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OOnorată Universitate!Distinşi colegi! Dragi tineri 
studioşi!

Astăzi trăim emoţia unui deosebit şi semnifi cativ eveni-
ment – 70 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova, în al 
cărui palmares, demn de a fi  admirat, fi ecare activitate, faptă 
este înscrisă de oamenii care au fost, sunt, vor rămâne cu nu-
mele de universitar. Rânduri de neşters se aştern în viaţa unei 
instituţii de învăţământ, care a avut mereu ca deziderat educa-
ţia şi instruirea tinerei generaţii întru pregătirea lor pentru toate 
domeniile economiei naţionale. 

Instituţie cu tradiţii, în cea de-a 70-a aniversare, Universi-
tatea de Stat din Moldova a fost şi rămâne un promotor al va-
lorilor EDUCAŢIEI ŞI INSTRUIRII ce presupun: competenţa 

profesională; armonizarea interesului individual cu cel comuni-
tar; deschiderea către mediul socioeconomic naţional şi interna-
ţional cu implicarea reciproc avantajoasă; ralierea la standardele 
europene în educaţie, cercetare şi inovare. Misiunea profesorului 
universitar fi ind una nobilă – pregătirea specialiştilor de înaltă 

califi care – , în stare să ţină piept oricăror provocări ale timpului, cea a tineretului stu-
dios, la fel de valoroasă, rămâne a fi  implementarea cunoştinţelor obţinute, promovarea 
şi îmbogăţirea lor pe parcursul întregii vieţi. Nu este o părere, nu este o ipoteză, ci o 
convingere faptul următor: cunoaştem preţul însuşitei de zi cu zi a tainei – nu cea de a 
exista, ci de a trăi profund şi a promova valoarea omului prin roadele obţinute, cu me-
reu tendinţa de obţinere a performanţei/excelenţei în acest important itinerar al ofertei 
califi cate şi calitative pentru diversele domenii ale economiei, cercetării, culturii şi în-
văţământului prin prisma armoniei celor două componente – didactică şi de cercetare – 
indispensabile în instruirea tinerei generaţii. Nota rămâne să fi e cea atribuită tot de acest 
timp în care atât predecesorii, cât şi succesorii formează istoria de astăzi şi de mâine ce 
se deschide, enciclopedie a cunoaşterii şi a recunoaşterii că am fost, suntem şi vom fi  cei 
mai buni. Mândria noastră sunt absolvenţii universităţii care s-au afi rmat ca personalităţi 
de seamă. Profesori şi cercetători, savanţi şi scriitori(peste 80%), parlamentari, miniştri, 
diplomaţi…etc., specialişti din diverse domenii repartizaţi în toate localităţile din Repu-
blica Moldova etc..

Gheorghe CIOCANU, 
Preşedintele Senatului, Rector USM,  doctor habilitat, profesor universitar
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SĂ ȚINEM CADENȚA SPRE SPAȚIUL EUROPEAN AL CUNOAȘTERII!

,,

Gheorghe CIOCANU,  
doctor habilitat, 

profesor universitar, 
rector al USM 
(25.XI.2009 -

până în prezent)

Dragi profesori, studenți și angajați ai 
Universității de Stat din Moldova!

Această aniversare este un prilej de mândrie pentru toți 
cei care, într-un fel sau altul, se simt parte din ceea ce se 
cheamă Universitatea de Stat din Moldova.

La această prestigioasă instituție de învățământ s-au for-
mat de-a lungul a șapte decenii numeroase generații de inte-
lectuali, specialiști de vază în diverse domenii, activiști pe 
tărâmul vieții publice, lideri de opinie, personalități care au 
contribuit în mod substanțial la progresul societății noastre.

Timp de cinci ani de zile, între 1967-1972, am frecventat 
și eu cursurile Facultății de Drept a Universității de Stat, ur-
mându-mi apoi vocația de judecător. Privind acum în trecut, 
pot spune că studenția mi-a croit drumul carierei.

Cu prilejul acestui jubileu, doresc Universității de Stat să 
rămână mereu un punct de întâlnire a celor mai buni dascăli 
și discipoli, să progreseze, să facă față concurenței la nivel 
internațional și să devină tot mai atractivă pentru tineri. 

Cu drag,
Nicolae TIMOFTI,

Președintele Republicii Moldova, 
  absolvent al Universității de Stat, Promoția 1972

Mult stimate Domnule Rector!
Cu prilejul frumoasei sărbători de consemnare a aniver-

sării a 70-a de la fondarea Universității de Stat din Moldo-
va, Vă adresez Dumneavoastră, dar și corpului profesoral 
științifi co-didactic și studențesc al universităţii, cele mai sin-
cere felicitări, însoţite de urări de sănătate, prosperitate şi noi 
realizări remarcabile în activitatea profesională.

În contextul celor șapte decenii, pe care îi marchează una 
dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior 
din țară, aș vrea să remarc faptul că, gratie activităţii pro-
digioase a colectivului universitar, a fost pregătit un număr 
impresionant de tineri specialişti în diverse domenii care își 
aduc cu abnegație contribuția în dezvoltarea celor mai im-
portante ramuri ale economiei naționale, fapt pentru care Vă 
exprimăm profundă recunoștinţă.

Sunt ferm convins că activitatea Dumneavoastră şi a co-
lectivului pe care îl conduceți va determina succesul şi în 
continuare a unor realizări relevante și durabile în domeniul 
învăţământului universitar și al științei.

Cu alese consideraţii,
  Acad. Gheorghe DUCA,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Stimate domnule Rector! Stimaţi profesori! 
Dragi studenţi!

Sunt onorată dublu să particip la evenimentul de astăzi: 
în calitate de Ministru al Educaţiei, dar şi în calitate de absol-
ventă a Facultăţii de Biologie a Universităţii pe care astăzi o 
sărbătorim. 

Am cunoscut aici dascăli dedaţi profesiei, de la care am în-
văţat că rodul faptelor bune este cinstea cea mai mare şi dacă 
astăzi deţin funcţia de Ministru al Educaţiei, care mă onorează 
şi mă responsabilizează, acest lucru îl datorez şi profesorilor 
mei de la Universitatea de Stat, cărora le mulţumesc pentru tot 
ce mi-au oferit, inclusiv pentru lecţiile de viaţă. 

Un proverb chinezesc spune: Învăţatul este asemeni 
navigării în amonte: dacă nu avansezi, eşti tras înapoi. În 
acest moment fast doresc corpului profesoral şi studenţilor 
Universităţii de Stat din Moldova mari succese şi cât mai 
multe realizări, care să le asigure navigarea în amonte, men-
ţinând Alma Mater la cea mai înaltă cotă a prestigiului, la 
nivel naţional, regional şi internaţional. 

VIVAT ! CRESCAT ! FLOREAT !
 30 septembrie, 2016                                Corina FUSU,

Ministru al Educaţiei
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70 de Ani!… Schimbări, schimbări, schimbări... Le simt fi orul şi trăiesc multiplu fre-
nezia slujirii Almei Mater, convins că rectorul este slujire. E o vârstă mult prea tânără, când 
este vorba de o instituţie de învăţământ, dar, fi ind raportată la oameni, vorbim de generaţii de 
profesori, personalităţi marcante, care au pregătit generaţii de specialişti excepţionali, aceştia 
din urmă, la rândul lor, asigurând continuitatea. 

În calitatea mea de cel de-al 8-lea rector, am trăit un timp difi cil al unor continue schim-
bări. Acestea erau necesare ca aerul, pentru că era vorba de încadrarea în respectarea unui 
set de legi şi a unor acte normative adoptate de Uniunea Europeană, care implicau direct 
conducerea spre realizarea acestor schimbări şi transformări im-
portante în sistemele de funcţionare a universităţilor, pentru a 
ne menţine cu titlul de universitate prestigioasă, recunoscută pe 
plan naţional şi internaţional. Adepți ai performanţei şi excelen-
ţei, apreciind omul ca valoare, ne-am propus un şir de iniţiative, 
aplicând, în primul rând, strategia schimbări in − în mentalita-
te, în atitudine, în concepte, în management, în generaţii, având 
la baza sa un concept de transformare prin dezvoltare durabilă, 
centrat pe forţa potenţialului intelectual, pe valorifi carea exce-
lenţei şi performanţei acestui potenţial, antrenându-l în evoluţii 
intensive cu obiective concrete şi realiste, care au accelerat şi 
ne-au ajutat să stabilizăm situaţia, să consolidăm cercetarea şti-
inţifi că universitară, să contribuim şi în continuare la extinderea 
imaginii Universităţii de Stat din Moldova în societate.

Aşadar, toate cele menţionate, plus o cultură organizaţi-
onală, presupuneau modifi carea normelor de comportament, 
aderarea la un nou sistem de valori, la o atitudine academică 
creatoare, corelată cu devotamentul faţă de munca nobilă, cu 
fl exibilitate în gândire, inteligenţă, înţelepciune, toleranţă... – un 
climat care urma să favorizeze creativitatea, inovaţia, competiţia 
şi care constituia o bună înţelegere şi o distincţie a lucrurilor 
mari dintre cele mici. Or, „dintre cele mici se nasc lucrurile mari”. Sunt convins – acum şi 
pentru toate timpurile – anume ea, această cultură generează şi va genera, promovează şi va 
promova elite ştiinţifi ce, didactice şi sociale, competitive pe plan naţional şi internaţional, 
acestea constituind fundamentul ce ne va garanta o poziţie de frunte în sistemul educaţional 
naţional, cu dobândirea treptată a recunoaşterii internaţionale. Nu ne rămâne decât să contăm 
şi în continuare pe propriile forţe şi pe potenţialul intelectual pentru a asigura un viitor strălu-
cit printr-o generaţie pregătită pentru inovare prin creativitate. Aşa precum „Destinul omului 
este creaţia”, desigur, cel mai important centru de creaţie este totuşi o universitate care are, în 
primul rând, misiunea de a sădi în solul fertil sămânţa bună ce ne va aduce roadele scontate. 

Fideli în continuare triunghiului cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi inovarea – promo-
varea acestuia prin mereu aceeaşi schimbare, care trebuie să fi e ca un „Tatăl nostru” rostit în 
voce şi în gând, bazându-ne pe principiul „Distanţa dintre vorbă şi faptă trebuie să fi e egală 
cu zero – toate acestea vor contribui la prosperarea omului şi a USM în general, realizând 
formula: economie competitivă=inovare+ transfer tehnologic+cercetare performantă, 
direct proporţională cu o educaţie de calitate şi promovarea în permanenţă a categoriilor 
de valori, inclusiv: competenţa profesională; creativitatea, dinamismul şi personalitatea; ar-
monizarea interesului individual cu cel comunitar; respectul, atenţia şi grija faţă de persoană 
şi comunitate; deschiderea către mediul socioeconomic naţional şi internaţional; ralierea la 
standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare; formarea unui management modern şi 

performant şi asigurarea transparenţei managementului universitar; elaborarea unor politici 
de încurajare şi stimulare a tineretului talentat; motivarea şi stimularea personalului prin poli-
tici de salarizare diferenţiată; asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa

Stimaţi colegi!Astăzi, în mod deosebit, subliniez repetat cu mândrie: comoară a locaşu-
lui sfânt ALMA MATER, profesorul rămâne o carte deschisă ce-l susţine pe student în 
pelerinajul de asimilare a cunoştinţelor să se regăsească în pietrele nestemate ale acestei 
comori, acestuia revenindu-i misiunea importantă a unei continue transformări a USM într-o 
structură performantă, dinamică, optimă, utilă, atractivă, cu vizibilitate europeană, acest vec-

tor al integrării europene a Republicii Moldova prinzând rădă-
cini sănătoase în societate. Datoria noastră sfântă e de a fortifi ca 
aceste rădăcini şi de a obţine roadele respective în continuare, 
ele urmând să se refl ecte în cel mai fertil şi valoros, pentru noi, 
sistem – de educaţie, cercetare şi inovare – , principala condiţie 
a vieţii fi ind considerată munca, iar răsplata cea mare pentru 
ea constituind succesele noastre deosebite. Indiferent de orice 
realitate, într-un colectiv bine consolidat, identifi când proble-
mele şi mecanismele de soluţionare, determinând toate căile de 
redresare a domeniilor critice în evoluţia universitară, avem o 
misiune comună – cea de a păstra verticalitatea Universităţii de 
Stat din Moldova, aura acestei citadele a ştiinţei şi educaţiei, 
promovând prin activitatea noastră nobilă valorile şi dimensiu-
nea educaţională, conceptul strategic de integrare neabătută în 
circuitul academic actual al valorilor europene şi mondiale.

Dragi tineri studioşi! Să fi ţi binecuvântaţi de Domnul, iar 
în calitatea mea de rector al acestei instituţii nu-mi rămâne de-
cât să vă asigur de faptul că aţi făcut o alegere corectă atunci 
când aţi decis să deveniţi membri ai Familiei Universităţii de 
Stat din Moldova. Vă îndemn să păşiţi continuu cu dreptul, re-
alizându-vă curajos misiunea colegială în „armistiţiul” propus 

de Procesul Bologna, prin care sunteţi unul dintre cei doi actori importanţi ai instruirii şi 
educaţiei – profesor-student – cu drepturi depline egal-colegiale în luarea unor decizii ce 
vor contribui la acea mereu schimbare spre binele nostru şi al societăţii şi care ne-a marcat 
direcţia spre acel tot unitar – Spaţiul European al Cunoaşterii – şi, de ce nu? al înălţării 
noastre în timp!

Suntem mulţi şi buni, de aceea avem o garanţie şi capacitatea respectivă de a găsi aceste 
soluţii, asigurând evoluţia ulterioară a Universităţii de Stat din Moldova prin optimizarea 
ofertei educaţionale pentru afi rmarea noastră pe plan naţional şi internaţional. 

În încheiere, permiteţi-mi să-mi exprim, cu acest prilej, alesele sentimente şi să vă doresc 
tuturor pace în familiile Dumneavoastră, ani mulţi, fericiţi, plini de vigoare, prosperitate şi 
speranţă într-un viitor care să vă aparţină/ să ne aparţină cu noi iniţiative, cu noi poziţii în 
societate şi cu dorinţa de a trăi continuu coeziunea nucleară ce ne bucură astăzi şi care rămâne 
pentru totdeauna UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA!

 LA MULŢI ANI FERICIŢI, ALMA MATER!
Gheorghe CIOCANU, 

Preşedintele Senatului, Rector USM, 
 doctor habilitat, profesor universitar

Imaginea a fost realizată de Marina Cebotari, fotoreporter USM

Tinerii sunt forța motrice într-o soci-
etate; ei vin cu idei și aspirații noi. 

De cele mai multe ori generația tânără adu-
ce o schimbare spre bine, pentru că ea vede 
cu alți ochi lucrurile, simte nevoia să se facă 
utilă comunității din care face parte, vrea 
să-și ia soarta în mâini. Autoguvernarea 

Studenților Universității de Stat din Moldova oferă șansa 
tuturor studenților să iasă în evidență, să-și demonstreze 
lor și celor din jur capacitățile unice, preceptul Napoleon: 
să-și creeze un viitor fericit. Tinerii ce fac parte din ASUSM 
pot să îmbine utilul cu plăcutul, ei se manifestă la un nivel înalt 
atât pe plan curricular, cât și pe plan extracurricular, sunt activi 
și responsabili. 

Autoguvernarea Studenților 
Universității de Stat din Moldova 
este structurată pe departamente, 
în cadrul cărora se organizează 
diverse activităţi: Departamentul 
Academic; Departamentul Activi-
tăţi Sociale; Departamentul Cultu-
ră; Departamentul Comunicare.

Departamentul Social organi-
zează Caravana de Paști și de Cră-
ciun. Anul acesta Caravana de Cră-
ciun a avut un mesaj special: Fii tu 
Moș Crăciun pentru colegul tău! Am 
încercat să întindem o mână de aju-
tor celor care au avut nevoie, chiar 
din instituția noastră de învățământ, 
acordându-le posibilitatea de a-şi 
realiza un vis. Un alt eveniment, Donatorul de sânge, desfăşu-
rat sub lozinca Oferă viaţă! Donează sânge! este o modalitate 
prin care studenții demonstrează că le pasă de ceea ce se în-
tâmplă cu semenii lor, devenind un super erou al cuiva. 

În cadrul Departamentului Academic sunt organizate acti-
vităţi precum: Oratorul USM, destinat studenţilor care tind să-
şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze arta oratorică, care, în viața 
contemporană, plină de relații dintre oameni, este un atu în 
mâneca fi ecăruia. Pentru a evolua la acest capitol, am organi-
zat un training cu doamna Vera Nastasiu, cel mai cotat trainer 

din Republica Moldova, în Blocul 6 FRIŞPA, la care au parti-
cipat în jur de 300 de studenţi ai USM. Anul acesta, ASUSM 
a fost partener la Sesiunea Naţională de Conferinţe Ştiinţi-
fi ce Studențești, desemnând cu titlul Simpatia ASUSM câte 
un student de la fi ecare departament. 

Cele mai semnifi cative evenimente organizate de Depar-
tamentul Cultural sunt Miss şi Mister USM, TVC USM şi Ba-
lul Bobocilor 2016. Fiecare din acestea au înregistrat un real 
succes. Pentru prima oară la un concurs de frumuseţe, orga-
nizat în cadrul USM,dar și la nivel național, au participat şi 
reprezentanţii sexului puternic, nu doar ai celui frumos. Ast-
fel, anul acesta au fost aleşi Miss şi Mister USM, evenimentul 
fi ind desfăşurat la cel mai înalt nivel; participanţii au primit 
multe cadouri din partea sponsorilor şi au semnat contracte cu 

case de modă din New York. Tot în 
acest an, Casa de Cultură a USM s-a 
dovedit a fi  neîncăpătoare pentru cei 
care au dorit să privească şi să susţină 
bobocii. TVC USM a fost organizat 
pe data de 1 aprilie – Ziua glumelor, 
unde studenţii şi-au demonstrat cali-
tăţile umoristice. 

În fi ecare an, membrii ASUSM 
participă la Admiterea USM, deoare-
ce înţelegem că noi suntem cei mai 
aproape de candidaţi conform vârstei 
şi experienţei. Şi cine dacă nu noi 
vom zice că timp de 70 de ani Uni-
versitatea de Stat a fost, este și va fi  
cea mai bună la toţi parametrii.  
Sloganul ASUSM: Privim în viitor cu 

încredere, păşim în prezent cu succes! refl ectă credinţa fi ecărui 
membru al Autoguvernării. La această vârstă frumoasă a 70 de 
ani ai Universității avem ocazia să sărbătorim și noi, ASUSM, 
primul nostru jubileu de 5 ani. Sperăm să ajungem și noi la 
anii instituției noastre!

La mulți ani, dragă Universitate de Stat din Moldo-
va!!!

Sveatoslav BEGLIŢĂ,
preşedintele Autoguvernării Studenţeşti (ASUSM),

anul III, FRIŞPA

Străbunii noştri latini ne-au 
lăsat următoarea expre-

sie înaripată: „Eripitur perso-
na, manet res” (Omul dispare, 
opera rămâne). Mi-am amintit 
de această înţeleaptă şi actuală 
pentru toate timpurile cugetare 
în momentele în care osteneam 
asupra concepţiei în ansamblu a 
acestui număr de ziar, care tre-
buia să refl ecte, în cele 16 pagini 

(bineînţeles sumar), parcursul dragii mele universităţi, 
al cărei copil mă consider şi care mi-a întins braţul sal-
vator în clipele cele mai grele pe care am avut a le 
înfrunta (doar orice om, mai devreme sau mai târziu, 
trece şi printr-o dungă abruptă şi sinuoasă a vieţii).

Consider că această Ediţie Jubiliară este o reuşită. 
O reuşită pe care le-o datorez bunilor prieteni univer-
sitari – cadre didactice, profesori, decani, angajaţi, stu-
denţi, semnatari ai scrierilor lor inspirate. Dar această 
reuşită i-o datorez, în primul rând, domnului rector 
Gheorghe CIOCANU, care mi-a sugerat multe idei 
judicioase, acestea prinzându-mi bine la elaborarea şi 
fi nalizarea ediţiei în cauză.

…Acum aproape 15 ani, la începutul lunii septem-
brie (Anul de studii 2002-2003), când ziarul nostru era 
lansat într-o nouă ediţie, subsemnatul consemna urmă-
toarele: „Am vrea să credem că organul nostru de 
presă va suscita nu numai curiozitatea (în special, 
a studenţilor din anul I), dar şi cointeresarea mul-
tora de a-l face cât mai bun, cât mai atractiv, astfel 
încât el să refl ecte activităţile tuturor structurilor 
universitare în plinătatea şi complexitatea lor”.

În aceste momente vibrante, provocate de Sărbă-
toarea noastră comună – 70 de ani ai USM, trăiesc un 
profund sentiment de satisfacţie şi împlinire profesio-
nală că Jubileul scumpei noastre Alma Mater coincide 
cu cei 15 ani-studii, care, într-o măsură sau alta, şi-au 
afl at rostul şi locul binemeritat pe paginile publicaţiei 
noastre universitare.

La mulţi ani, la multe şi frumoase performanţe 
academice, Universitatea de Stat din Moldova!

