunci, o parte din voluntari au 
muncit și s-au pregătit pentru următo-
rul an de studii. 

Pe lângă procesul admiterii, ghi-
dând absolvenții de liceu, ca aceştia  
să ia o decizie corectă pentru viitoa-
rea carieră, reprezentanţii-entuziaşti ai 
Centrului nostru s-au pregătit temeinic cum să informeze 
viitorii colegi, adică în ce mod să le prezinte informația 
mai amplu și mai pe înțeles, cum să organizeze prezenta-
rea pentru a le capta atenția, cum să le transmită această 
informație interactiv și memorabil. 

Aceste emoții erau transmise în mod accesibil şi firesc 
chiar de la prima prezentare în fața unui public nou şi plin 

de curiozităţi. Astfel, fiecare facultate și-a expus imagi-
nea în fața boboceilor, prin mijlocirea propriului student. 
Acesta le-a vorbit despre avantajele şi priorităţile specia-
lităţii corespunzătoare pe care şi-au ales-o la universitatea 
noastră. 

Bunăoară, Alexandru Cemacenco, care studiază la 
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Ad-
ministrative, se prezintă drept unul dintre cei mai activi 
voluntari ai USM;  el consideră ca onoare să-şi informeze 
proaspeţii colegi despre traseul facultăţii sale şi despre 
procesul de studii la USM. Dânsul le-a împărtăşit emoţiile 
pe care le-a trăit atunci când, acum doi ani, a trecut pragul 
facultăţii pentru prima dată. 

Iar Maria Gogu, studentă la Drept, voluntară şi ea, 
consideră că orice scop devine realitate doar prin muncă 
asiduă, iar la Ora Informării şi-a îndemnat tinerii colegi 
din anul întâi să acumuleze picătură cu picătură cunoş-
tinţele, să fie ordonaţi şi să se implice cu tot elanul lor 

tineresc în activităţile de zi cu zi ale uneia dintre cele mai 
importante facultăţi.

Vom preciza că, în actuala campanie de voluntariat, 
s-au implicat peste 80 de tineri activi de la toate facultăţi-
le. Le suntem recunoscători pentru munca depusă.

Echipa Centrului de Ghidare în Carieră și 
Relații cu Piața Muncii USM

Cea mai recentă ma-
nifestaţie a Auto-

guvernării Studenţeşti USM 
(ASUSM) ţine de invitarea 
la un training 
singular a bi-
necunoscutu-
lui şi apreci-
atului om de 
televiziune de 
peste Prut An-
drei Țigănaș, 
de care s-a 
prins înari-
pata expresie 
metaforică de 
„Sculptor de 
voci”.

Întâlnirea 
în cauză s-a 
desfăşurat sub 
genericul „Fii 
stăpân pe vo-
cea ta”.

Zeci de studenți au venit 
cu mare interes la acest trai-
ning, manifestând dorinţa şi 
nerăbdarea să afle răspunsuri 
la multe întrebări ce ţin de 
arta oratorică, de unele as-
pecte subtile ale comunicării 
etc.

 „Ce ai spus?”, „Poți 
să repeți?”, „Vorbește mai 
tare, te rog!”, acestea au 
fost întrebările adresate oas-
petelui drag, la care invitatul 
a răspuns în deplină cunoş-
tinţă de cauză, ca un adevă-

rat specialist care munceşte 
timp de 13 ani şi mai bine la 
posturile de  radio şi televizi-
une în calitate de moderator 

şi de prezentator al diferitor 
subiecte de interes public. 
Domnia sa le-a vorbit despre 
experienţa acumulată, i-a în-
curajat pe cei prezenţi să fie 
încrezători că arta de orato-
rie şi dicţie poate fi însuşită, 
doar cu o condiţie – muncă, 
efort şi inspiraţie.

Daniela DANILOVA,
secretar general 

ASUSM,
studentă la Facultatea 

de Jurnalism și Științe ale 
Comunicării
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Atunci când cineva face o greșeală, de 
obicei o face din neștire. Greșelile făcute 

în urma unui conflict de conștiință, nasc un lanț 
nesfârșit de alte greșeli, care sfârșesc într-o în-
frângere totală. Cea mai mare greșeală nu e pri-
ma, ci a doua, pentru că ea o întărește pe prima și 
devine ușa tuturor greșelilor care vor urma.