Mihai MORĂRAŞ
Promoția 1970

Fiecare pas pierdut în tinerețe este o șansă de nefericire pentru viitor. 
(Napoleon Bonaparte) 

Excelenţa Sa, Preşedintele României Klaus Iohannis, în 
vizită la Universitatea de Stat din Moldova 

(25 februarie, anul 2015)

SĂ  Ț INEM CADENȚA SPRE SPAȚ IUL EUROPEAN AL CUNOAȘTERII !SĂ  Ț INEM CADENȚA SPRE SPAȚ IUL EUROPEAN AL CUNOAȘTERI I !

Generaţia sec. XXI CUVÂNT CĂTRE CITITORICUVÂNT CĂTRE CITITORIASUSM: SCHIMBAREA VINE DE LA NOI!
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Universitatea de Stat din Moldo-
va parcurge o perioadă deosebită în 
evoluția sa. Ample și fundamenta-
le reforme lansate în anii 2008 s-au 
cristalizat prin rezultate concrete. 
Obiectivele principale ale acestei 
metamorfoze au consolidat calita-
tea învățământului universitar, au 
cultivat excelența în cercetarea uni-
versitară în spiritul performanței și 
competitivității la nivel local, național 
și internațional, ne-au dezvoltat și mo-
dernizat infrastructura instituției, cre-
ându-ne o nouă imagine în societate.

Planul Strategic este un document ce 
defi nește principalele direcții de dez-

voltare a Universității de Stat din Moldova 
pentru următorii cinci ani. Obiectivele stra-
tegice cu acțiunile concrete de realizare au la 
baza lor dorința comunității academice de a 
continua, dezvolta și consolida ceea ce este 
valoros și bun, contribuind la dezvoltarea 
educației, științei și culturii naționale, la for-
marea și perfecționarea resurselor umane în-
alt califi cate. Strategia managerială urmărește 
asigurarea și creșterea continuă a calității 
procesului didactic și al cercetării științifi ce, 
dezvoltarea avantajoasă a relațiilor de cola-
borare cu instituții prestigioase de învățământ 
și cercetare, cu mediul socio-economic, ceea 
ce a condus la recunoașterea Universității de 
Stat din Moldova ca o instituție orientată spre 
performanțe academice.

Pentru a menține aceste poziții, pen-
tru a putea aspira la accesul universității în 
topul celor mai bune universități, planul 
strategic reprezintă un act fundamental 
de asumare a responsabilităților mana-
gementului universității în scopul asigu-
rării compatibilității misiunii cu obiectivele 
învățământului superior și consolidării unei 
culturi organizaționale bazate pe performanță 
și calitate.

Pentru realizarea misiunii declarate de că-
tre USM, Planul Strategic pentru perioada 
2016-2020 include obiectivele și acțiunile 
strategice pentru următoarele domenii pri-
oritare: învățământ, cercetare științifi că, 
studenți, relații internaționale, comunica-
re și imagine, dezvoltare instituțională.

OBIECTIV STRATEGICI.  
Dezvoltarea și consolidarea calității 

ofertei educaționale.
ACŢIUNI STRATEGICE:

Elaborarea planurilor de învățământ, 
din perspectiva formării competențelor pro-
fesionale, abordărilor interdisciplinare și a 
problematicii actuale a domeniului de for-
mare profesională;

Dezvoltarea curriculumului la disci-
pline, cu accent pe concentrarea procesului 
didactic pe student, realizarea lucrului indi-
vidual și pe tehnologii didactice interactive;

Realizarea parteneriatului educa-
țional cu angajatorii / reprezentanții pieței 
muncii în vederea modernizării programe-
lor de formare profesională;

Menținerea procesului de formare 
profesională la nivelul unor standarde de ca-
litate, prin care să asigurăm recunoașterea 
competitivității studiilor la USM în țară și 
peste hotare;

Creșterea dimensiunii internaționale 
a programelor de studii (programe de studii 
predate în limbi străine);

Asigurarea procesului de formare 
profesională cu cadre științifi co-didactice 
de înaltă competență, prin activități de for-
mare continuă;

Utilizarea tehnologiilor moderne, 
inclusiv a platformelor electronice, în pro-
cesul de formare profesională;

Aprecierea de către departamente-
le de specialitate a serviciilor de formare 
profesională ca sursă de actualizare a pro-
gramelor de formare inițială, modalitate 
de identifi care a instituțiilor – bază pentru 
stagiile de practică, modalitate de stabilire a 
parteneriatului educațional;

Promovarea programelor de studii 

integrate / interdisciplinare (2 facultăți di-
ferite!);

Modernizarea și promovarea unui 
management al calității participativ, cu 
implicarea activă a structurilor la nivel 
de facultate (profesori și studenți) și cu 
reprezentanții pieței muncii;

 Implementarea unui mecanism efi -
cient de evaluare internă și autoevaluare a 
calității procesului educațional;

 Modernizarea strategiei de ghidare 
și consiliere în carieră a studenților;

Crearea unui mecanism de monito-
rizare / urmărire a evoluției profesionale a 
absolvenților.

OBIECTIV STRATEGICII. 
Abordarea cercetării științifi ce ca prio-

ritate în activitatea USM
ACȚIUNI STRATEGICE:

Dezvoltarea și extinderea cooperării 
internaționale cu instituții de învățământ 
superior și cercetare;

Identifi carea potențialelor surse de 
fi nanțare internațională în scopul elabo-
rării, coordonării și derulării unor proiec-
te de cercetare în cooperare cu partenerii 
Universității de Stat din Moldova (mai ales 
în cadrul Consorțiumului RO.MD.UK);

Identifi carea oportunităților interna-
ționale pentru perfecționarea periodică a 
personalului didactic și 
studențesc cu atragerea 
surselor de fi nanțare ne-
cesare mobilităților inter-
naționale;

Crearea unor 
echipe de cercetare cu 
vizibilitate internațională 
pentru integrarea în di-
ferite competiții de cerce-
tare;

C o n s o l i d a r e a 
școlilor doctorale prin 
susținerea instituțională 
și administrativă a In-
stitutului de cercetare și 
inovare a Universității de 
Stat din Moldova;

Elaborarea unei 
strategii de evaluare și 
susținere logistică și fi -
nanciară a cercetărilor științifi ce cu impact 
și vizibilitate internațională;

Modernizarea infrastructurii de cer-
cetare și inovare prin procurarea de echipa-
ment și utilaj modern (începând din 2018, 
se va aloca un fond);

Susținerea revistei științifi ce „Studia 
Universitatis Moldaviae” pentru accederea 
în baze de date internaționale în scopul spo-
ririi vizibilității și promovării imaginii USM 
pe diferite portaluri academice și de cerce-
tare; 

Coordonarea, stimularea și spriji-
nirea activității de cercetare a studenților, 
susținerea participării lor la evenimente 
științifi ce naționale și internaționale;

Dezvoltarea cercetării aplicate cu 
impact social și contribuții asupra dezvoltă-
rii durabile a ţării.

 OBIECTIV STRATEGICIII. 
Sprijinirea activităților profesionale, 

sociale, culturale și sportive organizate de 
către studenți.

ACȚIUNI STRATEGICE:
Perfecționarea sistemului de 

recunoaștere și transfer al creditelor în sco-
pul facilitării mobilității studenților atât pe 
plan internațional, cât și pe plan național;

Instituirea unui sistem de monitori-
zare a traiectoriei academice și de facilitare 
a integrării profesionale: dezvoltarea servi-
ciilor de consultanță și orientare profesio-
nală;

Stimularea implicării partenerilor în 
dezvoltarea programelor de master și docto-
rat care să corespundă solicitărilor mediu-
lui socio-economic;

Inițierea și susținerea unor progra-
me de racordare a activităților de practică 
la mediul socio-economic și cultural;

Ameliorarea continuă, cantitati-

vă și calitativă a serviciilor sociale pentru 
studenți;

Organizarea și premierea anuală la 
nivel de facultate a concursurilor „Cel mai 
bun student” și „Cea mai bună grupă aca-
demică”;

Organizarea anuală a Conferinței 
„Absolvenții USM în fața companiilor”;

Organizarea în parteneriat cu 
studenții a zilelor porților deschise și a ca-
ravanei studenților prin licee din țară;

Consolidarea organizațiilor stu-
dențești care vor fi  parteneri reali în iden-
tifi carea preocupărilor și problemelor so-
cial-culturale în scopul întreținerii unei 
bune comunicări și cooperări, sensibili-
zării la punctul de vedere al studenților 
cu toate vulnerabilitățile specifi ce vârstei 
respective;

Continuarea și îmbunătățirea servi-
ciilor informatizate ale bibliotecii, dezvolta-
rea bibliotecii virtuale, alocarea unor spații 
suplimentare în campusurile universitare.

OBIECTIV STRATEGICIV. 
Intensifi carea şi creşterea calităţii acti-

vităţilor de colaborare universitară interna-
ţională

ACȚIUNI STRATEGICE:
Participarea activă în programe şi 

proiecte internaţionale de cooperare uni-
versitară, în consorţii 
la proiecte de cercetare 
cu fi nanţare europea-
nă;

Implicarea în 
reţele de cooperare 
universitară la nivel 
european și mondial;

Intensificarea 
activităţilor în cadrul 
consorţiului universi-
tăţilor din RM, Româ-
nia şi Ucraina;

Încheierea de 
parteneriate cu institu-
ţii de învăţământ supe-
rior şi de cercetare de 
prestigiu din străină-
tate;

Încura jarea 
cooperării cadrelor di-

dactice şi a cercetătorilor USM cu partene-
rii din străinătate;

Atragerea de profesori invitați, cer-
cetători de excelenţă internaţională de la 
universităţi şi centre de cercetare de pre-
stigiu pentru activităţi academice în cadrul 
USM;

Creșterea semnifi cativă a numărului 
de publicaţii știinţifi ce în colaborare cu par-
teneri din străinătate;

Participarea activă în proiecte inter-
naţionale de mobilitate academică – Eras-
mus+, AUF, DAAD, CEEPUS.

OBIECTIV STRATEGICV. 
Creşterea gradului de internaţionaliza-

re a activităților academice
ACȚIUNI STRATEGICE:

Încurajarea şi susţinerea mobilităţi-
lor internaţionale a studenţilor, a cadrelor 
didactice şi administrative; 

Iniţierea şi susţinerea programelor 
de studii derulate în limbi străine, în special 
în limba engleză;

Atragerea unui număr sporit de 
studenţi internaţionali prin participarea la 
diverse evenimente internaţionale şi prin 
diseminare susţinută a ofertei educaţionale 
în reţeaua de parteneri;

Dezvoltarea şi extinderea programe-
lor de studii cu diplomă dublă şi ale celor în 
co-tutelă;

Dezvoltarea competenţelor lingvis-
tice (prioritar pentru limba engleză) ale 
personalului academic, administrativ şi ale 
studenţilor. 

OBIECTIV STRATEGICVI. 
Consolidarea imaginii și intensifi carea 

acțiunilor de promovare
ACȚIUNI STRATEGICE:

Realizarea diverselor materiale de 
promovare a imaginii universităţii (broşuri, 

pliante, fi lmuleţe etc.) în limbile română şi 
engleză;

Publicarea anuală a pliantelor de 
prezentare a facultăţilor şi a ofertei lor edu-
caţionale;

Îmbunătăţirea prezenţei pe web a 
USM prin dezvoltarea în continuare a site-
ului universităţii (în limbile română, engle-
ză şi rusă), ţinând cont de criteriile de eva-
luare a web-clasamentelor internaţionale;

Intensifi carea eforturilor de menţi-
nere a USM în topul academic al instituţii-
lor de învăţământ superior din RM;

Promovarea în presă, inclusiv on-li-
ne, a evenimentelor, de orice natură, care 
privesc facultăţile şi universitatea în an-
samblu; 

Promovarea sistematică în mass-
media a rezultatelor ştiinţifi ce deosebite ob-
ţinute de către cadrele academice ale USM, 
a participărilor la evenimente ştiinţifi ce re-
levante de nivel naţional şi internaţional;

Realizarea activităţilor de marketing 
direct în liceele din RM - Campania anuală 
de informare şi motivare în licee „USM în 
ospeţie la liceul tău”;

Realizarea evenimentelor dedicate 
potenţialilor studenţi (Ziua Uşilor Deschise, 
Student pentru o zi, scoli de vară, training-
uri, seminare etc.);

Valorifi carea oportunităţilor de co-
municare şi promovare on-line pe reţelele 
de socializare (Facebook, Odnoklassniki, 
YouTube etc.);

Participarea la târguri de oferte edu-
caţionale şi expoziţii ştiinţifi ce naţionale şi 
internaţionale;

Susţinerea dialogului între subdivi-
ziuni atât pe verticală, cât şi pe orizontală, a 
lucrului în echipă şi promovarea manage-
mentului participativ;

Îmbunătăţirea comunicării interne 
prin utilizarea permanentă a adreselor de 
e-mail a personalului academic, adminis-
trativ și a studenţilor, şi a site-ului USM;

Creşterea gradului de identifi care a 
studenţilor, a personalului academic, ad-
ministrativ şi auxiliar cu USM prin pro-
movarea continuă a viziunii si valorilor 
instituţiei;

Efi cientizarea comunicării externe 
prin actualizarea site-ului universităţi cu in-
formaţii relevante, inclusiv în limba engleză;

Menţinerea unei relaţii de colabora-
re cu reprezentanţii mass-media;

Expedierea Buletinului informativ 
al USM tuturor colaboratorilor şi partene-
rilor;

Dezvoltarea unor relaţii de partene-
riat cu reprezentanţii mediului economic şi 
implicarea lor în realizarea diverselor eve-
nimente organizate la sau de către USM.

OBIECTIV STRATEGICVII. 
Dezvoltarea, modernizarea și utilizarea 

efi cientă a infrastructurii universitare.
ACȚIUNI STRATEGICE:

Promovarea în continuare a unui 
program de renovare, reabilitare, întreținere 
și semnalizare a patrimoniului universitar;

Elaborarea și implementarea unui 
plan de amenajare a unor spații noi în blo-
curile, căminele și campusurile universita-
re;

Elaborarea unui plan de amena-
jare, reorganizare și alocare a spațiilor în 
corelație cu schimbările, nevoile proce-
selor academice prin consultarea tuturor 
facultăților;

Continuarea procesului de moderni-
zare a calităților de cazare pentru studenți și 
tineri angajați universitari;

Întreținerea corespunzătoare a 
spațiilor actuale afl ate în patrimoniul 
universității, exploatarea rațională și efi ci-
entă a resurselor existente;

Identifi carea și implementarea mă-
surilor de reabilitare și dezvoltare a unor 
baze de odihnă și agrement pentru angajații 
și studenții universitari.

SENATUL
UNIVERSITĂŢII DE STAT 

DIN MOLDOVA

PLANUL STRATEGIC:
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(2016 – 2020)



UNIVERSITATEA
30 septembrie, 2016,

nr. 2 (180)

UUUNIVERRSSSITATEANIV SSSNIVERRSITATEA
330 septemmbbrrie, 2016,330 septemmbbrrie, 2016,

nnnr. 2 (180)nnnr. 2 (180)USM – 70: Educație, Cercetare, Inovare
TIMPUL NOSTRU – LA PREZENT SI VIITOR,

4

Universitatea de Stat 
din Moldova este 

o instituţie de învăţământ 
superior – lider în ţara noas-
tră.

Statutul de universitate 
(unica universitate) pe care 
l-a avut în sistem, precum şi 
caracterul clasic au atribuit o 
anumită confi guraţie mediu-
lui academic şi de cercetare.

Diversitatea domenii-
lor de formare profesională, tradiţiile consolidate au gene-
rat o anumită atractivitate pentru cei mai buni candidaţi la 
studii. Corpul profesoral înalt califi cat (cel mai numeros 
în sistem), care întruneşte în prezent circa 96 de doctori 
habilitaţi şi 106 profesori universitari,, precum şi 439 de 
doctori în ştiinţe, 377 conferenţiari, constituie nu doar un 
potenţial al culturii spirituale a ţării noastre, ci şi un po-
tenţial-nucleu al oamenilor de ştiinţă din Republică.

Moldova. La răscrucea unui parcurs de 70 de ani, Uni-
versitatea de Stat din Moldova are peste 130 de mii de ab-
solvenţi, specialişti de înaltă calitate, care trudesc în diverse 
domenii de activitate profesională din ţară şi de peste hotare; 
personalităţi notorii, care au contribuit la consolidarea patri-
moniului spiritual, cultural şi economic al ţării.

La momentul actual este cea mai reprezentati-
vă instituţie de învăţământ superior din Republica 
Moldova. În cadrul USM funcţionează treispre-
zece facultăţi, implicate în formarea profesiona-
lă în peste şaptezeci de specialităţi, prin studii 
superioare de licenţă, ciclul I, şi în peste şaizeci 
de programe de studii, ciclul II, studii superioare 
de master. 

Instituţia noastră se bucură de aprecierea socie-
tăţii şi în contextul unei concurenţe neloiale. Axată 
pe lupta pentru calitatea învăţământului superior, 
rămâne a fi  una dintre cele mai solicitate instituţii 
de învăţământ de către absolvenţii liceelor şi cole-
giilor din ţară. Numărul de cereri pentru admiterea 
la studii, circa şase mii în ultimii ani (în condiţiile 
declinului demografi c şi al ritmului alert al migraţi-
ei), este un indicator al aprecierii naţionale. 

În cei şaptezeci de ani de existenţă Universitatea 
de Stat din Moldova a demonstrat mereu caracterul 
ei de promotor al învăţământului superior de cali-
tate. Această instituţie, prin spiritu-i academic, şi-a 
confi rmat caracterul emergent de valori ştiinţifi co-
academice, care au consolidat sistemul învăţămân-
tului superior din ţară. 

Universitatea de Stat din Moldova este organi-
zată în 1946, având în structura de atunci cinci fa-
cultăţi: Fizică şi Matematică, Biologie, Geologie şi 
Pedologie, Chimie, Istorie şi Filologie. Activitatea 
ştiinţifi co-didactică a demonstrat-o în baza a 35 de 
cadre didactice şi 320 de studenţi. 

A fost amplasată într-un mediu emergent de ener-
gie cărturărească: în unul dintre blocurile de studii 
ale universităţii, amplasat la intersecţia străzilor Al. 
Puşchin şi M. Kogălniceanu, construit în a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea, a funcţionat renumita Şcoală 
Reală din Chişinău, iar în alt bloc de studii, amplasat la inter-
secţia străzilor G. Bănulescu - Bodoni şi M. Kogălniceanu, 
construit de asemenea în a doua jumătate a secolul al XIX-
lea, a funcţionat Seminarul Teologic din Chişinău.

Cultura organizaţională a Universităţii de Stat din Mol-
dova, bazată pe valorile academice şi, în primul rând, pe per-
formanţă în formarea profesională, generează posibilităţi de 
dezvoltare acestei instituţii. În anul 1955, prin separarea Sec-
ţiei de Economie de la Facultatea de Istorie şi Filologie, a fost 
formată Facultatea de Economie, iar la 1 octombrie 1959, a 
fost deschisă Facultatea de Drept. De asemenea, în 1959, ca 
rezultat al necesităţii economiei ţării de a forma specialişti 
în domeniul construcţiilor industriale şi civile, electrifi cării 
întreprinderilor industriale, Consiliul de Miniştri (Organul 
suprem de atunci) dispunea înfi inţarea Facultăţii de Inginerie 
şi Tehnică. 

În baza documentelor de arhivă constatăm că, în luna mai 
1960, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, funcţionau 
deja următoarele facultăţi: Facultatea de Istorie şi Filologie; 
Facultatea de Economie; Facultatea de Drept; Facultatea de 
Chimie; Facultatea de Fizică şi Matematică; Facultatea de 
Biologie şi Pedologie; Facultatea de Inginerie şi Tehnică; Fa-
cultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Necesitatea stringentă de a pregăti specialişti în dome-
niul cunoaşterii limbilor străine a determinat fondarea în 
anul 1964 a Facultăţii de Limbi Străine. 

Universitatea de Stat din Moldova a generat şi alte in-
stituţii de învăţământ superior din ţară. În baza universităţii 
noastre a fost creat Institutul Politehnic din Chişinău (actu-
almente Universitatea Tehnică a Moldovei), prin desprin-
derea Facultăţii de Economie şi a Facultăţii de Inginerie şi 
Tehnică. 

Miza societăţii în Universitatea de Stat din Moldova, 
ca instituţie care a asigurat în permanenţă dezvoltarea unor 
sectoare ale economiei, este confi rmată prin receptivitatea 
universităţii la cerinţele timpului. Drept dovadă este fonda-
rea, în anul 1967, în cadrul Facultăţii de Filologie, a Sec-
ţiei de Biblioteconomie şi Bibliografi e, care pune bazele 
pregătirii specialiştilor în domeniu şi asigurarea reţelei de 
biblioteci publice cu cadre de înaltă califi care; în 1972, Fa-
cultatea de Fizică şi Matematică a fost divizată şi s-au for-
mat două facultăţi: Facultatea de Matematică şi Cibernetică 
şi Facultatea de Fizică, fapt cate demonstrează potenţialul 
universităţii şi capacitatea ei de a pregăti cadre în domeniul 
tehnologiilor moderne; în 1966, în cadrul Facultăţii de Filo-
logie a fost creată Secţia de Ziaristică, domeniu de pregătire 
profesională fără precedent în ţară. 