Greșelile nu se repară. Orice încercare de a 
repara o greșeală se aseamănă cu încercarea unui 
copil de a șterge o pată mică de cerneală de pe o 
foaie albă: până la urmă el face o gaură murdară 
în hârtie. De altfel, o pată mică de cerneală nu ne 
împiedică să citim o scrisoare, iar alteori ea poate 
părea plină de farmec și autenticitate.

Am cunoscut oameni care și-au irosit viața în 
strădania de a repara o greșeală de tinerețe. A re-
para, pentru mulți dintre ei, a însemnat a ascun-
de. Ei au reușit să ascundă atât de bine greșeala 
tinereții lor, încât au ajuns să o uite cu totul. Un 
lucru nu l-au putut uita: sentimentul vinovăției. 
Acest sentiment, care este cel mai greu de pe pă-
mânt, i-a făcut să urască acea faptă ca pe Distru-
gătorul vieții lor. Dar fapta nu mai era în ei, pen-
tru că ei au ascuns-o. Acum fapta era în ceilalți. 
Așa au ajuns să urască oamenii, să urască viața, 
să urască și să se ascundă.

Atunci când Dumnezeu a întrebat-o pe Eva 
dacă a mâncat din pom, Eva a dat vina pe șarpe. 
Adam a mers și mai departe: el a dat vina pe 
Eva, dar nu oricum, ci zicând: „femeia pe care 
Tu mi-ai dat-o m-a îndemnat”, adică L-a învinuit 
pe Dumnezeu de faptul că i-a strecurat un intrus 
care l-a făcut să nu fie la fel de bun și de corect 
ca întotdeauna.

Până la urmă, ceea ce ne împiedică să deve-
nim mai buni este chiar dorința de a părea mai 
buni. A părea – iată începutul minciunii.

”Oricine dorește să-și scape sufletul, îl va 
pierde și oricine se va lepăda de sine, va trăi”, a 
zis Hristos. Oricine ține la bunul său nume mai 
mult decât la adevăr, își va pierde și numele și 
sufletul, iar cine își va recunoaște vina, va avea 
un nou prilej de a o lua de la început.

Ce altceva mai vrednic de admirație poate fi 
pe pământ decât omul care nu se teme să o ia de 
la început? Tot așa, nu este nimic mai jalnic decât 
omul care adună pământ în jurul greșelilor sale, 
fără ca măcar să bage de seamă că se îngroapă și 
el laolaltă cu ele.

Preot Savatie Baștovoi

Lumina din Lumină

Aşadar, Bucuria! Ce este bucuria? Ce este bucuria? 
Bucuria este cea ce nu are omul. Omul n-are ni-

mic, niciodată. Dar, într-o bună zi, în clipa în care apare pe 
lume, el se primeşte pe sine în dar de la Dumnezeu şi-şi pri-
meşte viaţa. Şi Dumnezeu îi spune: „Iată, te-am făcut, eşti 
viu, bucură-te că eşti!” Aceasta este prima poruncă pe care 
i-o dă Dumnezeu omului: „Bucură-te că eşti!” Şi-apoi, de-a 
lungul întregii Sfinte Scripturi, întâlnim bucuria ca poruncă 
- „Bucură-te!”, „Bucuraţi-vă!”, „Bucură-te”, „Bucură-te!” 
Vă amintiţi că şi Măicuţei Domnului, Fecioarei Maria, pri-
mul cuvânt pe care i-l spune îngerul este acesta, porunca 
aceasta - Bucură-te! Eu nu cred că-i spune „Salut!”, cum 
am citit într-o variantă de traducere. Îngerul îi aduce po-
runcă nouă de la Dumnezeu şi-i aduce şi Temeiul Bucuriei. 
Da, pentru că era pentru prima dată când devenise posibilă 
împlinirea acelei grele aşteptări sub care gemea omenirea 
de la cădere, aceeaşi pe care o avem şi noi în inimă înainte 
să primim Buna noastră Vestire.

Da, m-am gândit că oamenii nu sunt bucuroşi pen-
tru că nu vor să împlinească această Poruncă. Şi nu vor 
să împlinească această poruncă, pentru că omul nu vrea să 
împlinească nici o poruncă a lui Dumnezeu, pentru că el 
vrea să facă după voia sa, vrea să poruncească el. Chiar şi 
lui Dumnezeu! Şi nu e vorba de mine sau de cineva la fel de 
neascultător ca mine, ci de oricare om. Acesta este ceea ce 
numim noi omul căzut. Omul căzut este cel care se înalţă pe 
sine şi zice: „Ştiu eu mai bine!” Dar nu zice fără să creadă. 
Sunt puţini care spun, că ştiu şi nu ştiu. Ăştia (care spun aşa) 
sunt la şcoală pentru a trece clasa. Dar, în rest, noi toţi avem 
înăuntru convingerea că ştim şi că ştim mai bine ca oricine. 
Avem această siguranţă că ştim ce trebuie să facem, ştim 
cum să facem şi ştim noi mai bine cum este bine. Aceasta 
este pierzania noastră. Pe-aici se pierde bucuria omului.

Maica Siluana Vlad, Meșteșugul bucuriei vol. 2, Edi-
tura Doxologia, Iași, 2009, pp. 157-158

N-AM SĂ POT SPUNE „DA” UNEI IUBIRI APARENTE
Știu ce spune societatea. Știu că oamenii vor cu ori-

ce preț să nu fie singuri, așa că achiziționează atât 
cât este permis și unanim acceptat. Se mulțumesc cu ceea 
ce e mai ieftin, la ofertă, pe loc. Și li se pare convenabil 
atât timp cât primesc și ei ceva, pe cineva. Însă iubirea nu 
e mediocră, nu e doar despre a-ți împarți zilele și nopțile 
cu un el/ ea. Nu-i despre două funii care se leagă și se 
dezleagă în funcție de circumstanțe. Nu-i despre egoism, 
interese proprii, zgomot.

Și ei asta nu au înțeles. Că iubirea fie se regăsește în 
cea mai înaltă și pură formă a ei, fie nu e iubire.

Iar eu n-am să pot spune vreodată „da” cuiva fără 
să simt prin toți porii că iubesc și că sunt iubită, fără să 
simțim amândoi că suntem cei mai binecuvântați oameni 
de pe Pământ.

N-am să pot spune „da” unei iubiri lipsite de bunătate, 
răbdare, respect, încredere, rugăciune. 

Dacă nu devenim o singură funie care nu se va rupe 
niciodată, atunci nu sunt interesată de acea relație. 
Dacă Dumnezeu nu este la temelia casei noastre, iarăși. 

Iubirea este ruptă din El, deci cum aș putea să spun că 
iubesc în absența Lui?

N-am să pot spune „da” unei iubiri care nu-mi adu-
ce liniște în suflet. Fiindcă aceea nu este iubirea de-o 
viață. Cum să cred că mi-aș petrece restul zilelor cu un 
om în privirea căruia să nu simt că sunt acasă?

N-am să pot spune „da” unei iubiri aparente, care nu 
ne modelează în oameni mai buni, unei iubiri care nu 
crește. Cred prea mult în puterea ei, ca să mă mulțumesc 
cu un sentiment ce stagnează sau se diluează în timp.

Fiecare cuvânt din cele scrise izvorăște din adâncul 
sufletului meu, și tocmai de aceea prefer să aștept o ast-
fel de iubire, contrară cu ceea ce societatea îmi vinde. 
Fiindcă nu mi-aș ierta vreodată, dacă aș accepta altce-
va. 

Puteți să-mi spuneți că-s ciudată, visătoare, că ceea 
ce eu vreau nu mai există, că am așteptări prea mari și 
așa mai departe. Nu-mi pasă. Sunt mult prea convinsă 
de ceea ce vreau și ceea ce cred, ca să pot fi clătinată. 
Știu în mâna cui mi-am încredințat inima și viața. Știu 
cine e Autorul poveștii mele.