Potenţialul didactico-ştiinţifi c de o înaltă calitate este 
demonstrat şi prin capacitatea de regenerare/ renaştere. Ast-

fel în 1979, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, se 
consolidează procesul de formare profesională în domeniul 
economiei, prin debutul activităţii Facultăţii Economia Co-
merţului şi Merceologie, care, în anii ’90, contribuie sub-
stanţial la fondarea Academiei de Studii Economice din 
Moldova. 

Anii ’90 ai secolului XX confi gurează un nou parcurs 
al dezvoltării statalităţii Republicii Moldova, în care Uni-
versitatea de Stat îşi are rolul său. Noile realităţi sociale 
generează necesitatea formării reţelei de instituţii de asis-
tenţă socială. Treptat se constituie Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială, iar cadrele ei ştiinţifi co-didactice con-
tribuie considerabil la crearea şi consolidarea sistemului de 
asistenţă socială din ţară. Tot în această perioadă se consti-
tuie şi Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative, care se încadrează plenar în formarea speci-
aliştilor în domeniul administraţiei publice, al diplomaţiei şi 
al relaţiilor internaţionale. 

Universitatea de Stat din Moldova a demonstrat mereu 
rolul său de lider în sistemul educaţional al ţării. Asigurarea 
calităţii în formarea profesională şi cercetare reprezintă un 
obiectiv a cărui importanță se perpetuează cu aceeaşi inten-
sitate pe parcursul timpurilor. Menţionăm implicarea plena-
ră a titularilor USM în elaborarea reperelor conceptuale şi 

a bazei normative necesare funcţionării unor sectoare im-
portante ale mediului socioeconomic din Republica Moldo-
va: Sistemul de drept; Sistemul asistenţei sociale; Sistemul 
educaţional; Sistemul instituţiilor din domeniul ecologiei 
şi protecţiei mediului; Sistemul fi nanciar-bancar; Sistemul 
mass-media etc.

Constatăm o contribuţie substanţială a cadrelor ştiinţi-
fi co-didactice ale USM în elaborarea şi promovarea poli-
ticilor educaţionale în domeniul învăţământului superior. 
Specifi cul organizării Ministerului Educaţiei şi a manage-
mentului învăţământului superior a necesitat în permanenţă 
implicarea universitarilor în conceptualizarea educaţiei pe 
acest segment al sistemului, în elaborarea documentelor de 
politici educaţionale, precum şi a celor cu caracter meto-
dic. Lipsa unei instituţii specializate în acest scop şi numă-
rul redus de angajaţi ai Direcţiei Învăţământului Superior şi 
Cercetare de la Ministerul Educaţiei, preocupaţi preponde-
rent de activitatea de management, a solicitat în permanenţă 
potenţialul şi experienţa titularilor USM, prin organizarea 
echipelor de lucru şi a comisiilor specializate, în scopul ela-
borării documentelor normativ-reglatorii şi a suportului me-
todologic necesar pentru buna funcţionare a învăţământului 
superior.

În acest sens facem referinţă la grupurile de lucru organi-
zate în 2005 şi, respectiv, 2015, pentru elaborarea „Nomen-
clatorului domeniilor de formare profesională şi al specia-

lităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile 
de învăţământ superior”. 

Din considerente enunţate anterior, cadre-
le didactice din universităţi au fost implicate şi 
în elaborarea Cadrului Naţional al Califi cărilor, 
care constituie un standard educaţional naţional, 
determină fi nalităţile de studii şi refl ectă concep-
ţia formării specialiştilor prin studii superioare, 
punând accent pe relaţia mediului universitar cu 
piaţa muncii. Fiind o instituţie de tip clasic, cu o 
diversitate largă a ofertelor educaţionale, USM a 
fost responsabilă de elaborarea CNC pentru 32 
de domenii de formare profesională. Munca în 
echipele de lucru a solicitat profesorilor USM 
o bună cunoaştere a domeniului de specialitate, 
a stării de fapt a mediului economic de pe seg-
mentul respectiv al pieţei muncii; abilităţi de 
formulare a competenţelor profesionale, atitu-
dine civică în contextul realizării unei activităţi 
neremunerate.

***

Codul Educaţiei al Republicii Moldova, 
publicat la 24.10.2014 în MO nr.319-

324, a stabilit anumite priorităţi ale evoluţiei 
sistemului educaţional şi a operat modifi cări 
de funcţionare a procesului de formare profe-
sională prin învăţământul superior, organizat 
în cicluri.

Prevederile Codului Educaţiei au necesi-
tat implicarea comunităţii academice a USM în 
elaborarea unor documente normativ-reglatorii 
care să asigure funcţionalitatea sistemului de în-
văţământ superior în contextul noii paradigme 
educaţionale, orientate spre sporirea funcţionării 

achiziţiilor academice, spre fl exibilitatea şi receptivitatea 
mediului universitar la cerinţele socioeconomice, spre axa-
rea procesului de formare profesională pe necesităţile bene-
fi ciarului, spre sporirea gradului de autonomie universitară. 
În acest scop au fost elaborate regulamente-cadru ce au fost 
discutate şi redactate de către comunitatea ştiinţifi co-acade-
mică a USM.

Calitatea potenţialului ştiinţifi co - didactic, implicat în 
procesul de formare profesională, a fost recunoscută prin 
evaluările externe şi acreditările unor programe de studii 
precum: Drept, (evaluat şi acreditat de către Agenţia de eva-
luare ARACIS (România); Istorie, Finanţe şi Bănci, eva-
luate şi acreditate de către agenţia de evaluare AQAS (Ger-
mania); Contabilitate, evaluat şi acreditat de către Agenţia 
internaţională de evaluare a auditorilor, ACCA.

Tendinţa de a menţine performanţa impune o abordare 
complexă, sistemică şi sistematică a unui management ino-
vativ în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, proiectat 
în baza principiilor, a regulilor şi cerinţelor care vor orienta 
instituţia spre calitate şi spre menţinerea poziţiei de lider în 
sistemul învăţământului superior.

Otilia DANDARA,
prorector pentru Activitatea Didactică,

doctor habilitat în Pedagogie

USM  PROMOTOAREA PERFORMANȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Într-un fel, Blocul 1 de studii are conotaţia de simbol nu numai din 
considerentul că este atestat drept unul dintre cele mai valoroase monumente 
de arhitectură din Chişinău, dar şi prin mesajul pe care-l transmite tuturor 

generaţiilor de cadre didactice şi studenţilor de la USM.
Lucru cunoscut de toată lumea: anume aici şi-a început calea spre afi rmare 
Prima Universitate din fosta RSS Moldovenească şi anume aici şi-au clădit 

destinele atâtea remarcabile personalităţi, ale căror nume au rămas încrustate 
în Cartea de Aur a Alma –Mater. Astăzi, la cei 70 de ani ai USM, revenim mai 
amănunţit la acest popas aniversar, prezentând cititorilor noştri această Ediţie 

Jubiliară, înveşmântată într-o haină solemnă, sărbătorească.
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Pe parcursul celor 70 de ani de activitate rodnică 
Universitatea de Stat din Moldova s-a afi rmat nu numai 
ca o instituţie educaţională modernă, dar şi ca un Centru 
Ştiinţifi c polivalent de mare importanţă, bine cunoscut 
departe de hotarele republicii. Universitarii abordează 
probleme actuale cu aspect fundamental și aplicativ atât 
în domeniul ştiinţelor reale şi exacte, cât şi în cel socio-
umanistic și economic, promovând noi idei, concepții şi 
tehnologii avansate. 

Aceasta o demonstrează şcolile ştiinţifi ce constituite, 
afi rmate şi înalt apreciate în Republica Moldova şi 

peste hotarele ei. Încă din primii ani de activitate a Univer-
sităţii s-a constituit un puternic nucleu de fi zicieni, care 
în continuare s-au afi rmat ca şcoli ştiinţifi ce în domeniile 
electrofi zicii, tehnologiei şi fi zicii semiconductorilor, fi zicii 
teoretice și matematice, fi zicii şi ingineriei nanoma-
terialelor. 

O școală științifi că bine cunoscută prin tradițiile 
și meritele sale este cea de matematică și infor-
matică. Savanții acestei școli realizează cu succes 
investigații în domeniul problemelor fundamentale 
ale matematicii, modelării matematice și optimiză-
rii, informaticii teoretice și aplicative.

 Alte domenii în care savanţii universitari s-au 
afi rmat plenar sunt pedologia, fi ziologia omului şi 
animalelor, botanica, zoologia, biotehnologia etc. 

Chimiştii universitari se manifestă permanent 
în munca ştiințifi că prin realizări notorii în chimia 
ecologică, în cea coordinativă, în termodinamica şi 
cinetica reacţiilor de substituţie în combinaţiile co-
ordinative şi altele. 

Un loc de frunte în ştiinţa universitară le revine 
savanţilor istorici, care studiază procesele civilizării 
contemporane, istoria românilor în epocile medieva-
lă, modernă şi contemporană, arheologia. 

Lingviştii universitari, savanţii literari au pus ba-
zele teoretice de lingvistică generală, contrastivă şi romanică, 
dezvoltând domeniile literaturii clasice, a celei contemporane 
şi critice. În activitatea de cercetare universitară s-au afi rmat 
şi savanţi ce dezvoltă domenii precum limba şi literatura stră-
ină, jurnalismul şi ştiinţele comunicării, dreptul, sociologia, 
politologia şi fi losofi a, psihologia şi ştiinţele educaţiei etc.

***

Lista domeniilor de cercetare şi inovare la universitate 
poate fi  continuată, concluzionând: lucrările ştiinţi-

fi ce publicate de savanţii universitari au ridicat prestigiul 
cercetărilor din R. Moldova la nivelul celor mai importante 
centre ştiinţifi ce similare din străinătate.

Astăzi, la baza desfăşurării cercetării şi inovării la 
Universitate se afl ă Strategia de cercetare şi inovare la 
USM pentru perioada 2015-2020, aprobată la Senatul 
USM din martie 2015 şi elaborată în conformitate cu Stra-
tegia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până 
în anul 2020. Această strategie, elaborată în baza analizei 
SWOT, vine să consolideze aspiraţiile USM pentru a deveni 
un Centru universitar modern, bazat pe trei piloni fundamen-
tali – Educaţie, Cercetare şi Inovare, care prevede:

Efi cientizarea personalului ştiinţifi c, a potenţialului 
logistic şi a infrastructurii de cercetare şi inovare;

Promovarea imaginii USM prin intermediul cerce-
tării şi inovării;

Dezvoltarea infrastructurii informaţionale prin 
acordarea suportului fi nanciar din granturile de cercetare 
pentru accesul la bazele de date naţionale şi internaţiona-
le;

Modernizarea infrastructurii de echipamente pentru 
cercetare prin alocarea fi nanţelor din sursele extrabugeta-
re a USM;

Efi cientizarea studiilor de doctorat şi susţinerea în 
termen a tezelor de doctorat:

Promovarea studiilor de doctorat în Şcolile Doctora-
le din cadrul Institutului de Cercetare şi Inovare al USM;

Implementarea Regulamentului instituţional de or-
ganizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat 
în cadrul USM;

Aplicarea criteriilor şi indicatorilor de performanţă 
pentru evaluarea activităţii la doctorat şi postdoctorat.

***

Actualizarea organigramei Cercetare şi Inovare
Resursele umane reprezintă factorul-cheie al cer-

cetărilor ştiinţifi ce de performanţă. În scopul valorifi cării 
potenţialului uman, USM şi-a propus redefi nirea statutului 
cercetătorului în Universitate prin stimularea şi motivarea 
personalului de cercetare, acceptând provocarea de a imple-
menta inițiativa Comisiei Europene EURAXESS – cercetăto-
rii în mişcare, ce reprezintă o cale către cariere mai atractive 
în ştiinţă. Astfel, la 23 martie 2015, rectorul USM a semnat 
Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi la 

Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, asumân-
du-şi angajamentul de implementare a acestor documente în 
cadrul Universității. 

În scopul racordării prevederilor Strategiei pentru Resur-
se Umane pentru Cercetători a Comisiei Europene la cadrul 
normativ existent, precum și în contextul dezvoltării capita-
lului uman, a fost realizată Analiza internă pentru aderarea 
la Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Condui-
tă pentru Recrutarea Cercetătorilor „Strategia Resurselor 
Umane pentru Cer ce tători în glo  bând Carta şi Codul” şi, 
ulterior, Planul de acţiuni pentru aceasta, care înglobează ac-
tivităţi le gate de: 

Aspecte etice şi profesionale;
Recrutarea cercetătorilor; 
Condiţiile de lucru şi securitatea socială a cerce tă-

to ru lui;
Angajamentul public  al cercetătorului. 

Grație efortului și succeselor înregistrate în această 
direcție, la 17 iulie 2015, Universității de Stat din Moldova i 
s-a conferit titlul și logo-ul „HR Excellence în Resesearch”/
„Excelența Resurselor Umane în Cercetare” de către Direc-
toratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Eu-
ropene.

***

Cercetările ştiinţifi ce la Universitate se desfăşoară 
în cadrul departamentelor universitare și a labo-

ratoarelor de cercetări științifi ce din cadrul Institutului de 
Cercetare şi Inovare fondat la 1 ianuarie 2016, care reu-
neşte 21 de laboratoare ştiinţifi ce, 11 școli doctorale şi 3 
centre de excelenţă. 

Aceste investigaţii corespund direcţiilor strategice ale ac-
tivităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020, 
aprobate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 
nr.150 din 14.06.2013:

Materiale, tehnologii şi produse inovative;
Efi cienţă energetică şi valorifi care a surselor regene-

rabile de energie ;
Sănătate şi biomedicină;
Biotehnologie;
Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii.

Universitatea de Stat din Moldova este reacreditată ca or-
ganizaţie din sfera ştiinţei şi inovării (certifi cat seria P, nr.044 
din 29 septembrie 2011) cu toate drepturile aferente pentru a 
desfăşura activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnolo-
gic la 10 profi luri de cercetare:

Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi aplicative;

Probleme actuale în domeniul informaticii şi al şti-
inţelor economice;

Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi 
a dispozitivelor;

Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante;
Biodiversitatea şi utilizarea raţională a bioresurse-

lor în asigurarea securităţii biologice;
Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria 

literaturii;
Unitate şi diversitate istorico-culturală în procesele 

civilizatorii;
Ştiinţe sociale, politice şi demografi ce – suport în 

dezvoltarea societăţii contemporane;
Dreptul naţional şi sistemul judecătoresc racordate 

la standardele internaţionale;
Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea în-

văţământului naţional.
Astăzi, potenţialul ştiinţifi c al USM alcătuieşte    

784 de cadre didactico-ştiinţifi ce, inclusiv 75 de 
doctori habilitaţi şi 263 de doctori în ştiinţe, 115 
titulari angajaţi în cercetare şi 355 de doctoranzi. 

Numai în perioada anilor 2001-2016 universita-
rii au efectuat cercetări ştiinţifi ce în cadrul a 281 de 
proiecte naţionale şi 181 de proiecte internaţionale.

În aceeaşi perioadă – anii 2001-2015 – persona-
lul didactico-ştiinţifi c şi ştiinţifi c al USM a publicat 
607 monografi i, 1570 de manuale şi lucrări metodi-
ce, 9683 de rezumate la conferinţe, 9208 articole în 
reviste naţionale şi internaţionale; a organizat sau a 
participat la lucrările a 264 de conferinţe ştiinţifi ce 
internaţionale şi 521 naţionale.

***

În perioada anilor 2001-2015 Universitatea de 
Stat din Moldova a obţinut 413 titluri de pro-

iecte. Brevetele de invenție obţinute vizează diverse 
domenii ale economiei naţionale, cum ar fi  industria 
microbiologică şi alimentară, ecologie, biotehno-
logie, industria farmaceutică, protecţia mediului, 

medicină, agricultură, oenologie, industria galvanică, 
industria confecţionării aparatelor optice, meteorologie 
(înregistrarea şi prelucrarea informaţiei optice), protecţia 
plantelor, industria îngrăşămintelor, termofi care (micşo-
rarea pierderilor de apă caldă în sistemele centralizate de în-
călzire), acumularea şi epurarea biogazului, construcţia 

de maşini agricole, automobile, producerea vopselelor, 
a cosmeticii, a hârtiei, a celulelor şi modulelor solare, 
tehnica electrică.

Savanţii, cercetătorii ştiinţifi ci de la USM au participat 
la 163 de expoziţii şi saloane internaţionale, fi ind menţio-
naţi cu diverse distincții: aur – 226, argint – 84, bronz – 56. 
În anii 2001-2015 16 savanţi ai USM au fost menţionaţi cu 
Premiul Naţional, 17 cercetători au devenit Laureaţi ai Pre-
miului Tineretului, 19 – Laureaţi ai Premiului Municipal al 
Tineretului, iar 19 sunt deţinători ai Premiilor AŞM.

În perioada de referință au fost susţinute 48 de teze 
de doctor habilitat şi 481 – de doctor în ştiinţe. Începând 
cu anul 2015, la USM activează 11 şcoli doctorale la 104 
specialităţi, iar 212 cadre didactico-ştiinţifi ce sunt abilitate 
cu dreptul de conducător ştiinţifi c.

USM este fondator şi co-fondator al revistelor ştiinţi-
fi ce de profi l acreditate şi editate pe parcursul mai multor 
ani: Studia Universitatis Moldaviae, categoria B, care in-
clude 5 serii şi este promovată în numeroase baze de date 
naţionale şi internaţionale; Revista Naţională de Drept; 
Moldavian Journal of the Physical Sciences; Chemistry 
Journal of Moldova etc.

Universitatea de Stat din Moldova este integrată într-o 
puternică reţea de colaborare internaţională în sfera cerce-
tării şi inovării, având peste 100 de acorduri de colaborare 
bilaterală cu instituţii din cca 30 de ţări, inclusiv România, 
Ucraina, Rusia, SUA, Germania, Canada, Franţa, Polo-
nia, Italia, Finlanda, Azerbaidjan, Spania, Israel etc.

 A fost conferit titlul onorifi c  „Doctor Honoris Ca-
usa” (1993-2014) la 35 de iluştri savanţi din străinătate 
şi Republica Moldova. Printre ei: Eugen Coşeriu, profe-
sor la Universitatea din Tribingen, Germania; Ion Druţă, 
scriitor RM; Nicolae Corlăteanu, prof. univ.,academician 
RM; Kamel Idris, director general OMPI; Eugen Simion, 
Preşedinte al Academiei Române; Victor Sadovnicii, rec-
tor al Universităţii „M.V. Lomonosov” din Moscova; Ioan 
Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Na-
poca etc. 

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este consi-
derată una cu cele mai trainice tradiţii în spaţiul Est - Eu-
ropean. Ea rămâne a fi  și cea mai inovativă și dinamică 
instituție de învă ță mânt superior și de cercetare, orientată 
spre performanță și excelență. 

Florentin PALADI, 
prorector pentru Activitatea Ştiinţifi că,

profesor universitar

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA  – TRASEUL PERFORMANȚELOR
(1946-2016)

Utilaj performant pentru studiul materialelor prin intermediul 
cercetării difracției în raze X (Difractomentru de raze X)

Sesiunea națională de comunicări științifi ce studențești 
la Facultatea de Fizică și Inginerie, ediţia 2015. Moderator – 
dl Florentin Paladi, prorector pentru Activitatea Ştiinţifi că, 

profesor universitar
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Cooperarea internaţională este un aspect important al activităţii 
Universităţii de Stat din Moldova, aceasta contribuind esenţial la conso-
lidarea calităţii şi la efi cientizarea activităţii de cercetare şi a procesului 
educaţional, dar şi la formarea unei comunităţii academice competitive 
într-o continuă dezvoltare instituţională.

Realizarea studiilor şi a activităţilor de cercetare într-o altă ţară stimu-
lează dezvoltarea personală şi crearea unor noi viziuni, oferă noi per-

spective şi oportunităţi de colaborare în reţea şi este o experienţă valoroasă şi 
utilă atât la nivel personal, cât şi la cel instituţional.

Cooperarea internaţională a USM se bazează pe cele circa 100 de 
acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din 29 de ţări 

ale lumii, cu parteneriatele inter-instituţionale în baza proiectelor internaţionale elaborate în coopera-
re cu alte universităţi, aceasta refl ectându-se ulterior în activităţile de predare-învăţare şi de cercetare 
ale universităţii, având ca scop încurajarea inovaţiei şi modernizării Curriculum-ului, actualizarea 
conţinuturilor de învăţare, modernizarea proceselor de cercetare şi de formare ştiinţifi că. Proiectele 
internaţionale sunt pe deplin integrate în viaţa instituţiei. 

Activitatea universităţii pe dimensiunea internaţionalizare este bine conturată prin prisma parte-
neriatelor de succes şi a diverselor proiecte în cadrul mai multor programe de cooperare, cum ar fi : 
Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus +, Black Sea Basin Joint Operational Programme, CEEPUS şi 
diverse proiecte susţinute de AUF.