Ioana Sirghei

CE AI FĂCUT ASTĂZI PENTRU 
SUFLETUL TĂU?

Am învățat că cel mai mare expert într-o problemă este chiar per-
soana care are problema respectivă. Schimbarea autentică ține de 

o viziune personală a vindecării. Viața conţine o sumă de experiențe pe 
care nu este nevoie să le împărțim mereu în bune sau rele. Oamenii dez-
voltă structuri mentale stabile, care îi urmăresc toată viața și le provoacă 
suferință în mod repetat și se obișnuiesc să „pună răul înainte”. Apoi el va 
trăi din energia ta. Să minimalizezi reușitele și să te agăți de cel mai mic 
detaliu nereușit pentru a fi trist și anxios este o cale sigură spre depresie.

Gunoiul emoțional vine din programele de autosabotaj: evitare, amâ-
nare, critică, comparații, sentimente de inferioritate, rușine, vinovăție etc. 
Greșim pentru a învăța cum să nu mai greșim. Ultimatumurile nu aju-
tă, nici etichetările. Fiecare experimentează altceva și e nevoie de răbdare 
pentru a aștepta pe celălalt, la fel cum delicat așteaptă Hristos.

Pui o lalea galbenă într-o călimară de cerneală și petalele vor deveni 
mov. O minte sănătoasă este o minte care te călăuzește, nu una care te 
învinovățește și te condamnă. Să ne întărim în nădejde! Nu există nicio 
greșeală pe care Dumnezeu să nu o poată ierta. Problema este că noi pe 
noi nu reușim să ne iertăm și ne condamnăm iar și iar. Umorul și iubirea 
sunt două forțe vindecătoare foarte puternice. Pielea este înfometată de 
iubire, de atingeri. Ce ai făcut astăzi pentru sufletul tău? Dar pentru tru-
pul tău? Fericirea nu se poate cumpăra. Din fericire! Ea vine din interior. 
Cum sunt eu este mai important decât ce am. Murim și lăsăm totul. Luăm 
doar bogăția inimii cu care i-am iubit pe oameni.

 Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține lacrimi, multă bucurie!, 
Editura PIM, Iași, 2014

OAMENII SUNT RECUPERABILI ÎNTOTDEAUNA

Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

SĂ CAUŢI ÎN FIECARE ZI CÂT MAI MULTE MOTIVE 
DE BUCURIE ŞI RECUNOŞTINŢĂ
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 Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului (XXXI)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 24.08.2018)

Meridianul sindicatului studenţesc

În limbajul standard oficial actual atestăm o serie de verbe, de largă 
circulație, utilizate în mod curent atât la diateza activă, cât și la cea 

pasiv-reflexivă: a organiza, a administra, a derula, a demonstra, a evalua, 
a aprecia, a preconiza. La diateza activă ele apar în structuri sintactice cu 
subiect definit de tipul: Departamentul organizează/derulează/ inițiază/ 
preconizează/ apreciază/ evaluează etc. În stilul oficial, aceeași informație 
poate fi redată cu ajutorul formelor de pasiv-reflexiv: se organizează/se 
derulează/ se inițiază/ se preconizează etc.

Unul dintre verbele cel mai des utilizate în ultimul timp este  a derula,  
împrumutat din franceză (dérouler), penru care DEX-ul dă trei semnificații, 
de care trebuie să țină cont cei care folosesc verbul respectiv, și anume: Pri-

mul sens al lui a derula – verb tranzitiv este: 1. A desface, a desfășura, a întinde ceva care a 
fost rulat. Al doilea sens este de ordin tehnic - 2. Tranz. A tăia furnir dintr-un buștean. Și a treia 
semnificație, când are forma reflexivă este  3. Refl. (Despre fapte) A se desfășura. 

Trebuie să remarcăm  că, în special în limbajul jurnalistic, este foarte frecvent utilizat acest 
verb cu a treia semnificație, care se referă la fapte, evenimente – cea de a se desfășura și aici 
trebuie să subliniem că este dată anume forma reflexivă, cu sens pasiv.  Atunci când verbul este 
utilizat în relație cu un subiect concret, el apare fără semnul reflexivității (se), iar Internetul ne 
oferă multiple exemple de acest fel: „Fundația Dignitas a derulat o nouă etapă în proiectul 
Demnitate prin Cultură”; „BRD a derulat anul trecut afaceri de 822 milioane euro”; „Faculta-
tea de Științe ale Educației din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava a de-
rulat, pentru al patrulea an consecutiv, programul educațional Practica pedagogică — Altfel”;  
„MedLife a derulat o noua campanie de donare sange”; „Asociația Excelsior a derulat un 
proiect pentru protejarea pădurii” etc. 

Se poate ușor observa că în asemenea cazuri apare în mod obligatoriu un subiect, predicatul 
(a derulat) și un complement direct, respectându-se modelul sintactic subiect-predicat-comple-
ment direct: cineva (de regulă, o instituție, o organizație, o entitate oarecare – a derulat (adică a 
organizat, a desfășurat) – ceva (un eveniment, o campanie, o etapă, un proiect ș.a.m.d.).

Toate exemplele citate mai sus au în Internet extensiunea ro., care semnalează că textul 
respectiv a fost scris și publicat în România. În comparație cu acestea, textele cu extensiu-
nea md., deci cele din Republica Moldova, etalează niște mostre de exprimare ce nu respec-
tă particularitățile lexico-gramaticale ale verbului a derula, de ex.: „Călătorie istorică pentru 
moldoveni. Cum a derulat prima deplasare fără vize în UE”. În acest context lipsește subiec-
tul – nu se știe cine „a derulat” deplasarea  și, pentru o exprimare clară, verbul trebuia pus la 

forma reflexivă (aici pasivul-reflexiv), care nu cere prezența unui subiect, deci, ar fi fost co-
rectă varianta: „cum s-a derulat (s-a desfășurat, a avut loc) prima deplasare”. Conform  ediției 
academice a Gramaticii limbii române (GALR), „pasivul-reflexiv este preferat în condițiile 
impersonalizării construcției, fie în cazul unui subiect pasiv neexprimat”.

În spațiul nostru informațional – la radio, pe diverse site-uri – găsim numeroase cazuri 
de utilizare incorectă a formelor verbului „a derula”. Într-o emisiune de la Radio Moldova se 
anunța că „Programul teatrului va derula (?) până pe data de 30 aprilie” (corect: se va deru-
la).  Aceeași confuzie o atestăm și în informația plasată pe un site oficial: „În cadrul întrunirii, 
părțile au discutat despre Programul de cooperare dintre Republica Cehă cu Republica Moldo-
va care va derula (corect: se va derula) în perioada 2018 – 2023” (tot acolo găsim și o variantă 
corectă: programul se va desfășura).

În aceste cazuri se utilizează raportul reflexiv-pasiv, când  acțiunea o îndeplinește altci-
neva decât subiectul gramatical – nu „programul teatrului” sau „programul de cooperare” 
îndeplinește acțiunea, ci un subiect nedefinit. 

Există și alte exprimări confuze în contextele spicuite din mass-media din Moldova. Putem 
doar să ghicim ce sens i s-a atribuit  verbului „a derula” în următoul exemplu: „În timpul inter-
viului, pe monitoare, derula (?) filmul semnării tratatului dintre cele 6 țări fondatoare”. Este 
evident că  s-a produs o confuzie paronimică, aici trebuia utilizat verbul „a rula”, care are și 
semnificația de „a  proiecta un film pe ecran într-o sală de cinematograf”.

Se pare că în unele cazuri autorii nu înțeleg sensul verbului „a derula”, deoarece îl folosesc 
cu totul la întâmplare, de ex.: „Pe data de 19 septembrie a derulat Campionatul raional la 
Fotbal Dubăsari ediția 2016-2017” – www.dubasari.md. Aici verbul „a derula” a fost confundat 
cu „a demara”, un alt verb generator de erori de exprimare  pentru cei care stau prost cu neolo-
gismele și, mai ales, cu consultarea dicționarelor.