Totuşi merită să menţionăm că majoritatea proiectelor de cooperare universitară internaţională 
implementate la USM au fost realizate în cadrul programului TEMPUS.

Axat pe cooperarea dintre instituţiile de învăţământ superior, de-a lungul anilor, Programul Tem-
pus a fost un suport considerabil în modernizarea şi compatibilizarea sistemelor universitare din ţările 
UE şi ţările-partenere, având ca scop crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior. În Mol-
dova acest program a fost forţa motrice a reformelor naţionale şi instituţionale în domeniul învăţă-
mântului superior. În tabelul alăturat sunt prezentate date statistice cu referire la participarea USM în 
acest program.

Indiscutabil, implementarea proiectelor Tempus au 
avut un impact considerabil asupra evoluţiei Universi-
tăţii de Stat din Moldova, dar, îndeosebi, valorifi carea 
lor a înviorat următoarele direcţii:

Dezvoltarea sistemului resurselor umane în 
diverse aspecte ce ţin de modernizarea sistemului de 
învăţământ superior;

Implementarea Procesului de la Bologna şi re-
alizarea principiilor acestuia;

Asigurarea Calităţii învăţământului;
Elaborarea Cadrului Naţional de Califi cări;
Actualizarea şi modernizarea curriculumului 

universitar;
Dezvoltarea autonomiei universitare;
Organizarea şi implementarea învăţământului e-learning;
Dotarea cu echipament şi tehnologii;
Promovarea mobilităţii academice a studenţilor şi a cadrelor academice;
Publicarea materialelor didactice şi metodice. 
Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în USM .

Acest sistem a fost institut cu susţinerea proiectelor: Tacis SCM T005B05-2005 “The Develop-
ment of a Quality Assurance System within selected Universities in Moldova”, Tacis University Mana-
gement 26091-2005 “Implantation système institutionnel gestion assurance interne qualité formation 
dans l’ES-MD” şi consolidat prin proiectul 530537-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR “De-
velopment of Quality Assurance in Higher Education in Moldova”   (2013 - 2016). 

Drept urmare, au fost elaborate suporturi sub forma Manualul Calităţii, proceduri de asigura-
re a calităţii şi regulamente. Au fost instituite structuri noi, inclusiv: Secţia Managementul calităţii, 
dezvoltare curriculară şi evaluare; Consiliul USM de asigurare a Calităţii, iar la facultăţi – comisii de 
asigurare a calităţii în a căror activitate au fost antrenaţi şi studenţi.

Vorbind despre implementarea principiilor Procesului de la Bologna în Sistemul învăţământului 
Superior din Moldova, trebuie să menţionăm Proiectul TACIS SCM T065A06-2006 “Support to the 
creation and activities of National Teams of Bologna Promoters”, în cadrul căruia la USM s-a consti-
tuit şi s-a instruit un grup de studenţi şi profesori, ca promotori ai Procesului Bologna; a fost amenajat 
Centrul de promovare a Procesului Bologna, au fost editate materiale de informare a practicilor de 
implementare a procesului Bologna.

Formarea Continuă.
Instituirea Secţiei Formare Continuă (SFC) din cadrul USM a fost pregătită prin implementarea 

Proiectului TACIS SCM T012B03-2003 National standarts for lifelong learning, care a vizat elabora-
rea şi punerea în practică a standardelor naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii în conformitate cu 
cadrul sistemului european al Învăţământului Superior şi al documentelor care reglementează asigu-
rarea educaţiei pe tot parcursul vieţii profesionale.

SFC a USM realizează cursuri de califi care, perfecţionare, specializare, de obţinere a unei califi -
cări suplimentare  şi de recalifi care în domeniile de formare iniţială oferite de universitate.

Un domeniu aparte al proiectelor Tempus îl constituie dezvoltarea parteneriatului social şi a co-
nexiunii formării universitare cu piaţa muncii prin consolidarea legăturilor dintre instituţiile de învă-
ţământ şi agenţii economici.

Centrul Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii al USM , iniţial CENIOP, a 
fost format în 2007 ca rezultat al proiectului Tempus JEP 25121 Service d’ Orientation & Place-

ment des Etudiants (2004), reorganizat şi consolidat în cadrul Proiectului 144544-TEMPUS-2008-
FR-JPHES Développement de partenariats avec les entreprises en Moldavie (2008- 2011 )

Acesta oferă o gamă largă de servicii, inclusiv:
Consultanţă în dezvoltarea profesională (studenţi, elevi ai liceelor şi colegiilor);
Organizarea târgurilor locurilor de muncă pentru facilitarea relaţiei Angajator-Tînăr Spe-

cialist;
Organizarea seminarelor formative pentru tineri privind inserţia profesională;
Informarea despre cererea şi oferta pieţei muncii;
Dezvoltarea şi menţinerea platformei sociale  Community.usm.md pentru a identifi ca rapid 

şi sigur oferte de angajare.
Modernizarea metodelor de predare-învăţare prin utilizarea e-learning.

 În cadrul proiectelor 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR-TEMPUS-JPCR Creation reseau univer-
sites thematiques en Sciences appliquees et Sciences economiques en Moldavie şi 511063-TEMPUS-
1-2010-1-PT-TEMPUS-JPCR Teacher Education Review and Update of Curriculum a fost instituit 
Centrul e-learning al USM .

Acest centru administrează sistemul de e-learning, gestionează activităţile de formare a profesori-
lor ca utilizatori ai Platformei Moodle şi asigură suport în crearea cursurilor on-line.

Baza de date a centrului conţine cursuri pentru programele de studii oferite de USM (acces restric-
ţionat), cursuri pentru formare continuă şi cursuri cu acces deschis.

Ttransfer tehnologic. Dezvoltarea parteneriatului cu mediul de afaceri.
 În cadrul Proiectului 144855- TEMPUS-2008-DE-JPHES Towards Research and Entrepreneu-

rial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education a fost întemeiat 
Biroul de Proprietate Intelectuală al USM.

În anul 2015, activităţile Biroului au fost transferate la Ofi ciul de Transfer Tehnologic, recent 
creat prin proiectul 544197-2013-IT- TEMPUS-JPHES Technological Transfer Network.

De asemenea, în cadrul acestui proiect, în universităţile-partenere din R. Moldova, a fost realizat 

Programul de master „Management inovaţional şi Transfer Tehnologic  (TT)”, care a asigurat pregă-
tirea specialiştilor în domeniu. 

La şedinţa din aprilie 2016, Senatul USM a aprobat noua Politică Instituţională de Proprietate 
Intelectuală şi Transfer Tehnologic şi Regulamentul OTT al USM.

Centrul de suport „FĂRĂ BARIERE ” pentru studenţi cu dizabilităţi de vedere a fost creat 
în anul 2008 în cadrul Proiectului TACIS SCM T007B06-2006 Access to University for Visually 
Impaired people, conform modelelor şi standardelor din centrele similare din Universitatea Karlsruhe 
(Germania) şi Universitatea Comenius, Bratislava (Slovacia). 

În perioada anilor 2008-2016, de serviciile Centrului au benefi ciat 92 de studenţi: 81 de studenţi 
de la USM, 4 studenţi de la UTM, 4 studenţi de la USP „I. Creangă“ şi 3 studenţi de la USMF.

SERVICII OFERITE:
Consilierea şi ghidarea candidaţilor / studenţilor cu dizabilităţi;
Consultaţii pentru personalul didactic;
Asistenţă în adaptarea probelor de examinare;
Acces la tehnologii informaţionale în sala de calculatoare;
Training în sala calculatoare;
Transformarea materialelor de studii într-o formă accesibilă.
Modernizarea şi îmbunătăţirea Curriculumului.  Un şir de proiecte Tempus aveau ca scop 

elaborarea unor noi programe de studii sau modernizarea celor existente. În cadrul proiectelor imple-
mentate la USM au fost elaborate 6 programe noi de master şi revizuite un program de licenţă şi unul 
de master, inclusiv programele de master Studii ale copilăriei şi drepturile copilului; Managemen-
tul serviciilor sociale; Management Inovaţional şi Transfer Tehnologic; Managementul serviciilor 
hoteliere şi turism. 

În cadrul Proiectului Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova 
530537-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR, în anul 2015, au fost acreditate de către Agen-
ţia Germană de Acreditare (AQAAS) trei programe de licenţă ale USM: Istorie, Chimie, Finan-
ţe şi Bănci.

Durabilitatea proiectelor Tempus este asigurată la USM prin funcţionarea şi dezvoltarea continuă 
a structurilor (secţiilor, centrelor, ofi ciilor) instituite; prin oferirea de programe de studii elaborate în 
cadrul poiectelor şi, ulterior, actualizate; prin formarea consorţiilor cu universităţile din ţară şi din UE, 
partenere în proiecte Tempus, participarea în alte programe de cooperare (Erasmus Mundus, Erasmus 
+, BSJOP etc) şi cele de cercetare (FP7, Horizont 2020 etc); prin dezvoltarea relaţiilor bilaterale de 
colaborare cu instituţiile de învăţământ superior, partenere în cadrul unor proiecte Tempus.

***

Un alt tip de proiecte de cooperare internaţională implementate la USM se referă la mo-
bilitatea academică.

Mobilităţile academice ale studenţilor şi cele ale personalului academic de la USM sunt realiza-
te în cadrul diverselor programe (ERASMUS MUNDUS, Fulbright, FP7, CEEPUS, DAAD, AUF, 
Erasmus +, etc.), precum şi în baza granturilor şi burselor oferite de guvernele statelor străine, univer-
sităţi sau organizaţii internaţionale.

Numărul mobilităţilor academice a crescut considerabil după lansarea Programului Erasmus Mun-
dus Acţiunea 2 (EMA2). Acest program de cooperare, fi nanţat de UE, a oferit posibilitatea efectuării 
mobilităţilor academice la una din universităţile din UE pentru toţi membrii comunităţii academice: 
studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători / post-doctorat, cadre didactice şi administrative.

Universitatea de Stat din Moldova a participat în Programul EMA2 începând cu anul lansării – 
2006 – şi până la fi nalizarea acestuia – în anul 2016. 

Prin oferirea de burse individuale, pentru mobilităţi cu diverse durate – de la o lună până la 3 
ani – EMA2 a deschis noi orizonturi atât pentru studenţi, cât şi pentru stafful academic, a infl uenţat 
pozitiv modul de abordare a pregătirii academice şi calitatea procesului de predare-învăţare în cadrul 
universităţii.

La etapa a doua de implementare a Programului Universitatea de Stat din Moldova a participat în 
5 proiecte Erasmus Mundus : BMU – MID, MID coordonate de Universitate din Turku (Finlanda) 
şi EMERGE, IANUS şi IANUS II, coordonate de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(România). Rezultatele acestor proiecte sunt re-
fl ectate în tabelele alăturate.

După fi nalizarea programului EMA2 schim-
bul academic între universităţile din ţările UE 
şi non-UE a devenit un obiectiv al Programului 
european Erasmus+, Acţiunea Cheie 1. În anul 
2015 Universitatea de Stat din Moldova a reuşit 
să încheie, în cadrul acestui program, acorduri 
de mobilitate academică, care au primit fi nanţare 
cu 11 universităţi din: România (3), Polonia (2), 
Bulgaria (1),. Spania (1), Turcia (1), Franţa (1), 
Grecia (1) şi Belgia (1). 

În cadrul acestor acorduri, pe parcursul anu-
lui universitar 2015-2016, au fost realizate 47 de mobilităţi, dintre care 18 mobilităţi ale personalului 
academic şi 29 ale studenţilor de la toate 3 cicluri.

În aceeaşi perioadă, 38 de studenţi (nivel licenţă, master, doctorat) şi 27 de reprezentanţi ai perso-
nalului academic au benefi ciat de mobilităţi academice realizate prin alte programe şi granturi oferite 
de organizaţiile internaţionale, diverse universităţi sau structuri guvernamentale ale statelor străine.

Recent, au fost publicate rezultatele selecţiei proiectelor Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 pentru anul 
universitar 2016-2017. Conform datelor prezentate (care urmează să fi e confi rmate de parteneri), Uni-
versitatea de Stat din Moldova a obţinut fi nanţare pentru 19 proiecte de mobilitate la instituţiile de 
învăţământ din Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Polonia. România, Slovacia, Spania 
şi Turcia. 

***

Unul dintre obiectivele strategice ale Planului de evoluţie a USM pe următorii 5 ani rămâne: 
Intensifi carea şi creşterea calităţii activităţilor de colaborare universitară internaţională cu 

următoarele acţiuni strategice:.
Participarea activă în programe şi proiecte internaţionale de cooperare universitară, în con-

sorţii la proiecte de cercetare cu fi nanţare europeană;
Implicarea în reţele de cooperare universitară la nivel european și mondial;
Intensifi carea activităţilor în cadrul consorţiului universităţilor din RM, România şi Ucraina;
Încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare de prestigiu 

din străinătate;
Încurajarea cooperării cadrelor didactice şi a cercetătorilor USM cu partenerii din străină-

tate;
Atragerea de profesori invitați, cercetători de excelenţă internaţională de la universităţi şi 

centre de cercetare de prestigiu pentru activităţi academice în cadrul USM;
Creșterea semnifi cativă a numărului de publicaţii știinţifi ce în colaborare cu parteneri din 

străinătate;
Participarea activă în proiecte internaţionale de mobilitate academică – Erasmus+, AUF, 

DAAD, CEEPUS.
Cu prilejul aniversar al USM îi felicităm pe toţi colegii care îşi aduc contribuţia la crearea imagi-

nii universitare pe calea cooperării internaţionale, asigurându-i de faptul că acest obiectiv este unul 
esenţial în procesele de predare-învăţare, cercetare şi inovare, pentru asigurarea calităţii la orice nivel 
universitar şi pentru menţinerea Universităţii de Stat din Moldova în circuitul valorilor mondiale.

Angela NICULIŢĂ, 
 prorector pentru Relaţii Internaţionale,

doctor, conferenţiar universitar

ÎN CIRCUITUL VALORILOR MONDIALE
(USM: COOPERARE INTERNAŢIONALĂ)
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TIMPUL NOSTRU – LA PREZENT SI VIITOR,

În perioada anilor 
1945-50, când se ce-

reau eforturi sporite în toate 
domeniile de restabilire și 
dezvoltare, dar mai ales în 
cel care ține de industriile 
alimentară, agricolă, a ma-
terialelor polimerice sinte-
tice, a industriei cărbunelui, 
petrolului etc., era nevoie 

de specialiști care să contribuie la ridicarea din 
ruine și din sărăcie a satelor și orașelor. În acest 
context, Moscova a decis să fi e deschise urgent 
universități de pregătire a tinerilor specialiști în 
fostele republici sovietice, contribuind cu une-
le cadre didactice voluntare din centru. Facul-
tatea de Chimie a fost percepută și proiectată 
drept una indispensabilă pregătirii fundamen-
tale a tinerilor specialiști din fosta RSSM. Iată 
de ce ea își are începutul chiar din ziua fondă-
rii Universității din Chișinău, la 1 octombrie 
1946, alături de alte patru facultăți – Fizică şi 
Matematică; Istorie şi Filologie; Geologie şi 
Pedologie; Biologie. 

Primii ani au fost marcați de crize și de că-
utări, de transformări profunde. Fondator și cel 
dintâi decan al Facultății de Chimie a fost 
Antonie Ablov, profesor universitar, ulterior 
academician. Evident, primii studenți erau, în 
marea lor majoritate, tineri întorși de pe front, 
unica lor îmbrăcăminte fi ind uniforma militară. 
Profesorii și studenții lucrau în aule și laboratoa-
re în blocul 2 de pe strada Pirogov, colț cu strada 
Gogol. După lecții, toți intrau în spațiile unde 
trebuiau să fi e laboratoarele. Meștereau utilaje, 
veselă, efectuau măsurări. Primind și unele co-
lete din centru cu strictul necesar din ustensile 
și reactivi, dotau astfel primele laboratoare de 
chimie. 

La momentul inaugurării Facultății de Chi-
mie, în 1946, s-a decis că, în perspectivă, facul-
tatea va exista nu doar ca instituție de instruire, 
ci neapărat ea va fi  și un Centru de cercetare, 
având la bază ideile inovatoare ale fondatorilor 
și ale primilor colaboratori. Timp de 15 ani a 
fost creată o bună bază de pregătire a cadre-
lor didactice şi ştiinţifi ce, astfel încât în anul 
1961 a fost posibilă deschiderea Institutului 
de Chimie al AŞM cu antrenarea multor 
savanţi de la facultate. Cu anii, facultatea a 

reușit să pregătească mii de specialiști de în-
altă califi care nu doar pentru republica noas-
tră, ci și pentru întreg spațiul sovietic, pentru 
alte țări din Europa, Africa, America Centra-
lă, America de Sud, Mongolia, Vietnam etc. 

Iniţial, la facultate au fost planifi cate patru 
domenii de instruire și cercetare în chimie clasi-
că – chimia anorganică, chimia analitică, chimia 
organică și chimia fi zică. În anul 1995 au fost 
înfi inţate alte două specialităţi: „Chimie şi bi-
ologie” şi „Chimie şi fi zică”. În anul 1992 la 
facultate a fost fondată prima şi unica până 
în prezent în republică Catedra de Chimie 
Industrială şi Ecologică. Ca urmare, din anul 
2000 au fost înfi inţate specialităţile „Tehnologie 
chimică”, „Tehno-
logia produselor 
cosmetice şi me-
dicinale” şi „Pro-
tecţia mediului”. 
Din acest moment 
facultatea este nu-
mită Facultatea de 
Chimie şi Tehnolo-
gie Chimică.

*** 

În prezent 
facu l ta tea 

dispune de un corp 
profesoral de pre-
stigiu, cu o vastă ex-
perienţă didactică şi de cercetare: 8 doctori habi-
litaţi, profesori universitari, circa 30 de doctori 
în chimie, conferenţiari universitari, 12 lectori 
universitari. 

Absolvenții facultății. Colectivul chimiştilor 
de la USM se mândreşte cu absolvenţii facultă-
ţii, care au urcat cele mai înalte trepte şi au înre-
gistrat rezultate de performanţă în cercetarea şti-
inţifi că, activitatea managerială şi didactică, au 
devenit personalităţi vestite nu numai în ţară, dar 
şi peste hotarele ei: Preşedintele Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gheorghe 
Duca; academicianul Aurelian Gulea; acade-
micianul Pavel Vlad; membru corespondent, 
director al Institutului de Chimie AȘM Tudor 
Lupaşcu. Dumitru Batîr (profesor universitar); 
Ion Vatamanu (doctor în științe, poet), Valeriu 
Ropot (doctor în științe) ș.a. Ne face cinste și 
mulțimea de absolvenți care în prezent activea-

ză peste hotarele RM, care ne duc faima în cele 
mai dezvoltate țări din lume, realizându-se în 
diverse domenii ale chimiei și tehnologiei chi-
mice. Pentru tânără generaţie un exemplu demn 
de urmat reprezintă veteranii facultăţii, care au 
demonstrat un devotament deosebit, consacrân-
du-şi întreaga activitate profesională domeniu-
lui fascinant al chimiei – profesorii universitari 
Nicanor Barbă, Petru Chetruş, Vasile Guţa-
nu, Maria Gonţa, conferenţiarii universitari 
Mihail Popov, Elena Bunduchi, Aliona Coto-
vaia, Ivan Pogrebnoi, Cornelia Tudoreanu, 
Galina Dragalina, Ion Corja, Ştefan Robu, 
Maria Botnaru, Petru Bulmaga, Victor Ţap-
cov, Alexandru Zadorojnâi, laboranta supe-

rioară Ecaterina 
Cinic şi alţii.

Pe parcursul 
evoluţiei sale, facul-
tatea a pregătit peste 
5 mii de specialişti în 
domeniu. În cadrul 
celor trei cicluri ale 
studiilor universitare 
– Licenţă, Masterat 
şi Doctorat – anual 
la facultate studiază 
circa 400 de stu-
denţi. Absolvenţii 
Facultăţii de Chimie 

si Tehnologie Chimi-
că activează în diverse domenii ale economiei 
naţionale, în instituţii de învăţământ preuniver-
sitar şi universitar, în organele administrative de 
diferit nivel.

Actualmente activitatea facultăţii se desfă-
şoară în cadrul celor două departamente – De-
partamentul Chimie şi Departamentul Chimie 
Industrială şi Ecologică.

Colectivul ştiinţifi co-didactic al Departa-
mentului Chimie este condus de academicianul 
Aurelian Gulea, doctor habilitat, profesor uni-
versitar, unde activează 5 profesori universitari, 
18 doctori în chimie, conferenţiari universitari. 

Iniţiativa şi inovaţia, sârguinţa şi capacita-
tea de muncă, exigenţa şi competenţa profesio-
nală caracterizează cele aproape 25 de toamne 
ce s-au perindat de la crearea Departamentului 
Chimie Industrială şi Ecologică, al cărui fonda-
tor este academicianul Gheorghe Duca. 

Centrul de cercetări ştiinţifi ce „Chimie 
aplicată şi ecologică”. Pe lângă activitatea 
didactică, de-a lungul anilor, la facultate se 
desfăşoară stabil şi numeroase cercetări şti-
inţifi ce, deoarece activitatea de cercetare este 
parte componentă indispensabilă pentru cadrul 
didactic din învăţământul universitar. Pentru a 
armoniza relaţiile dintre procesul de predare-
învăţare-evaluare şi cel de cercetare ştiinţifi -
că, la facultate activează Centrul de Cercetări 
Ştiinţifi ce „Chimie aplicată şi ecologică”, în 
cadrul căruia se realizează mai multe proiecte 
ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale. Pe par-
cursul anilor 2011-2015 în cadrul Centrului 
s-au realizat în total 22 de proiecte, dintre care 
6 proiecte instituţionale, 5 proiecte în cadrul 
celor 2 Programe de Stat, 3 proiecte de cerce-
tare bilaterale internaţionale cu partenerii din 
România, 4 proiecte internaţionale, 2 proiecte 
pentru tinerii cercetători, un proiect de procu-
rare a utilajului şi un proiect din cadrul progra-
mului HORIZON 2020.

 De menționat că doar în ultimii 5 ani co-
laboratorii facultăţii au publicat 600 de lucrări 
ştiinţifi ce, dintre care 8 monografi i, 3 capitole 
în monografi i publicate în străinătate, 9 manuale 
pentru învăţământul superior şi preuniversitar, 8 
lucrări instructiv-metodice, 131 articole ştiinţifi -
ce, inclusiv, 70 publicate în reviste ştiinţifi ce în 
străinătate; 458 de rezumate ale comunicărilor 
la diverse conferinţe ştiinţifi ce. Au participat la 
70 de Saloane şi Expoziţii Internaţionale, au în-
registrat 70 de brevete de invenţie. 

 La facultate s-au încetăţenit mai multe tra-
diţii şi se desfăşoară multiple activităţi extracur-
riculare – tradiţionale: Ziua Chimistului; Bote-
zul Chimiştilor anului I; Cel mai bun debut în 
chimie; Olimpiadele republicane de Chimie şi 
multe altele. Toate acestea contribuie la conso-
lidarea colectivului profesoral şi studenţesc şi la 
consolidarea cunoştinţelor în domeniul chimiei. 

Astăzi, marcând Jubileul de 70 de ani ai 
USM, ne mândrim că activăm la Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică, care a pus şi ea 
prima piatră la temelia primei instituţii de învă-
ţământ superior din R. Moldova. 

Viorica GLADCHI,
doctor, conferenţiar universitar,
 decanul Facultăţii de Chimie şi 

Tehnologie Chimică

Facultatea de Biologie şi Pedolo-
gie s-a deschis odată cu fondarea 

Universităţii de Stat din Moldova în anul 
1946, la iniţiativa vestiţilor savanţi – aca-
demicianul N. DIMO şi profesorii V. AN-
DREEV, I. VUL.

Pe parcursul anilor au avut loc nume-
roase reorganizări, modifi cări în nomencla-
torul şi structura catedrelor, a specialităţilor, 
a specializărilor, unele fi ind instituite, altele 
fi ind închise în funcţie de necesităţile ţării, 

de dezvoltarea unor noi ramuri ale ştiinţelor. A rămas constant 
însă nivelul înalt de pregătire a specialiştilor, asigurat, în primul 
rând, de cadrele didactice de o înaltă ţinută profesională. În aceş-
ti ani facultatea a pregătit peste 6500 de specialişti atât pentru 
ţara noastră, cât şi pentru alte ţări (Rusia, România, Ucraina, 
Italia, Germania, Bulgaria, Vietnam, unele ţări din Africa, 
America Latină etc.).

Printre absolvenţii facultăţii se regăsesc personalităţi notorii 
care au contribuit şi continuă să contribuie la dezvoltarea diferi-
tor domenii: cercetare, producţie, învăţământ etc. Facultatea de 
Biologie şi Pedologie au absolvit-o 4 academicieni (dl Teodor 
FURDUI; dl Andrei URSU; dl Ion TODERAŞ; dl Serafi m 
ANDRIEŞ) şi 3 membri corespondenţi ai AŞM (dl Valentin 
Ungureanu; dl Vasile Şalaru; dl Ion Dediu). Specialiştii for-
maţi în cadrul facultăţii au activat şi activează în diferite centre 
de cercetare şi de producţie din ţară şi peste hotarele ei.

Misiunea facultăţii:
formarea de specialişti de o înaltă califi care pentru învă-

ţământul preuniversitar şi universitar, cercetare, ştiinţă, cultu-
ră, activităţi social-economice;

perfecţionarea continuă a absolvenţilor şi specialiştilor 
în domeniile Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole;

dezvoltarea unei şcoli ştiinţifi ce şi didactice de prestigiu 
în domeniile valorifi cate.

Obiectivele propuse sunt realizate pe trei căi:
Didactică –  pregătirea absolvenţilor care vor activa în ca-

litate de profesori pentru specialităţile cu profi l pedagogic;
Cercetare ştiinţifi că –  pregătirea absolvenţilor care vor 

activa în calitate de cercetători în diverse institute de cercetare, 
unităţi de sănătate, inspectorate ecologice, învăţământ superior;

Civică –  pregătirea absolvenţilor cu o poziţie civică acti-
vă, care se vor integra în societate.

Actualmente, la facultate studiile universitare sunt organiza-
te la trei cicluri: de licenţă, de master şi de doctorat. 

La ciclul I (studii de licenţă) cu învăţământ de zi sunt 
7 specialităţi: Biologie, Biologie Moleculară, Ecologie, Geo-
grafi e, Ştiinţe ale Solului, Geologie (cu durata de 3 ani) şi 
Silvicultură şi Grădini Publice (cu durata de 4 ani). La speci-
alităţile Geografi e, Ecologie şi Silvicultură şi Grădini Publi-
ce sunt organizate studii şi la secţia cu frecvenţă redusă (cu 
durata de 4 sau 5 ani). În cadrul acestor specialităţi studenţii îşi 
pot realiza visurile, specializându-se în diferite domenii clasice 
sau moderne: botanică, zoologie, fi ziologie umană şi animală, 
fi ziologie vegetală, biochimie, microbiologie, genetică, biologie 
moleculară, biotehnologie, geografi e, pedologie, agrochimie, 
geologie, silvicultură etc. 

După primul ciclu absolvenţii obţin titlul de licenţiat în ştiin-
ţe ale naturii sau ştiinţe agricole şi au posibilitatea să-şi continue 
studiile la ciclul II (masterat). Masteratul este organizat la di-
ferite specialităţi (programe) în funcție de necesităţile pie-

ţei muncii: Ştiinţe Biologice Aplicate, Monitoring Ecologic, 
Managementul Mediului, Design de Landşaft şi Spaţii Verzi 
(cu durata de 2 ani) şi Reproducerea Genofondului Silvic (cu 
durata de 1,5 ani). Programele de masterat sunt orientate spre 
piaţa muncii. Ele sunt organizate cu studii la zi şi/sau cu frecven-
ţă redusă. În timpul cel mai apropiat vor funcţiona şi programe 
de studiu la distanţă (on-line). 

După fi nalizarea studiilor de master absolvenţii îşi pot conti-
nua pregătirea profesională în forma de doctorat în cadrul Şcolii 
Doctorale Ştiinţe Biologice şi Geonomice. În majoritatea lor 

doctoranzii activează în cadrul laboratoarelor de cercetare ale 
facultăţii: Algologie; Ficobiotehnologie; Biochimia plantelor; 
Ecofi ziologie umană şi animală; Securitate biologică; Proce-
se pedogenetice.

***

Procesul ştiinţifi co-didactic este organizat în cadrul a 
două departamente: Biologie şi Ecologie (şef de de-

partament Ana Bîrsan, dr., conf. univ.); Ştiinţe ale Solului, 
Geografi e, Geologie, Silvicultură şi Design (şef de departa-
ment Vitalie Sochircă, dr., conf. univ.), fi ind asigurat cu cadre 
didactice competente în domeniu, inclusiv circa 25 de doctori 
în ştiinţe şi 10 doctori habilitati, conferenţiari şi profesori uni-
versitari. În pregătirea specialiştilor  participă savanţi de 
la Academia de Ştiinţe a Moldovei: Institutele de Microbi-
ologie şi Biotehnologie, Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor, Zoologie, Fiziologie şi Sanocreatologie, Ecologie 
şi Geografi e, Seismologie şi Geologie, Gradina Botanică, 
precum şi de la alte instituţii universitare, ştiinţifi ce şi de pro-
ducţie.

Cercetarea ştiinţifi că este realizată în cadrul laboratoarelor 
facultăţii în colaborare cu savanţi din ţară şi de peste hotare. La 
toate specialităţile facultăţii un rol important în procesul de stu-
dii revine aplicaţiilor practice pe teren. Acestea sunt efectuate în 
cele mai relevante şi pitoreşti regiuni din ţară. Facultatea dis-
pune de două staţiuni pentru practici: Bădragii-Vechi (raio-
nul Edineţ) şi Primorskoe din regiunea Odesa. În condiţiile 
ecosistemelor naturale studenţii se familiarizează cu diversitatea 
plantelor şi animalelor, având posibilitatea de a admira frumu-
seţea naturii. Formarea competenţelor practice şi a unei poziţii 
civice active se realizează, de asemenea, în cadrul numeroaselor 
activităţi extracurriculare, un rol deosebit revenind expediţiilor 
de vară pe râul Nistru.

O adevărată perlă a facultăţii este Muzeul Ştiinţelor Na-
turii, cu secţiile de Geologie, Pedologie, Botanică şi Zoologie, 
care dispune de un număr impresionant de mostre din toată 
lumea. 

De menţionat ca acest muzeu a fost creat în baza donaţiilor 
absolvenţilor facultăţii de Biologie şi Pedologie şi există actu-
almente graţie sprijinului acordat de Universitatea de Stat din 
Moldova.

Mihai LEŞANU,
doctor în biologie, conferenţiar universitar,
 decanul Facultăţii de Biologie şi Pedologie

Primii studenţi ai facultăţii
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Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității de 
Stat din Moldova, creată în anul 1953 și orientată, chiar 
de la începuturi, spre cercetarea-dezvoltarea proceselor 
și fenomenelor economice percepute în condiţiile globa-
lizării, restructurării și dezvoltării durabile, a devenit 
în decursul acestor decenii o subdiviziune marcantă în 
învățământul universitar și în activitățile de cercetare; 
un adevărat centru de învățământ, de știință și cultură. 

Facultatea dispune de specialişti 
de califi care înaltă care au obţinut 

rezultate notabile în domeniile profesa-
te. În cadrul Departamentelor Finanțe și 
Bănci; Administrarea Afacerilor; Conta-
bilitate şi Informatică Economică; Eco-
nomie, Marketing și Turism activează cu 
succes 11 doctori habilitați, profesori uni-
versitari; 50 de conferențiari universitari; 

63 de doctori în științe și peste 50 de lectori. De menționat 
că, pe lângă titlurile științifi co-didactice deținute, 5 dintre 
profesorii facultății au califi carea de auditor licenţiat, 2 sunt 
actuari licenţiaţi şi o parte dintre ei deţin chiar califi cări 
internaţionale în domeniul contabil (spre exemplu,CAP, 
CIPA, Dip IFR ACCA).

Astăzi, la cele ȘAPTE DECENII de la înfi ințarea Uni-
versităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Econo-
mice a ajuns să fi e una dintre cele mai moderne şi dinami-
ce facultăţi, cu o relevantă prestație de servicii academice 
(6 programe de licență, 10 programe de masterat, 5 progra-
me de doctorat), precum şi cu un potențial ştiinţifi c care 
vizează toate treptele și formele de învăţământ superior și 
de cercetare, promovând întru totul excelență, calitate și eti-
că în prestanța academico-profesională. Cei care benefi cia-
ză, în prezent, de oferta educaţională, de suportul didactic, 
științifi c, logistic şi instituţional al facultății sunt cca 2600 
de studenţi, 500 de masteranzi şi peste 40 de doctoranzi.

Or, întregul proces de studii și de cercetare al facultății 
se derulează în concordanță cu imperativele standardelor 
de calitate. Dovadă a acestei afi rmații o constituie înalta 
apreciere din partea Instituțiilor Internaționale și Europene 

de Asigurare a Calității în domeniul programelor de studii 
universitare. De altfel, în anul 2016, Facultatea a obținut 
acreditare internațională pentru două programe de studii/
învățământ la ciclul I licență, la Specialitatea „Contabili-
tate”, acreditată de către Asociaţia Experţilor Contabili Au-
torizaţi ACCA (the Association of Chartered Certifi ed Ac-
countants) și Specialitatea Finanțe și Bănci, acreditată de 
către Agenția pentru Asigurarea Calității AQAS (Agency 
for Quality Assurance).

Pe parcurs, în scopul compatibilizării Curriculei şi de-
rulării unor proiecte comune, au fost stabilite relaţii de par-
teneriat cu universităţi, facultăţi şi instituții de învățământ 
și de cercetare de prestigiu din spaţiul European, CSI și Re-
publica Moldova, fi ind încheiate peste 25 de acorduri de 
colaborare în domeniul de specialitate. 

Așadar, facultatea noastră, cu certitudine, îşi asumă ro-
lul de Centru educaţional şi de cercetare, fapt demonstrat și 
prin crearea/funcționarea cu succes a Școlii Doctorale de 
Științe Economice, instituită din 20 de cadre didactice-con-
ducători de doctorat, precum și în baza activității celor trei 
seminare științifi ce de profi l. Cercetările realizate de către 
doctoranzi și/sau post-doctoranzi în cadrul Școlii Docto-
rale se armonizează în totalitate cu direcţia strategică de 
cercetare a Facultăţii de Ştiinţe Economice „Modalități de 
efi cientizare a sistemului economico-fi nanciar în contextul 
restructurării economiei Republicii Moldova, orientate spre 
o dezvoltare durabilă”. 

În aceeaşi ordine de idei, organizarea anuală a confe-
rinţelor/simpozioanelor științifi ce internaţionale a devenit 
o frumoasă tradiție respectată/mult așteptată de fi ecare 
membru al facultății. În ultimii ani, s-au derulat peste 10 
manifestări științifi ce internaționale cu o largă şi prestigioa-
să prezență academică şi ştiinţifi că atât din țară, cât și din 
străinătate.

Totodată, începând cu anul 2014, în cadrul Laboratorului 
metodico-științifi c „Valeriu Umaneț”, își desfășoară lunar 
ședințele Seminarul Științifi c al facultății „Problemele so-
cio-economice ale Republicii Moldova: refl ecții, sugestii”; 
volumele cu lucrările susținute la manifestările științifi ce, 
precum şi materialele publicate în revista Studia Universi-
tatis Moldaviae (Seria Științe economice și exacte). 

Datorită perseverenței și entuziasmului, colectivul 
academico-științifi c a fost reprezentat cu succes în nume-
roasele proiecte naționale, internaţionale şi europene, TEM-
PUS și de cercetare. Printre rezultatele eforturilor depuse de 
către cadrele didactice în vederea proiectelor materializate, 
menționăm: dezvoltarea infrastructurii de inovare „Orga-
nizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventi-
ca-USM”; crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în 
2015”; TEMPUS „LMPH Licence Masters professionnels 
en management des activités hôtelières pour le développe-
ment de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et 
Moldavie”; Programul STAREP „Consolidarea auditului şi 
Raportării fi nanciare în ţările din Parteneriatul Estic” de pe 
lângă Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară al 
Băncii Mondiale; Proiectul „Inovaţii, performanţă şi com-
petitivitate în sectorul fi nanciar”; Crearea și susținerea start-
up-urilor: Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovati-
ve” ale Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” ș.a.m.d.

Prin urmare, toate cele relatate vin să ne convingă încă 
o dată de faptul că misiunea fundamentală a Facultății de 
Științe Economice – pregătirea specialiștilor califi cați pen-
tru economia națională – se realizează, an de an, cu mult 
succes, misiune care este însoțită de deschiderea spre noi 
ascensiuni în procesul didactico-științifi c și aplicativ.

Galina ULIAN,
decanul Facultății de Științe Economice,

 doctor habilitat, profesor universitar

Inaugurarea Centrului de Excelenţă „Turism şi Activitate 
Hotelieră”

Facultatea de Drept a USM a fost 
fondată la 1 octombrie 1959. Ini-

ţial disciplinele de profi l erau repartizate 
în cadrul a trei catedre: Dreptul de Stat; 
Dreptul şi Procesul Civil; Dreptul Pe-
nal şi Criminalistică. Este una dintre 
primele şi cele mai mari facultăţi ale Uni-
versităţii de Stat din Moldova. Misiunea 
de bază – pregătirea specialiştilor de înal-

tă califi care în domeniul Dreptului. În primii ani de activi-
tate numărul studenţilor la secţia de zi era nesemnifi cativ (o 
grupă academică cu 23 de studenţi), dar un număr mai mare 
de persoane studiau la secţia serală, care a fost deschisă în 
acelaşi an. 

O atenţie deosebită se acorda completării catedrelor cu 
specialişti. Dacă în primii ani de activitate nucleul corpului 
profesoral - didactic îl constituiau profesorii invitaţi din Mos-
cova şi din alte oraşe ale URSS, începând cu prima promoţie, 
în procesul ştiinţifi co-didactic se încadrează şi absolvenţi ai 
facultăţii: A. Cojuhari, A. Teleucă, C. Florea, V. Volcin-
schi, V. Lavric, C. Roşca, G. Gusco şi alţii.

Necesitatea înfi inţării acestei facultăţi a fost determi-
nată de sarcinile consolidării legislaţiei şi ale perfecţionă-
rii aparatului de stat din republică.

Până în anul 1992 Facultatea de Drept a fost unica in-
stituţie de învăţământ superior care pregătea specialişti 
în domeniul Dreptului. 

La sfârşitul anilor ‘80, începutul anilor ‘90 se înscrie o 
nouă perioadă în istoria profi lului, fi ind determinată de schim-
bările ce aveau loc în viaţa societăţii, legate de constituirea 
noii statalităţi a Republicii Moldova. În această perioadă au 
fost introduse discipline şi cursuri noi: Dreptul Constituţional 
al Republicii Moldova; Dreptul Comerţului Internaţional; Is-
toria Filosofi ei Dreptului; Dreptul Comercial; Dreptul Fiscal; 
Dreptul Diplomatic şi Consular; Dreptul Proprietăţii Intelec-
tuale şi Dreptul Internaţional Privat. În perioada de tranziţie 
schimbări esenţiale a suportat şi structura acestui profi l: au 
fost desfi inţate unele direcţii şi create altele noi.

De la înfi inţare şi până în prezent Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova este principalul furnizor de 
cadre pentru piaţa muncii la specialitatea Drept. 

Procesul de studii în cadrul Facultăţii de Drept a fost 
asigurat de 9 catedre: Teoria şi Istoria Dreptului; Dreptul 

Constituţional şi Dreptul Administrativ; Dreptul Inter-
naţional şi Dreptul Relaţiilor Economice Externe; Drep-
tul Procesual Civil; Dreptul Civil; Dreptul Antreprenori-
atului; Dreptul Penal şi Criminologie, Dreptul Procesual 
Penal şi Criminalistică, Dreptul Muncii. 

Prin Ordinul nr.95 al Rectorului USM din 15 iunie 2015 
la Facultatea de Drept a USM au fost create 5 departamen-
te, care, la momentul actual, asigură activitatea didactică şi 
ştiinţifi că: Departamentul Drept Public, Departamentul 
Drept Privat, Departamentul Drept Penal, Departamen-

tul Drept Procedural, Departamentul Drept Internaţio-
nal şi European.

Pentru prima dată, în 2014, Programul de studii la do-
meniul de formare profesională Drept a fost acreditat de o 
Agenţie internaţională — ARACIS din România care i-a 
oferit acreditare internaţională (Ciclul I, Licenţă) pentru 
următorii 5 ani. Nouă programe de master ale Facultăţii de 
Drept (în anul 2015) la fel au primit acreditare internaţională 
pentru următorii 3 ani de la Agenţia Estoniană de Asigurare 
a Calităţii EKKA.

Misiunea programului de studii la domeniul de forma-
re profesională Drept este de a realiza o formare profesi-
onală efi cientă în domeniu, creând premise sigure de inte-
grare socio-profesională de succes a persoanelor speciali-
zate în Drept în cadrul sistemului de drept din Republica 
Moldova, precum şi posibilitatea angajării peste hotarele 
ţării. Absolvenţii facultăţii se afi rmă cu toată seriozitatea 
şi dedicaţia pe piaţa locală a muncii, dar şi pe cea interna-
ţională. Mai mulţi dintre absolvenţii facultăţii îşi continuă 

studiile de master şi doctorat în afara ţării, unde obţin suc-
cese remarcabile.

***

Tezaurul principal al Facultăţii de Drept îl constituie 
cadrele didactice, împreună cu studenţii, masteranzii 

şi doctoranzii, care reprezintă o resursă valoroasă în realiza-
rea obiectivelor metodico-didactice şi de cercetare. 