Frecvența constantă a acestor erori demonstrează că nu este vorba doar de niște „mici acci-
dente”, ci de o greșeală ce apare sistematic în limbajul jurnaliștilor / vorbitorilor din Republica 
Moldova. Pentru a evita distorsiunile lexico-gramaticale în cazul utilizării verbului „a (se) de-
rula”, trebuie să se țină cont de faptul că în contextele în care este vorba despre acțiuni, progra-
me, concursuri, proiecte, etape etc., toate acestea „se derulează” (nu derulează!), iar  verbul 
respectiv  trebuie să poată fi înlocuit în mod firesc cu sinonimul său – „se desfășoară”.

Irina CONDREA, 
profesor universitar, doctor habilitat în Filologie,

Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară

Caracterul adaptiv al emoţiilor, reacţiile organismu-
lui şi dispoziţia la start a sportivului.

Este cunoscut faptul că durata şi intensitatea emoţiilor de-
pind de situaţia în care se află subiectul. Ceea ce ne preocupă, 
în primul rând, este să subliniem nivelul intensificării emo-
ţiilor şi factorilor care le condiţionează. Ne vom opri asupra 
a trei factori şi anume: pregătirea sportivului, obstacolul şi 
dorinţa de a învinge. În tabelul alăturat prezentăm corelaţia 
dintre intensitatea emoţiei şi variaţia unuia sau altuia dintre 
aceşti trei factori.  

Pregătirea 
sportivului Obstacolul

Dorinţa 
de a 

învinge
Intensitatea 

emoţiei

Medie Mediu Slabă 
Puternică 

Mică 
Puternică 

Medie Mic
Mare

Foarte mare
Medie

Redusă
 Puternică 

Foarte puternică
Foarte bună

Bună 
Insuficientă

Mediu Medie
Redusă 

Puternică 
Foarte puternică

Cum se produc emoţiile la sportivi? În două feluri: prin 
gândire, adică prin analiza mintală a situaţiilor şi prin per-
ceperea directă a acestora.

Dispoziţia la start a sportivului constituie un complex 
afectiv care apare înaintea antrenamentului şi îndeosebi mai 
bine exprimat înaintea concursului, ca o ante-trăire a acestuia. 
Această stare afectivă are caracter de  reflex condiţionat. Este 
suficient să ne gândim la concursul viitor şi imediat simţim 

nelinişte, teamă, încordare sau alte emoţii şi sentimente, înso-
ţite de modificări fiziologice mai mult sau mai puţin intense 
(transpiraţie, tremurături, puls accelerat ….).

Mecanismul fiziologic al dispoziţiei înainte de concurs este 
starea de start, stare fiziologică. Aceasta este o modificare mai 
mult sau mai puţin accentuată a funcţiilor organismului, care 
apare înaintea începerii concursului sau antrenamentului. De 
obicei, în starea de start se delimitează 
starea înainte de start, care se manifes-
tă cu ore şi chiar zile înainte de concurs 
şi starea de start propriu-zisă, care se 
manifestă cu puţin înainte de începerea 
concursului şi se prelungeşte chiar şi în 
timpul acestuia.

Reacţiile organismului în starea de 
start au la bază modificări în sistemul 
nervos central, modificări însoţite în ge-
nere de mărirea excitabilităţii centrilor 
nervoşi care, la rândul lor, au influenţe, 
de regulă, favorabile asupra aparatului locomotor şi asupra or-
ganelor interne. Atunci când excitabilitatea centrilor nervoşi 
depăşeşte anumite limite, posibilităţile funcţionale ale sporti-
vului se micşorează simţitor. În cazurile în care starea de start 
este însoţită de scăderea excitabilităţii centrilor nervoşi, posi-
bilităţile sportivilor sunt, de asemenea, diminuate. 

Iată câteva aspecte  ale acestei stări. Din cercetările fă-
cute s-a constatat că înainte de a începe exerciţiile, pulsul 
sportivului creşte apreciabil, împreună cu tensiunea arterială 
şi schimbul de gaze. De asemenea, s-a stabilit că accelerarea 
şi intensificarea acestor procese depind de caracterul efortului 
muscular, care urmează a fi făcut.