Departamentele Facultăţii sunt implicate în realizarea 
proiectelor instituţionale de cercetare, a proiectelor naţiona-
le/internaţionale de cercetare şi cercetări individuale. Rezul-
tatele acestor proiecte de cercetare şi manifestări sunt dise-
minate prin intermediul conferinţelor ştiinţifi ce şi publicarea 
materialelor acestor conferinţe, publicarea de articole în re-
vistele naţionale şi internaţionale de specialitate. 

Facultatea asigură mobilitatea academică interinstitu-
ţională a studenţilor şi profesorilor în baza acordurilor de 
cooperare. La moment facultatea are încheiate acorduri de 
cooperare cu Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş 
Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept a Univer-
sităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de 
Drept a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept 
a Universităţii din Vilnus ( Lituania). 

La Facultatea noastră activează Centrul de cercetare şi 
studii în Drept Internaţional, Clinica Juridică, Cercul de 
Drept public, Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul 
cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce 
posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

 Deja de 3 ani Facultatea de Drept participă la evenimen-
tul ştiinţifi c tradiţional anual cu participarea a şase facultăţi 
de drept din cadrul Universităţilor din România – Hexago-
nul Facultăţilor de Drept. În anul 2017 acest eveniment ur-
mează a fi  găzduit de Facultatea de Drept a USM.

Unul dintre proiectele internaţionale importante în care 
este implicată Facultatea de Drept, în special Departamentul 
Drept Internaţional şi European, este Programul „Academic 
Fellowship Program”. Iar Programul Academic Fellowship 
Project (AFP) este implementat şi fi nanţat de Open Society 
Institute. AFP are ca obiective să contribuie la reforma învă-
ţământului superior în regiunea Europei Centrale şi Eurasia 
şi să creeze reţele academice locale, regionale şi globale. 

Sergiu BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept,

profesor universitar

URME IMPRIMATE ÎN TIMPURME IMPRIMATE ÎN TIMP

MERIDIANUL ACADEMICO-PROFESIONAL
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Consiliul Profesoral și Senatul USM din 28.02.2012 a decis 
numirea în funcție de decan a domnului profesor universi-
tar Florentin Paladi. Anume în timpul afl ării domniei sale 
în această postură și grație numărului mare de dornici de a 
studia discipline cu profi l ingineresc, cum ar fi  Ingineria 
și managementul calității, Tehnologii Informaționale, 
Calculatoare, se ia hotărârea de a modifi ca denumirea 
facultății în Fizică și Inginerie. După desemnarea în calita-
te de prorector  pentru activitatea ştiinţifi că a dlui F.Paladi 
conducerea Facultății este preluată, până în prezent, de dna 
profesor Valentina Nicorici. 

Facultatea are cadre cu o bogată experienţă didactică şi 
ştiinţifi că, personalităţi care au consacrat universităţii noas-

tre zeci de ani de activitate. Aceştia sunt prof., dr.hab., m.c. 
AŞM - Ion Geru, prof. dr.hab., Mihail Caraman, prof., 
dr. hab. Dumitru Nedeoglo, prof., dr. hab. Petru Gașin, 
prof., dr. hab. Alexandru Kliukanov, prof., dr. hab. 
Alexandru Barsuc, prof., dr. hab. Florentin Paladi, dr. 
hab. Denis Nica, dr. hab. Igor Evtodiev, conf. dr. Anatol 
Sârghi, conferenţiar cercetător Sergiu Vatavu, conf. dr. 
Gheorghe Țurcanu, conf. dr. Valentina Nicorici, conf.

FF iind fondată la 22 octombrie 
1945, actuala Facultate de Isto-

rie şi Filosofi e a USM a fost şi este parte 
componentă şi partenerul fi del al Uni-
versităţii de Stat din Moldova în toate 
începuturile şi activităţile valoroase ale 
acesteia. 

Tocmai din aceste considerente Fa-
cultatea a trecut prin mai multe modifi -
cări de structură  1949-1962 – Facultatea 

de Istorie și Filologie; 1962-1964 – Facultatea de Istorie 
și Drept; 1964-2003 – Facultatea de Istorie; 
2003 – Facultatea de Istorie și Psihologie; 
2008 – prezent – Facultate de Istorie și Fi-
losofi e. Pe parcursul anilor Facultatea s-a 
extins, făcând pași importanți în direcţia mo-
dernizării structurii şi programelor de studii: 
unele catedre au devenit autonome și au stat 
la baza înfi inţării a noi facultăţi: Facultatea 
de Litere; Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine; Facultatea de Drept; Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; Facultatea 
de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative; Facultatea de Sociologie şi 
Asistenţă Socială. 

Or, acest fapt nu poate să vorbească 
decât despre competitivitatea pe care o de-
monstrează. Facultatea nu a fost lipsă nici la 
evenimentele de istorie recentă, atunci când 
s-a încadrat în lupta pentru readucerea valo-
rilor democratice şi independenţa Republicii 
Moldova, jubileul de 25 de ani fi ind marcat la 
nivelul cuvenit. Ce ar fi  însemnat lupta pentru emancipare 
naţională fără asemenea nume: Alexandru Moşanu, Ana-
tol Petrencu, Ion Niculiţă, Pavel Vizir sau Ion Eremia? 

Astăzi Facultatea de Istorie şi Filosofi e este parte im-
portantă a învăţământului superior din Republica Moldova. 
O demonstrează prin profesorii care activează la această fa-
cultate, prin absolvenţii săi care sunt astăzi profesori, func-
ţionari de bună calitate, politicieni de marcă şi chiar condu-
cători ai statului. 

Este cea mai bună în domeniul său pe plan educaţional 

şi a demonstrate-o prin acreditările din 2001 sau 2006 şi 
prin acreditarea internaţională ce a permis înscrierea specia-
lităţii Istorie în Registrul European al domeniilor acreditate 
în cadrul Uniunii Europene. 

Este şi cea mai experimentată în domeniul ştiinţifi c prin 
tot ceea ce au scris şi au publicat profesorii noştri care, prin 
activitatea lor ştiinţifi că, şi-au câştigat un renume naţional 
şi internaţional: profesorii Ion Niculiţă, Eudochia Sahar-
neanu, Ion Eremia, Vasile Ţapoc, Anatol Petrencu, Pa-
vel Vizir, Pavel Cocârlă, Valentin Tomuleţ şi alţii. 

Tradiţiile Facultăţii de Istorie şi Filozofi e sunt conti-

nuate de către cadrele didactice mai tinere, precum: Emil 
Dragnev, Aurel Zanoci, Ion Gumenâi, Liliana Rotaru, 
Dumitru Dodul, Sergiu Matveev, Virgil Pâslariuc, Eu-
genia Bogatu, Svetlana Suveică. 

Activitatea ştiinţifi că este amplifi cată şi prin activitatea 
desfăşurată în cadrul centrelor ştiinţifi ce: Laboratorul de 
cercetări ştiinţifi ce „Tracologie”; Centrul de cercetări cali-
tative în antropologie; Institutul de Istorie Socială „Pro Me-
moria”; Centrul pentru studiul Totalitarismului; Centrul de 
management al Patrimoniului Cultural şi Centrul de studii 

interdisciplinare, care îşi desfăşoară activitatea sub egida 
Academiei Române.

Bunele practici educaţionale, precum şi rezultatele şti-
inţifi ce obţinute îi oferă Facultăţii de Istorie şi Filozofi e 
posibilitatea să conlucreze cu parteneri naţionali, precum: 
Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Culturii al Re-
publicii Moldova; Biroul Relaţii Interetnice din Republica 
Moldova; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei; Muzeul 
Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală; Arhiva Naţională 
a Republicii Moldova ş.a.

Este recunoscut şi prestigiul internaţional prin parteneri-
ate şi colaborări cu Universitatea din Padova 
(Italia), Universitatea Catolică din Louvain 
(Belgia), Universitatea Friedrich Schiller din 
Jena (Germania), Universitatea din Leipzig 
(Germania), Universitatea „Babeş Bolyai” şi 
Universitatea „Al. I. Cuza” (România). 

De fapt, linia directorie spre care tinde 
astăzi facultatea este internaționalizarea 
studiilor – proces inevitabil pentru 
îmbunătățirea calității educației în scopul 
formării profesioniștilor de înaltă califi care, 
a unor specialişti care și-ar putea construi o 
carieră profesională oriunde în lume, crea-
rea Spațiului European al Învățământului 
Superior (EHEA) fi ind scopul facultăţii în 
prezenț. 

Acest obiectiv este realizat prin extinde-
rea relaţiilor de colaborare cu partenerii in-
ternaţionali, atragerea de specialişti de talie 
internaţională pentru cooperarea şi participa-
rea în calitate de membri în proiecte interna-

ţionale recunoscute: TEMPUS, UNESCO, UNICEF, SIDA, 
PNUD, NORLAM sau ORIZINT 2020.

Prin toată activitatea sa, astăzi, Facultatea de Istorie şi 
Filozofi e este garantul unor valori obţinute datorită cunoaş-
terii trecutului nostru şi profesionalismului. Ea rămâne des-
chisă tuturor celor ce vor să se dedice Elementului veşnic al 
Istoriei şi Victoriei Gândului!!! 

Ion GUMENÂI, 
doctor, conferenţiar universitar,

decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofi e

AAsemenea cunoștințe și multe alte 
lucruri fascinante le-au descope-

rit și acumulat zeci de generații de fi zici-
eni pe parcursul a șapte decenii de acti-
vitate a Facultății de Fizică și Inginerie 
de la USM.

Pe parcursul existenţei sale, din 
1946 şi până în prezent, Facultatea de 
Fizică și Inginerie a suportat multe 

modifi cări de structură. Iniţial a funcționat ca o facul-
tate mixtă, numită Facultatea de Fizică și Matematică. 
Anul 1972 reprezintă faza în care, la rândul său, Fa-
cultatea de Fizică și Matematică s-a divizat în două fa-
cultăţi independente: Facultatea de Fizică şi Facultatea 
de Matematică. La 14 septembrie 1946, prin ordinul 
rectorului I. Leonov, decan al Facultăţii de Fizică şi 
Matematică a fost numit Mihail Pavlov, el urmând să 
asigure procesul de organizare a acestei facultăţi.

De la fondarea sa, la temelia  Facultăţii de Fizică şi 
Matematică s-au afl at: Mihail Pavlov 1946-1950), An-
drei Bolotin (1950-1962), Iuri Kozulin (1962-1965), 
Anatol Sârghi (1965-1969), Alexandru Stahi (1969-
1972). După divizare la cârma Facultăţii de Fizică au 
fost  Anatol Sârghi (1972-1980), docentul Teodosie 
Pasecinic (1980-1988), care s-a remarcat prin perfecţi-
onarea procesului de instruire la facultate și organizarea 
a două noi direcţii de pregătire a specialiştilor cu destinaţie 
specială – profi l ştiinţifi co-pedagogic şi profi l ştiinţifi c şi 
de producţie. 

Datorită acestor mari personalităţi ale fi zicii şi a con-
tinuatorilor lor: Visarion Gamurari (1988-1997), a cărui 
funcție a preluat-o până în 2012 profesorul universitar Pe-
tru Gașin, Facultatea de Fizică, înfi inţată ca unitate de sine 
stătătoare, a cunoscut o dezvoltare continuă. La 14.02.2012 
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Ce e spaţiu, ce-i mişcare,
Ce-s reacţii nucleare?
Ce e forţă, ce-i curent,
Ce-s maşini cu randament?

Ce e lucru, ce-i proton,
Ce e sincrofazotron?
Ce-i lumină, kilomoli,
De ce lumea-i în culori?...

(Grigore Ciobanu)

dr.Petru Lozovanu, conf.dr.Virginia Gurău, conf.dr. Vi-
orel Dușciac, conf.dr. Natalia Nedeoglo. Peste 90% dintre 
cadrele didactice titulare sunt doctori în fi zică.

Merite deosebite în dezvoltarea științei și contribuții 
substanțiale în pregătirea tinerilor savanți și specialiști de în-
altă califi care, dar și pentru bunul nume adus facultății le re-
vin dlor Evghenii Pocotilov, membru corespondent al AȘM, 
Valeriu Canțer, academician coordonator, Isaac Bersuker, 
academician, Ion Geru, membru corespondent al AȘM.

Din anul 1946, Facultatea de Fizică și Inginerie repre-
zintă o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cer-
cetare. Facultatea este un centru științifi c și de pregătire în 
direcții actuale ale științei și tehnicii, precum : fi zica și ingi-

neria semiconductorilor, energetica solară, fi zica aplica-
tă și informatica, tehnologiile informaționale. Este unica 
facultate din țară care pregătește specialiști în domeniul 
Fizicii Teoretice. Specialiştii noştri activează cu succes în 
diverse ramuri ale economiei naţionale, fi ind promotori ai 
progresului în domeniul fi zicii corpului solid, al opticii şi 
electronicii, al fi zicii teoretice şi fi zicii computaţionale.

În prezent facultatea are în structură două depar-
tamente: Departamentul de Fizică Teoretică și cel de 
Fizică Aplicată și Informatică. La facultate activează 
laboratoarele de cercetare științifi că: Fizica Structuri-
lor Multistratifi cate, Înregistrarea Fotoramoplasmati-
că, Fizica semiconductorilor, Fizica nanomaterialelor 
și sinergetică și un Centru Regional Interdisciplinar 
pentru Studiul Materialelor Avansate, dotat cu tehnică 
performantă, creat în anul curent. Realizările cercetări-
lor științifi ce își găsesc implementarea în practică prin 
participări la conferințe, simpozioane științifi ce, proiecte 
internaționale.
Concordarea activității didactice cu cea de cercetare 

științifi că din cadrul Facultății de Fizică și Inginerie a con-
tribuit la pregătirea câtorva mii de specialiști în domeniu, 
fi ecare al zecelea devenind doctor în științe, iar fi ecare al 
sutălea – doctor habilitat.

Valentina NICORICI,
doctor, conferenţiar universitar, 

decanul Facultății de Fizică și Inginerie

ȘTAFETA FIZICIENILOR – ÎN MÂINI DE NĂDEJDEȘTAFETA FIZICIENILOR – ÎN MÂINI DE NĂDEJDE
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Aniversările sunt ocaziile ce scot la 
suprafață amintiri, care vor să fi e 

așternute pe o pagină prin cuvinte plămădite 
din sufl et, mai ales că este vorba despre o fa-
cultate, anii de studenție, tinerețe..., iar me-
moria ne pune în față imagini din cele mai 
plăcute, pline de emoții și trăiri frumoase. 

O facultate, ca orice entitate instituțională, 
nu este ceva abstract, fi ind constituită din 
persoane concrete care asigură dezvolta-
rea și perpetuarea ei. Calitatea celor care 
acced și activează în această entitate este 

condiția majoră a imaginii pe care o conturează și o menține 
instituția respectivă în societate. Facultatea de Limbi și Lite-
raturi Străine, fondată în anul 1964, a benefi ciat dintotdeauna 
de personalități marcante care au asigurat evoluția ei în timp 
în familia Universității de Stat din Moldova și i-au conturat, de 
fapt, credo-ul: respectul față de colegi și de studenți, adică un 
comportament de la egal la egal, plasarea pe piedestal a criterii-
lor calității în procesul de predare, permanenta căutare a noului 
și aplicarea lui în practica academică, cu o clară orientare spre 
așteptările studenților și profesorilor, dar și spre societatea în 
care pleacă absolvenții noștri.

E greu de rezumat în câteva fraze deceniile parcurse de 
facultatea noastră, fi ecare etapă fi ind marcată de provocări și 
realizări, în pofi da difi cultăților de tot genul. Probabil, concizia 
ne este oferită de opiniile decanilor facultății, care s-au perindat 
cu diferită regularitate, lăsând în urmă realizări importante și 
amintiri frumoase...

Primul decan al facultății, Vitalie Sorbală, doctor habilitat, 
profesor universitar, a activat în perioada anilor 1964 – 1967. 
Colegii care l-au cunoscut menționează că, „prin cele două doc-
torate ale sale – investigaţii pertinente şi profunde ale graiurilor 
moldoveneşti – a fost unul dintre primii lingvişti de la noi care 
au demonstrat cu prisosinţă caracterul unitar al limbii române; 
V. Sorbală a fost primul specialist şi profesor, cu o temeinică 
pregătire teoretică, care a iniţiat studierea limbilor spaniolă şi 
italiană la noi. Vitalie Sorbală a conturat, prin toată activitatea sa 
de profesor, cercetător, administrator, de personalitate marcantă, 
principiile de activitate pe care le aplică şi le promovează azi 
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. 

Ecaterina Tcaciov, decan al Facultății de Limbi Străine în 
perioada 1967 – 1977, a contribuit prin eforturi susținute la mo-
dernizarea Facultății noastre: a fost construit un nou bloc pentru 
Facultate, a fost procurat echipament special, care a făcut posi-
bilă aplicarea noilor metode de predare și de învățare a limbilor 
străine, s-au amplifi cat relațiile internaționale cu universități 
occidentale: anume în acea perioadă universitatea și facultatea 
au primit primele delegații ofi ciale din Franța. A fost o perioadă 
sub semnul creșterii calității cadrelor didactice care activau la 
facultate, rezultatul susținerii tezelor de doctorat ale profesori-
lor: Eufrosinia Andreev, Emilia Bulgac, Victor Banaru, Ma-

ria Bîrcă, Galina Burdeniuc, Zinaida Camenev, Ion Dum-
brăveanu, Alexandra Macarov, Dumitru Melenciuc, Euge-
nia Pavel, Claudia Prigorschi, Zinaida Radu, Petru Roșca, 
Nina Zgardan ș.a. Vitalie Sorbală (1972) și Grigore Cincilei 
(1975) susțin tezele de doctor habilitat.

Simion Petrov, doctor, conferențiar universitar, decan al 
Facultății în perioada 1977-1986. În acea perioadă Facultatea 
de Limbi Străine a Universităţii de Stat din Moldova a fost una 
dintre cele mai prestigioase facultăţi în sistemul de învăţământ 
superior. La sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80 facultatea 
avea deja un corp didactic de o ținută înaltă, capabil a pregă-
ti specialişti califi caţi în domeniul limbilor străine. Au loc mai 
multe susțineri de teze de doctorat: Teodor Balaban, Marina 
Bronici, Elena Crestianicov, Anatol Lența, Petru Roșca, Ele-
na Șapa. Tot în această perioadă Victor Banaru (1981) susține 
teza de doctor habilitat.

Ion Dumbrăveanu, doctor habilitat în fi lologie, profesor 
universitar, decan al facultăţii în perioada anilor 1986-1992. 
Activează în cadrul Facultății chiar de la începuturile existen-
ţei acesteia şi își amintește cu mândrie, recunoştinţă şi respect 
de primii şi mult regretaţii profesori şi savanţi Vitalie Sorba-
lă, Nicanor Rusu, Grigore Cincilei, care și-au adus obolul la 
devenirea facultății noastre. La prosperarea şi calitatea sa de 
lider al facultăţilor de acest gen şi profi l au contribuit diferiți 
factori, dar cel mai mult, factorul uman – profesorii şi sa-
vanţii care au activat pe parcursul deceniilor în cadrul aces-
teia. Asistăm la integrarea în cohorta cercetătorilor fi lologi a 
doctorilor: Eufrosinia Axenti, Cornelia Cincilei, Vsevolod 
Grigore, Valentina Hristov, Victor Indricean, Lidia Mora-
ru, Silvia Moraru, Sergiu Pavlicenco, Veronica Păcuraru, 
Ludmila Zbanț ș.a., iar Ion Dumbrăveanu (1989) și Ana 
Bondarenco susțin tezele de doctor habilitat. 

Eufrosinia Axenti, doctor, conferențiar universitar, de-
can al facultății între anii 1992 – 2006. Mărturisește că a fost 
în fruntea acestei facultăți într-o perioada foarte grea, dar și 
foarte interesantă. Odată cu proclamarea Independenței și 
deschiderea frontierelor de stat, tânăra Republica Moldova 

avea nevoie de un număr mare de specialiști în limbi străi-
ne. Tradițional, facultatea pregătea specialiști de limbă fran-
ceză, engleză, spaniolă și germană. Dar a apărut necesitatea 
de a însuși și alte limbi. Cu ajutorul ambasadelor deschise 
în țară și a unor instituții internaționale, facultatea a început 
pregătirea specialiștilor de limbă italiană, japoneză, chineză, 
turcă, arabă, suedeză, poloneză. Numărul de tineri dornici de 
a studia la facultate a crescut în această perioadă de la 500 
la 2500 de studenți. În același timp, s-a mărit şi numărul de 
ore de literatură națională și universală. Astfel trecem la o 
nouă abordare a parcursului academic. Rândurile doctorilor 
în știință se completează cu nume noi: Ala Bujor, Tatiana 
Ciocoi, Raisa Ganea, Petru Golban (în România), Tatia-
na Golban, Ion Guțu, Tamara Matei, Radu Melniciuc (în 
România), Viorica Moloșniuc, Viorica Lifari, Emilia Tara-
burca (în Bulgaria), Gabriela Șaganean (în România), Iurie 
Vasiliev (în România); Sergiu Pavlicenco (1998) susține teza 
de doctor habilitat.

Ludmila Zbanț, doctor habilitat, profesor universitar, 
decan din anul 2006, a preluat cârma Facultății de Limbi și 
Literaturi Străine ca un organism bine format, cu un colectiv 
didactico-științifi c de înaltă ținută profesională. Este perioada 
intensifi cării continue a relațiilor cu parteneri academici din 
lumea întreagă, în special, prin diverse proiecte internaționale, 
foruri științifi ce naționale și internaționale .

 În prezent, facultatea oferă studii de calitate la nivel de 
licență, de masterat și de doctorat, în mare parte, prin Școala 
doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică și Litera-
tură Universală și Comparată, care a concentrat potențialul 
științifi c existent al facultății, în majoritate format din foști 
absolvenți. În perioada anilor 2006 – 2016 au susținut tezele 
de doctorat Tatiana Babin-Rusu, Vitalina Bahneanu, Irina 
Breahnă, Lidia Cazacu, Ludmila Clichici, Svetlana Cor-
cevschi (în Germania), Oxana Creangă, Ecaterina Creci-
covschi, Elena Gheorghiță, Lorina Ghiţu, Irina Gîncu, 
Cristina Grossu-Chiriac, Olga Duhlicher, Angela Grădi-
naru, Silvia Guțu, Aliona Macari, Rodica Pânzaru, Ta-
tiana Porumb, Daniela Prisăcari, Victoria Roga, Angela 
Roșca (în Spania), Natalia Solovei (în Franța), Natalia Spo-
rîş. Are loc susținerea tezelor de doctor habilitat: Ludmila 
Zbanț (2009) și Tatiana Ciocoi (2012).

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a fost în 
permanență și rămâne în continuare o entitate marcată de 
excelență în mai multe sensuri: excelenta ținută academi-
că și umană a profesorilor, excelenta prestanță de-a lungul 
generațiilor a majorității studenților, excelenta conlucrare 
profesor – student – absolvent – specialist, excelenta prezență 
în viața socio-politică, științifi că și culturală a țării noastre și 
dincolo de hotarele ei.

Ludmila ZBANȚ, 
doctor habilitat, profesor universitar

decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării – parte a prestigioasei fami-
lii USM – este instituția care de jumătate 
de secol deține rolul de lider, de jure și de 
facto, în domeniul pregătirii cadrelor de 
înaltă califi care pentru domeniul mediatic-
comunicațional din Republica Moldova.

Or, actualmente, dis-
cipolii Facultății 

activează cu succes în toate 
instituțiile mediatice autoh-
tone: posturi de radio și TV; 
agenții de știri; publicații 
periodice; portaluri de știri; 
servicii de presă; biblioteci 
și edituri, precum și în di-

ferite instituții mediatice și centre științifi ce 
din România, Rusia, Spania, Italia, Belgia 
etc. Acest lucru se datorează faptului că Fa-
cultatea este receptivă la noile fenomene din 
domeniul mediatic-comunicațional, precum și 
la noile tendințe ale pieței informaționale, care 
condiționează modul de concepere a procesu-
lui de instruire și de formare profesională a vii-
torilor jurnaliști și comunicatori. 

Actualmente, Facultatea de Jurnalism și 
Științe ale Comunicării își structurează activi-
tatea pe câteva dimensiuni prioritare:

Componenta didactică – instruirea și 1. 
formarea profesională.

 Facultatea are drept scop pregătirea cadre-
lor de înaltă califi care pentru sectorul mediatic-
comunicațional, procesul instructiv-didactic 
fi ind conceput în funcție de specifi cul fi ecărui 
domeniu de formare profesională și este corelat 
cu piața muncii. Luând în calcul faptul că acti-
vitatea desfăşurată de orice instituţie mediatic-
comunicațională are un scop precis: apariţia 
la o oră anumită a produsului fi nal, ceea ce 
imprimă un sens unic, convergent oricărei ac-

tivităţi şi anumitor termene de execuţie foarte 
riguroase, standardele educaţionale adoptate la 
facultate promovează operativitatea, profesio-
nalismul, responsabilitatea socială, libertatea 
de exprimare şi spiritul creativ. 

 Tocmai din aceste considerente, procesul 
de formare profesională în domeniul mediatic-
comunicațional este: 1. Extensiv, 2. Centrat pe 
student, 3. Creativ, iar programele de studii sunt 
marcate de condiţiile particulare de exercitare a 
profesiei și îmbină armonios atât metodologiile 
științifi ce, cât și pe cele de creație. Produsele fi -
nale realizate de studenți în cadrul disciplinelor 
de specialitate includ: jurnale şi buletine de ştiri 
radiofonice şi TV, emisiuni tematice radiofonice 
şi TV, portaluri de ştiri 
şi site-uri jurnalistice, 
ziare, reviste, fi lme 
documentare televi-
zare, clipuri pentru 
publicitatea socială şi 
comercială, campanii 
de presă, campanii 
publicitare etc. 

Componenta 2. 
științifi că – activi-
tatea de cercetare și 
inovare.

Prin eforturile de-
puse, prin acţiunile 
desfăşurate, colectivul profesoral-didactic se 
străduiește să realizeze diverse proiecte de cer-
cetare, orientate spre fortifi carea dimensiunii 
științifi ce a științelor comunicării. În ultimii 5 
ani fenomenele mediatic-comunicaționale au 
devenit obiect de cercetare științifi că pentru co-
laboratorii Facultății, fi ind valorifi cate în două 
teze de doctor habilitat, 10 teze de doctor, în 3 
monografi i, 5 studii și în peste 200 de articole 
științifi ce care au apărut în culegeri și reviste de 
specialitate din țară și de peste hotare. Științele 
comunicării, ca domeniu de cercetare științifi că, 

reprezentat printr-o gamă largă de fenomene și 
tendințe mediatice, se afl ă într-o permanentă 
evoluție calitativă. În noile condiții este nece-
sar ca toate aceste procese să fi e cercetate și, 
respectiv, gestionate de profesioniști veritabili, 
capabili să reacționeze adecvat la provocările 
timpului și la modifi cările societale. Astfel, res-
ponsabilitatea care revine dimensiunii de cer-
cetare este incontestabilă pentru Facultatea de 
Jurnalism și Științe ale Comunicării.

Parteneriatele și proiectele inter-3. 
naționale.

Tendința de ajustare a procesului instruc-
tiv-didactic la standardele internaționale a ge-
nerat dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu 

instituţii similare din 
Franţa: Şcoala Supe-
rioară de Jurnalism din 
Lille; din SUA: Şcoala 
de Jurnalism din Co-
lumbia a Universităţii 
Missouri; din Ger-
mania: Universitatea 
Passau; din România: 
Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţele Comunică-
rii a Universităţii din 
Bucureşti, Facultatea 
de Jurnalism, Comuni-
care şi Limbi Moderne 

a Universităţii TIBISCUS din Timişoara; din 
Rusia: Facultatea de Jurnalistică a Universită-
ţii „M.V.Lomonosov” din Moscova, Facultatea 
de Jurnalistică a Universităţii din Sankt-Pe-
tersburg; din Ukraina: Institutul de Jurnalis-
tică a Universității „T.G.Şevcenco” din Kiev 
ș.a. 

În ultimii 5 ani Facultatea a fost antrena-
tă în peste 10 proiecte, inclusiv: Tempus IV 
Crossmedia şi jurnalismul de calitate (2012-
1015), Program al Uniunii Europene, al cărui 
obiectiv a fost reforma învăţământului superior 

prin cooperare universitară internaţională; Jur-
nalismul de televiziune (2014-2015), proiect 
al Ministerului de Externe al Germaniei, care a 
avut drept scop instruirea studenților privind re-
alizarea produselor TV și mobilitatea de scurtă 
durată a studenților la Facultatea de Jurnalism 
din Bremen, Germania; Instruirea jurnalişti-
lor şi a comunicatorilor în domeniul statis-
ticii (2011-2013), Proiect ONU care fortifi că 
abilitățile studenților de utilizare a statisticilor 
în jurnalism etc. În cadrul Proiectelor au fost 
implicate peste 30 de instituţii universitare din 
Germania, Austria, România, Ukraina şi Repu-
blica Moldova.

Facultatea de Jurnalism și Ştiinţe ale 
Comunicării a USM actualmente este:

Prima instituţie de învăţământ superior în 
domeniul jurnalismului şi relaţiilor publice din 
Moldova;

Prima instituţie-fondatoare a primului post 
de radio comercial din Moldova – „Unda Li-
beră”;

Prima şi unica facultate de profi l din ţară 
care a avut reprezentanţi în echipa de jurnalişti 
la Jocurile Olimpice din Socy, în 2014;

Unica facultate de jurnalism din ţară care 
are un studio radio și TV studenţesc;

Unica facultate de profi l care dispune de un 
Centru editorial-poligrafi c; 

Unica facultate de profi l cu cel mai per-
formant şi mai modern Centru de jurnalism 
on-line.

Prima și unica FACULTATE de JUR-
NALISM și ŞTIINŢE ALE COMUNICĂ-
RII astăzi cu mândrie rostește:

LA MULȚI AI, ALMA MATER!!!
LA MULȚI ANI, DRAGA NOASTRĂ 

UNIVERSITATE!!! 
Georgeta STEPANOV,

doctor habilitat, conferențiar universitar, 
decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 

ale Comunicării

PARTE A PRESTIGIOASEI FAMILII USMPARTE A PRESTIGIOASEI FAMILII USM
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Istoria Facultății de Litere se suprapu-
ne peste istoria Universității de Stat 

din Moldova, fi ind una dintre cele cinci 
facultăți care au stat la fundamentul aceste-
ia. De-a lungul anilor s-au făcut mai multe 
reconfi gurări ale structurii facultății. Inițial 
s-a numit Facultatea de Istorie și Filologie, 
iar din 1962, în urma reorganizării, a fost 
creată Facultatea de Filologie, având în 
componenţa sa trei secţii: de Limbă şi Lite-

ratură Moldovenească, de Limbă şi Literatură Rusă şi Limbi 
şi Literaturi Străine. De atunci începe evoluția de sine stătă-
toare a facultății noastre. Ulterior, în cadrul ei au fost crea-
te noi secții: Limbi străine, Biblioteconomie și bibliografi e, 
Ziaristică, în baza cărora au fost fondate facultățile Limbi și 
Literaturi Străine, Jurnalism și Ştiințe ale Comunicării. Nu-
mele de Litere îl purtăm din 1993. Odată cu acest nume a 
început o nouă perioadă, marcată și determinată de mișcarea 
de Renaștere Națională, soldată și cu decretarea limbii româ-
ne ca limbă de stat și revenirea la alfabetul latin. Facultatea 
de Litere, în această perioadă, s-a transformat într-un mediu 
în care limba română respira liber, în toată plinătatea sa. 

Facultatea de Litere este una cu tradiții în învățământul 
superior din Republica Moldova. Aici s-au format cadre di-
dactice şi ştiinţifi ce de înaltă califi care. Realizarea noastră 
cea mare sunt zecile de generații de fi lologi formate în spi-
ritul literelor române. Sute de cadre didactice, profesori de 
limba si literatura română din întreaga republică pot afi rma 
cu îndreptăţită mândrie că sunt absolvenţi ai Facultăţii de 
Litere a Universităţii de Stat din Moldova. 

Ne mândrim și cu o serie de personalități ale vieții li-
terare, culturale și politice din țara noastră, absolvenți ai 
facultății, printre aceștia: Liviu Damian, Anatol Codru, 
Vladimir Beşleagă, Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, 
Leonida Lari, Mihai Cimpoi, Lorena Bogza, Constan-
tin Cheianu, Mihai Fusu şi mulți alții, ale căror realizări 
demonstrează avantajele studiilor fi lologice pentru un vii-
tor intelectual. 

Facultatea dintotdeauna a constituit și rămâne a fi  un 
prestigios centru de cercetare ştiinţifi că în domeniul fi lolo-
giei, aici activând profesori de vocație, nume de referință 
în domeniu, cunoscute în republică și peste hotarele ei: I. 

Osadcenco, N. Corlăteanu, A. Ciobanu, I. Dumeniuc, 
C. Dobrovolschi, V. Marin, Gh. Dodiță, M. Dolgan, T. 
Melnic, M. Purice, E. Dodon, I. Melniciuc, I. Condrea, 
C. Cemârtan, N. Țurcanu, E. Țau, T. Cristei. Grație lor 
Facultatea de Litere a USM a dobândit în timp un prestigiu 
național în domeniul educațional și al cercetării științifi ce. 

Actualmente corpul academic din cadrul facultății 
se constituie din 40 de profesori, dintre care doi doctori 
habilitați și 25 de doctori în fi lologie, ceea ce constituie mai 
mult de jumătate din corpul profesoral-didactic al ei, fapt 
ce demonstrează calitatea instruirii în această structură uni-
versitară. O bună parte din actualii profesori sunt discipolii 
profesorilor amintiți mai sus. 

La aniversarea a 70-a a USM Facultatea de Litere se 
înscrie armonios în structura unei universităţi de tip clasic, 
răspunzând, totodată, şi cerinţelor actuale ale unei societăţi 
în plină dezvoltare, oferind în continuare tinerilor posibi-
lităţi de formare profesională. Am păstrat specializările cu 
tradiție cum sunt „Limba şi Literatura Română”, „Limba şi 
Literatura Rusă”, dar propunem și altele noi ca „Limba şi 
Literatura Română, cu studiere aprofundată a limbilor latină, 
greacă, engleză, franceză, rusă”, diversifi când, în acest fel, 
oportunităţile de angajare a absolvenţilor în câmpul muncii. 
Această varietate de specializări permite şi o încadrare mai 
reuşită a absolvenţilor ciclului I universitar în programele de 
master oferite de facultate pentru ciclul II, programe ce sunt 

în măsură să satisfacă preferinţele tinerilor licenţiaţi şi să le 
asigure o pregătire fi lologică serioasă: „Literatura română în 
context european”, „Lingvistică și comunicare”, „Studii cul-
turale și management organizațional”, „Studii fi lologice și 
spiritualitate creștină”, „Civilizaţie şi cultură literară rusă”.

Facultatea a constituit dintotdeauna un reper al vieții 
culturale și academice. Aici se desfășoară întâlniri cu scri-
itori, critici literari, se organizează ateliere de creație. Este 
cultivată studenților pasiunea pentru cercetare, fi ind încu-
rajaţi să participe la Conferința științifi că studențească, la 
Colocvii literare naționale și internaționale. 

În condițiile actuale ale unei competiții acerbe dintre 
universități și chiar facultăți ne orientăm spre colaborare cu 
alte instituții de învățământ superior, corelând activitatea 
noastră cu cea a Facultăților de Litere din Consorțiul uni-
versitar, prin inițierea unor programe de master interdisci-
plinare, susținute de universități din România și Ucraina, 
participare în proiecte științifi ce naționale și internaționale, 
mobilități academice, prin invitarea profesorilor din Ro-
mânia și Grecia pentru a ține prelegeri, prin schimbul de 
studenți cu universități din alte țări. În cadrul facultății 
sunt formate grupuri de studenți străini, care studiază lim-
ba română și rusă pentru a-și urma studiile la licență și la 
master. Sintetizând, putem afi rma că, în prezent, Facultatea 
de Litere se remarcă printr-o ambianţă intelectuală şi cre-
atoare deosebită, un climat favorabil predării și învățării 
de calitate. O realizare frumoasă constituie și colaborarea 
constantă a facultății cu Ministerul Educației din Grecia, în 
special, cu Universitatea Aristotel din Salonic, unde nume-
roşi studenţi ai Facultăţii de Litere au benefi ciat de burse 
de studii. 

Astăzi, la această onorabilă aniversare, profesorii şi stu-
denţii Facultăţii de Litere sunt mândri că fac parte din pre-
stigioasa familie a Universităţii de Stat din Moldova, că au 
parcurs împreună impresionanta cale de 70 de ani, purtând, 
tot împreună, povara greutăţilor şi împărtăşind bucuria re-
alizărilor, aşa încât acum să-i poată ura cu gratitudine: Vi-
vas, crescas, fl oreas, Alma Mater nostra, nunc et semper 
et in saecula saeculorum!

Adriana CAZACU, 
doctor, conferențiar universitar

 decanul Facultății de Litere 

GENERAŢII FORMATE ÎN SPIRITUL LITERELOR ROMÂNE

Pe parcursul evoluției sale, Faculta-
tea de Matematică și Informatică 

și-a creat un propriu Curriculum Vitae, 
demn de admirație, bazat pe un istoric bo-
gat, personalității notorii și succese remar-
cabile. Primul șef al Catedrei de Matemati-
că (1946) a fost renumitul savant Vladimir 
Andrunachievici. În anul 1947 facultatea 
avea în componența sa doar două catedre: 
Analiză Matematică și Geometrie. Pe par-
cursul evoluției timpului și al noilor cerințe 

de dezvoltare socio-umană s-a diversifi cat și s-a amplifi cat 
atât spectrul de cercetare, cât și cel de instruire al studenților. 
Astfel în perioada în 1958 a fost înfi ințată Catedra de Geo-
metrie şi Algebră, iar în 1961, Catedra de Matematică Apli-
cată; în 1966 – Catedra de Ecuaţii Diferenţiale, în 1972 – Ca-
tedra de Limbaje Algoritmice și Programare ș.a.m.d. Anume 
acest puls al schimbărilor a făcut posibilă formarea în cadrul 
facultății a peste 35 de doctori habilitaţi, cu nume cunoscute 
pe întreg mapamondul Valentin Belousov, Naum Krup-
nik, Ghenadie Kuhta, Alexandr Zamorzaev, Alexandru 
Zîkov, Idel Bronştein, Abram Şterntal, Israel Gohberg, 
Ivan Parovicenko, Constantin Sibirschi, Petru Soltan, 
Dumitru Lozovanu, Vladimir Zolotarevschi, Boris Şcer-
bacov, David Ceban ș.a., care au inițiat și au susținut activi-
tatea unor renumite școli din domeniul matematicii. 

Actualmente la facultate procesul instructiv-educațional 
se dezvoltă în cadrul a două departamente: Matematică și 
Informatică. În cadrul acestora activează circa 80 de cadre 
didactice înalt califi cate, inclusiv 8 doctori habilitaţi și 48 de 
doctori în științe. 

În prezent la facultate își fac studiile circa 600 de stu-
denţi. Ea oferă studii de licență la următoarele specialități: 
Matematică, Matematică aplicată, Informatică, Infor-
matică aplicată, Management informaţional, Informati-
că (Ştiinţe ale educaţiei), Matematică (Ştiinţe ale educa-
ţiei), Matematică și Informatică (Ştiinţe ale educaţiei) și 
de master la următoarele programe: Tehnologii ale produ-
selor Software, Tehnologii de reţea, Baze de date şi cu-
noştinţe, Sisteme informaţionale, Structuri matematice 
fundamentale, Analiza statistică a datelor şi modelarea 
proceselor economico-fi nanciare. Ciclul III – studii supe-
rioare de doctorat – se realizează în cadrul Școlii Doctorale 
de Matematică și Știința Informației. 

În dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică se afl ă 
opt laboratoare pentru seminare şi lucrări practice, care dis-
pun de circa 150 de calculatoare, puse la dispoziția studenților 
în vederea sporirii procesului instructiv-educațional și de 
cercetare. 

În cadrul facultăţii activează laboratorul MICROSOFT.
NET, care le oferă studenţilor un şir de cărţi şi soft-uri li-
cenţiate pentru procesul de studii şi Centrul de Educaţie şi 
Cercetare în Matematică şi Informatică. Aici se organizează 
cursuri moderne în domeniul Matematicii şi Informaticii. În 
anul curent urmează să-și deschidă ușile primul laborator 
Wolfram Mathematica din republică. 

Calitatea studiilor a fost și rămâne a fi  un deziderat con-
tinuu pentru cadrele noastre didactice. Pe parcursul studiilor 
mereu sunt evidențiați, promovați și încurajați cei mai buni 
studenți, benefi ciind de burse nominale: Bursa Republicii, 
Bursa Guvernului, Bursa Primăriei, Bursa Senatului U.S.M., 
precum şi burse de mobilitate Erasmus, Tempus, ai schim-
bului de experiență în cadrul unor școli de vară: Evolutiona-
ry Computing in Optimisation and Data Mining; Regional 
Romanian-French Summer School in Applied Mathematics, 
ș.a.

Facultatea de Matematică şi Informatică colaborează 
fructuos cu unele companii IT, printre care ALLIED TES-
TING, CEDACRI INTERNATIONAL, ENDAVA, care prevăd 
antrenarea studenţilor în activităţi practice în laboratoare 
specializate din domeniul tehnologiilor informaţionale. 

În cadrul facultății își desfășoară cu regularitate lucră-
rile următoarele seminare știinţifi ce de profi l:  1) Analiză 
matematică. Ecuaţii diferenţiale; 2) Matematica de cal-
cul. Cibernetică matematică și cercetări operaționale; 3) 
Programarea calculatoarelor. Modelare, metode matema-
tice, produse program. Tehnologii, produse şi sisteme in-
formaţionale. Activitatea științifi că a profesorilor a generat 
crearea și funcționarea laboratoarelor de cercetări științifi ce: 
Structuri matematice fundamentale, Modelare matematică 
și optimizare, Tehnologii informaționale. 