Excitanţii, cum ar fi, vederea stadionului, a spectatorilor, 
îmbrăcarea echipamentului sportiv etc., constituie semnalele 
„perceptive” care declanşează activarea de tip emoţional, în 
timp ce cuvintele şi gândurile referitoare la efort sunt stimuli 
ce aparţin celui de-al doilea sistem de semnalizare (în termi-
nologia fiziologiei lui Pavlov).    

Reflectarea în conştiinţa sportivului a apropierii concur-
sului, a necesităţii de a participa la compe-
tiţie, reprezentarea efortului şi a luptei din 
cadrul întrecerii, răspunderea individuală şi 
socială determină  apariţia stării de start şi 
dispoziţiei de start. Fenomenul-răspunsul 
organismului la condiţiile mediului exterior 
şi la reprezentările interne este unul integral 
alcătuit din cele două aspecte care nu pot fi 
despărţite. Starea de start este baza fiziolo-
gică a dispoziţiei de start, iar dispoziţia de 
start a sportivului – aspectul afectiv al aces-
tui fenomen.  

Starea de spirit a sportivului are numeroase aspecte şi par-
ticularităţi, determinate de tipul de activitate nervoasă superi-
oară sau de mediul social, de condiţiile în care trăieşte spor-
tivul.

 Dispoziţia este acea stare emoţională, afectivă, de durată 
mai lungă care se manifestă prin bucurie, tristeţe, veselie, apă-
sare, vioiciune, deprimare, calm sau irascibilitate.

(Va urma)
                      Boris BOGUŞ,

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

al Republicii Moldova 

În perioada 13-16 septembrie curent, la Baza de odihnă „Dacia” a Universităţii de Stat 
din Moldova, situată în pitoreasca zonă din împrejurimile orăşelului Primorsk, regiu-

nea Odesa, şi-a ţinut lucrările Forumul organiza-
ţiilor sindicale studenţeşti ale Universităţii de Stat 
din Moldova, Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „N. Testemiţanu”, Universităţii Tehnice 
a Moldovei, Universităţii se Stat din Tiraspol, cu 
sediul la Chişinău, şi a Universităţii Pedagogice de 
Stat „I. Creangă”, care au durat câteva zile de  acti-
vitate efervescentă şi de îmbinare reuşită a plăcutu-
lui cu utilul.

Toate aceste eforturi ale tinerilor studioşi, aflaţi 
la odihnă pe malul mării, le-au prilejuit clipe de bu-
curie şi satisfacţie deplină. Mai ales au rămas co-
pleşiţi de priveliştea marină cei care s-au aflat aici 
pentru prima dată. Iar cuvintele de mulţumire şi recunoştinţă, pornite din adâncul inimii, au 
fost adresate domnului Victor Gârlea, şeful Departamentului Social USM, preşedinte al Co-
mitetului sindical studenţesc, căruia i-a fost încredinţată munca de coordonare şi desfăşurare a 
manifestațiilor planificate de forumul nostru.

Impresii de neuitat le-au lăsat studenţilor mai ales plimbările pe mare cu vaporul, apoi 
competiţiile sportive, excursiile în afara bazei noastre de odihnă, serile pline de farmecul 

acestui început de toamnă, petrecute cu colegii 
şi prietenii de la celelalte instituţii de învăţământ 
superior.

Şi totuşi cele mai puternice impresii pe care 
le-am avut în contextul forumului amintit sunt le-
gate de solidaritatea unei adevărate familii a tine-
rilor sindicalişti, care caută şi aplică forme noi de 
activitate în organizaţia lor sindicală, astfel încât 
să revină inspiraţi şi cu forţe noi în aula univer-
sitară, care îi îndrumă zi de zi spre o carieră de 
succes, adică spre realizarea scopului propus de 
a deveni specialişti de performanţă  în domeniul 
corespunzător.

Valeria CUZUIOC,
membră a Comitetului sindical studenţesc de la  Facultatea de Chimie şi 

Tehnologie Chimică

Cultivarea limbii

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 
Meridianul cunoașterii

A DERULA - erori de utilizare

A ŞTI SĂ ÎMBINI PLĂCUTUL CU UTILUL