Începând cu anul 2008, Facultatea de Matematică și Infor-
matică a fost gazda a șase ediții ale Conferinței Internaționale 
Mathematics & IT Research and Education. 

Cadrele didactice participă la importante foruri științifi ce 
și publică rezultatele cercetărilor știinţifi ce în reviste de pre-
stigiu național și internaţional, inclusiv cotate ISI, stabileş-
te şi menţine strânse relații de colaborare cu specialiștii din 
alte țări, asigură un schimb de experiență apreciabil cu unele 
instituții, cum ar fi : Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Uni-
versitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (România), Uni-
versitatea de Stat din Moscova, Institutele de Matematică 
din Moscova şi Novosibirsk (Rusia), Universităţile din Pen-
silvania şi Ohio (SUA), Universitatea Tehnică din Wroclaw 
(Polonia), Universităţile din Tubingen şi Bielefeld (Germa-
nia), Institutul de Matematică din Kiev (Ucraina) ş.a.

Itinerarele activității didactice și de cercetare conectează 
în traseul său şi instruirea viitorilor studenți. Astfel, inițiată 
încă în anii 70 ai secolului trecut, Școala Tinerilor Mate-
maticieni, fondată în mare măsură cu contribuția profeso-
rului Emelian Socolov, își menține tradiția, implicând aici 
în mod fi resc și disciplina de Informatică. La facultate acti-
vează Seminarul Profesorilor de Matematică, la care parti-
cipă profesorii din licee în vederea unei conlucrări coerente 
în ridicarea nivelului de performanță a viitorilor studenți și 
specialiști.

Menționăm că rezultatele cu care venim noi, MATE-
MATICIENII, la această sărbătoare a noastră și a întregii 
universități reprezintă doar o mică parte din cele ce ne-a re-
uşit să realizăm. Cu acest prilej, le aducem sincere felicitări 
tuturor colegilor noștri, dorindu-le succese frumoase întru 
prosperarea Alma – Mater – USM.

Galina RUSU,
decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică,

doctor, conferenţiar universitar
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Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială este 
prima instituţie de învăţământ din Republica Moldo-
va care a iniţiat pregătirea sociologilor şi asistenţilor 
sociali – specialişti de importanţă majoră pentru orice 
societate. 

FILE DIN ISTORIE
Istoria Facultăţii de Sociologie şi 

Asistenţă Socială începe odată cu înma-
tricularea, în 1994, a primei grupe de stu-
denţi la Specialitatea Sociologie în cadrul 
Facultăţii de Filosofi e şi Psihologie. În 
1996, a fost deschisă Catedra de Socio-
logie şi Istoria Filosofi ei, iar în anul 1998 
în cadrul acestei catedre a început pregă-
tirea studenţilor la specialitatea Asistenţă 

Socială, ale cărei teorie și practică au fost dezvoltate în 
baza celor mai importante paradigme sociologice. Din 
anul 2000 fosta Catedră de Sociologie şi Istoria Filosofi ei 
a fost reorganizată în Catedra de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, cele două specialităţi dezvoltându-se în ambian-
ţa lor fi rească şi completându-se reciproc. În anul 2015 
a fost instituit Departamentul de Sociologie şi Asistenţă 
Socială. Actualmente Facultatea dispune de un colectiv 
didactic de o înaltă califi care, unde activează 3 doctori 
habilitaţi şi 8 doctori în ştiinţe.

Un merit deosebit în istoria Facultăţii de Sociologie şi 
Asistenţă Socială îi revine doamnei Maria Bulgaru, doctor 
habilitat, profesor universitar – nume de referinţă în mediul 
academic din Republica Moldova, care a pus bazele învăţă-
mântului în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale. Dom-
nia sa a condus cu multă perseverenţă şi dăruire Catedra de 
Sociologie şi cea de Asistenţă Socială (1996-2002), apoi – 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (2002-2012), 
formând un colectiv de profesori bine consolidat. 

Pe parcursul celor 20 de ani Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială a stat sub semnul ritmurilor intense ale 
timpului social şi ale acumulărilor profesionale, afi rmându-
se cu succes în plan naţional. Atractivitatea şi necesitatea 
specialităţilor de Sociologie şi de Asistenţă Socială este viu 
ilustrată şi de cei peste 2000 de absolvenţi, care în majoritate 
sunt încadraţi în câmpul muncii în conformitate cu califi ca-
rea obţinută la facultate. 

STUDII DE CALITATE
Pregătirea specialiştilor se realizează la facultate în baza 

celor mai avansate tehnologii educaţionale. Facultatea pro-
pune o instruire excelentă la nivel de licenţă, masterat şi doc-
torat, care permite absolvenţilor să facă faţă schimbărilor din 
lumea contemporană şi să-şi dezvolte o carieră de succes. 

La nivel de licenţă studiile se desfăşoară la specialităţile 
Sociologie (frecvenţă la zi) şi la Asistenţă Socială (frecvenţă 
la zi şi frecvenţă redusă).

La nivel de masterat sunt în derulare următoarele progra-
me iniţiate în cadrul proiectelor europene: „Politici sociale 
centrate pe familie” (master de profesionalizare, 120 de cre-
dite); „Managementul serviciilor sociale” (master de profe-
sionalizare, 120 de credite); „Studii ale copilăriei şi dreptu-
rile copilului” (master de profesionalizare, 120 de credite); 
„Administrarea justiţiei în comunitate” (master de profe-
sionalizare, 120 de credite); „Sondaje de opinie, marketing 
şi publicitate” (master de profesionalizare, 120 de credite); 
„Metodologia cercetării sociologice” (master de cercetare, 
120 de credite).

Studiile de Doctorat includ specialităţile: 541.02 – 
Structură Socială, Instituţii şi Procese Sociale; 542.01 
– Teoria şi practica Asistenţei Sociale; 541.01 – Teoria şi 
metodologia sociologiei.

La dispoziţia studenţilor stau sălile de curs amenajate 
în stil modern, reţeaua de calculatoare ce include 4 săli de 
instru ire cu acces la Internet, săli de conferinţă dotate cu 

tehnică performantă, o bibliotecă electronică, Centrul Repu-
blican de Resurse pentru Asistenţă Socială (CRRAS), Cen-
trul de Excelenţă în Asistenţă Socială, Centrul de Cercetări 
Sociale, Centrul de Predare şi Învăţare – toate dotate cu li-
teratură de specialitate de ultimă oră şi cu mijloace tehnice 
performante. Aceste condiţii oferă studenţilor posibilităţi op-
time de a-şi aprofunda cunoştinţele teoretice şi practice, de a 
participa la multiple activităţi extracurriculare orientate spre 
formarea performanţelor în pas cu timpul. Activităţile edu-
caţionale din cadrul facultăţii creează oportunităţi sigure de 
mobilitate academică în instituţiile de învăţământ europene 
în scopuri de formare şi cercetare. Prin asemenea programe, 
studenţii facultăţii au studiat timp de 3-6 luni în instituţii de 
învăţământ superior din România, Germania, Marea Bri-
tanie, au participat la conferinţe, simpozioane, training-uri 
internaţionale etc.

STANDARDE EUROPENE
Formarea specialiştilor în conformitate cu standardele 

europene este susţinută prin implementarea unui şir de pro-
iecte fi nanțate de programele TEMPUS, Erasmus, INTAS, 
AUF, UNICEF, Agenției Cehe pentru Dezvoltare etc., care 
au contribuit la consolidarea relaţiilor de colaborare cu in-
stituţii prestigioase de învăţământ din Europa, cu adminis-
traţia publică locală şi centrală, cu ONG-urile naţionale şi 
internaţionale, cu întreaga societate civilă. Noi perspective 
au deschis proiectele: „Profesionalizarea învăţământului 
în asistenţă socială” (TEMPUS), în parteneriat cu univer-
sităţile din Italia, România, Marea Britanie, Franţa, Grecia, 
Kazakhstan, Ural şi Hakasia (Federaţia Rusă); „Progra-
me de master în sanatatea publică şi serviciile sociale” 
(TEMPUS), în parteneriat cu Universitatea Cumbria (Ma-
rea Britanie), Universitatea Regală din Stokholm (Suedia), 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (România), 
USMF „N.Testimiţeanu” (Republica Moldova), universită-
ţile din Armenia şi Georgia; „Suport complex pentru dez-
voltarea statisticii populaţiei şi demografi ei în Moldova” 
(Agenţia Cehă pentru Dezvoltare), în parteneriat cu Univer-
sitatea Carol din Praga; ,,Suport la Planul Naţional de ac-
ţiuni în lucrul cu copiii rămaşi fără îngrijire părintească 
în rezultatul migraţiei” (Agenţia Cehă pentru Dezvoltare), 
în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie din Republica 
Moldova şi altele. 

COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI SUCCESUL 
ÎNCADRĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII

Formarea specialiştilor este axată pe dezvoltarea com-
petenţelor funcţionale, un rol aparte revenindu-le în acest 
proces stagiilor de practică. Reţeaua de baze de practică, 
de care dispune facultatea, include o întreagă varietate de 
servicii sociale prestate de instituţii guvernamentale şi ne-
guvernamentale, naţionale şi internaţionale. 

Tinerii care vor să fi e în pas cu viaţa, cu schimbările 
ce se produc în societate au toate posibilităţile să-şi rea-
lizeze aceste intenţii nobile la Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială. Prestigiul sociologiei şi asistenţei 
sociale este în ultimele decenii în creştere rapidă atât la 
nivel internaţional, cât şi naţional. Ca urmare a transfor-
mărilor profunde ce au loc în secolul globalizării, un rol 
deosebit de important revine şi asistenţei sociale, a cărei 
misiune rezidă în a oferi semenilor noştri posibilitatea de 
a-şi dezvolta tot potenţialul, de a preveni disfuncţionalita-
tea, contribuind astfel la formarea unei societăţi incluzive 
pentru toţi membrii ei. 

Stela MILICENCO,
 doctor, conferenţiar universitar,

decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

PRESTIGIUL PROFESIEI

Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației este cea mai „tânără” 

din cadrul Universității de Stat din Moldo-
va (fondată la 01.07.2008), lansarea aces-
teia fi ind motivată de mai mulți factori:

Necesitatea renovării/redimensio-
nării Universității de Stat din Moldova;

Valorifi carea Psihologiei și 
Științelor Educației în vederea consti-
tuirii unei societăți axate pe cunoaștere;

Asigurarea unei interconexiuni 
dintre învățământul superior și piața muncii, dar și 
dintre domenii de formare profesională a specialiștilor 
pentru economie națională, educația fi ind fundamen-
tul evoluției societății și un indicator al calității vieții.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației se în-
cadrează în paradigma unui învățământ european bazat pe 
valori democratice, pe tradiție, inovație, transfer tehno-
logic, pe prim-plan fi ind factorul educativ ca o valoare 
supremă.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației își 
certifi că funcționalitatea prin politicile educaționale mo-
derne în raport cu tendințele naționale și internaționale, 
dar și cu cerințele pieței muncii și necesitățile individuale 
ale benefi ciarilor, bazându-se pe următoarele imperative:

Studenții și profesorii sunt actori principali ai 
procesului educațional.

Calitatea studiilor – prioritate și fi nalitate a pro-
cesului educațional.

Interconexiunea științei, învățământului și a pieței 
muncii.

Promovarea învățământului activ/interactiv, axat 
pe studenți și pe necesitățile pieței muncii.

Producerea și implementarea inovațiilor în dome-
niul educațional și transferul acestor inovații în alte do-
menii de activitate umană etc.

 De menționat faptul că domeniile Psihologie și 
Științe ale Educației s-au dezvoltat pe parcursul evoluției 
Universității de Stat din Moldova, însă niciodată n-au avut 
un statut instituționalizat.

Începând cu anii 2000/2001 domeniile Psihologie 

și Științe ale Educației au devenit prioritare în politicile 
Universității de Stat din Moldova. Unele aspecte ale dina-
micii schimbărilor se prezintă astfel:

Resursele umane : 2 doctori habilitați și 4 doctori în 
științe – în anul 2000/2001; 6 doctori habilitați și 21 de doc-
tori în științe – în anul 2015/2016.

Proiecte instituționale, naționale și internaționale : 
niciun proiect – în 2000/2001 și mai mult de 15 proiecte în 
anii 2008/20016.

Numărul de absolvenți : în anul 2000/2001 – circa 

50; numărul de absolvenți în 2014/2015- 238; 2015/2016 
– 236.

Numărul de teze de doctor susținute : până în anul 
2000/2001 – 11 teze de doctor și o teză de doctor habili-
tat. Numărul de teze susținute după anul 2000/2001 până în 
prezent este de 50 (de doctor) și 13 (de doctor habilitat).

Cadrele științifi co-didactice și științifi ce ale facultății 
participă activ în elaborarea și promovarea documentelor de 
politici educaționale, elaborate de Ministerul Educației: Co-
dul Educației al Republicii Moldova, Strategia dezvoltării 
învățământului „Educația 2020”, Standarde Educaționale, 
Cadrul Național al Califi cărilor, Concepția dezvoltării 
învățământului superior, Concepția Educației Gender, 

Cadrul de referință al Curriculumului universitar etc.
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la eta-

pa actuală reprezintă o structură autonomă și modernă: 
două departamente – de Psihologie și Științe ale Educației, 
Centrul de Cercetări Ştiinţifi ce „Ştiinţe sociale şi econo-
mice”, Centrul de Consiliere Psihologică și Centrul de 
consiliere educațională, Școala Doctorală ”Psihologie și 
Științe ale Educației”. Cei circa 800 de studenți își fac stu-
diile în cadrul următoarelor programe:

Ciclul 1 – licență:  Psihologie, Psihopedagogie, 
Educaţie civică, Pedagogie în învăţământul pri-
mar și limbi străine;

Ciclul 2 – masterat:  Psihopedagogia com-
portamentului deviant (MP), Psihologie clinică 
(MP), Psihologie educaţională (MP), Manage-
ment educaţional (MP), Consilierea pentru pro-
bleme de familie (MP), Psihologia muncii şi or-
ganizaţională (MP), Psihologia comunicării şi 
resurselor umane (MP), Psihologie social-politică 
şi relaţii interculturale (MP), Psihopedagogia în-
văţământului superior (MC), Formarea formato-
rilor (MP), Consiliere educațională și spirituală 
(MP), Educație sindicală (MP), Psihologia spor-
tului (MP), Psihologie judiciară (MP).

Ciclul 3 – doctorat:  Științe pedagogice și 
Științe psihologice.

Perspectivele facultății:
Extinderea programelor de formare pro-

fesională în raport cu evoluția pieței muncii;
Dezvoltarea în continuare a conexiunilor cu piața 

muncii și sfera de cercetare;
Deschiderea spre aplicarea continuă de experiențe 

și tehnologii didactice, manageriale, investigaționale, 
internaționale; producerea și implementarea inovațiilor 
proprii.

Vladimir GUȚU,
doctor habilitat în Pedagogie, 

profesor universitar,
decanul Facultății de Psihologie 

și Științe ale Educației

ÎN PRIM-PLAN – FACTORUL EDUCATIV



USM – 70: Educație, Cercetare, Inovare
UNIVERSITATEANIVERSITATEA
30 septembrie, 2016,30 septembrie, 2016,
nr. 2 (180)nr. 2 (180) 13

TIMPUL NOSTRU – LA PREZENT SI VIITOR,

Modernizarea politică a fost şi ră-
mâne marele proiect de viitor al 

societăţii din Republica Moldova. Ştiinţa 
politică din ţara noastră, reabilitată și pla-
sată la locul fi resc pe care trebuie să-l ocu-
pe într-o societate modernă, are misiunea 
să acorde suportul teoretic și metodologic 
necesar inițierii și desfășurării proceselor 
de schimbare politică. Facultatea de Re-
laţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Ad-

ministrative, care în acest an a împlinit 21 ani de la creare, 
a fost unul dintre centrele importante care au stat la bazele 
constituirii şi afi rmării ştiinţei politice de la noi. 

La etapa actuală, Facultatea de Relații Internaționale 
Științe Politice și Administrative dispune de un potențial 
științifi c și didactic semnifi cativ atât pentru formarea 
specialiștilor de înaltă califi cație, cât și pentru 
elaborarea suportului teoretic necesar promovă-
rii reformelor. În prezent, facultatea pregătește 
cadre la trei specialități: Politologie, Relații 
Internaționale și Administrație Publică. Stu-
diile de licență sunt completate cu cele de mas-
ter, care, la ora actuală, oferă 7 programe dife-
rite: Analiză și consiliere politică; Management 
politic și electoral; Politici şi servicii publice; 
Resurse umane si politici de personal; Studii Di-
plomatice; Studii Europene; Studii de america-
nistică. Pentru specialitățile „Administrație Pu-
blică” și „Relații Internaționale” învăţământul 
este organizat și în forma de studii cu frecvenţă 
redusă. Astăzi la facultate își urmează studiile 
circa 900 de studenți și masteranzi.

Procesul didactic este asigurat de cele două 
departamente ale facultății: Departamentul Științe Politice 
și Administrative și Departamentul Relații Internaționale. 
În cadrul departamentelor activează peste 60 de cadre di-
dactice, dintre care 7 persoane au gradul științifi c de doctor 
habilitat și titlul de profesor universitar, iar peste 30 pose-
dă gradul de doctor în științe și titlul de conferențiar. 

Departamentul Științe Politice și Administrative 
(DSPA) este o structură instituțională din cadrul FRIȘPA, 
care include 28 de cadre didactice universitare, asigurând 
desfășurarea procesului didactico-științifi c pentru studenții 

de la specialitățile „Politologie” și „Administrație publi-
că”. De asemenea, profesorii DSPA realizează instruirea 
studenților de la celelalte facultăți ale USM în domeniul 
științelor politice. Departamentul este structura academi-
că cu cea mai mare tradiție în domeniul științelor politi-
ce și administrative din Republica Moldova. Astfel, încă 
în 1990 a fost constituită Catedra de Politologie. Aici 
s-a format marea majoritate a specialiștilor în domeniul 
științelor politice din Republica Moldova, care s-au afi r-
mat ulterior în așa domenii de activitate precum: științifi că, 
politică, administrativă etc. Domeniile prioritare de acti-
vitate științifi că a DSPA sunt: modernizarea proceselor și 
instituțiilor politice; buna guvernare; evoluția sistemului 
politic din Republica Moldova; reformarea administrației 
publice; noul management public.

Departamentul Relaţii Internaţionale a fost înfi inţat în 

anul 1995. În prezent, aici activează 32 de cadre profe-
sorale:5 doctori habilitaţi, profesori universitari; 9 doctori 
în științe, 7 conferenţiari universitari; 2 lectori superiori; 
18 lectori universitari, magiştri. O bună parte de profesori 
activează în cadrul diferitor organizaţii non-guvernamen-
tale: Centrul Programelor de Contribuţie Civică; Centrul 
Moldo-Austriac „Iniţiative de pace, schimbări democra-
tice şi soluţionarea confl ictelor”, Centrul de informare şi 
documentare NATO în Moldova, Centrul Pro Marshall 
din Moldova. Printre direcțiile prioritare de cercetare ale 

membrilor departamentului sunt: procesul de europenizare 
şi integrare europeană a Republicii Moldova, studii de pace 
şi soluţionarea confl ictelor; analiza relațiilor internaționale 
la etapa actuală, aspecte teoretice și practice ale serviciului 
diplomatic.

De-a lungul timpului, în cadrul facultății au activat 
personalități cunoscute în întreaga țară: Gh. Rusnac, A. 
Zavtur, V. Moșneaga, V. Saca, V. Teosa, D. Strah, V. 
Cujbă, P. Fruntașu, A. Sîmboteanu, M. Orlov, A. Roșca 
ș.a.

Un motiv de mândrie și de speranță, în același timp, 
sunt absolvenții noștri, care se regăsesc astăzi în majori-
tatea instituțiilor publice din Republica Moldova, dar și în 
cadrul unor prestigioase organizații internaționale. Impre-
sionante sunt și cercetările profesorilor facultății. 

De regulă, ele refl ectă probleme actuale cu care se 
confruntă societatea. Important este ca acest 
potențial să fi e valorifi cat la maxim, pentru 
ca absolvenții FRIȘPA să-și găsească locul în 
instituțiile statului, în cadrul formațiunilor poli-
tice sau în structurile societății civile, selectați 
pe baza criteriilor de meritocrație și integritate 
morală, nu însă după aderența la o forță politică 
sau alta. Iar recomandările și concluziile care se 
conțin în studiile realizate de profesorii noștri 
servesc drept suport pentru elaborarea și pro-
movarea politicilor orientate spre modernizarea 
societății din Republica Moldova.

Aniversarea a 70-a de ani a Universității 
de Stat din Moldova este un bun prilej pentru 
evaluări şi pentru trasarea de noi obiective. 
În acest context, dezvoltarea de mai departe 
a științei politice universitare se desfășoară 

concomitent cu transformările din întreaga țară, având 
drept scop raționalizarea activității de instruire și cer-
cetare, redimensionarea acesteia spre conjugarea și 
unifi carea eforturilor științifi co-didactice și, respectiv, 
spre modernizarea procesului de creare și valorifi care 
a resurselor științifi ce în ansamblu.

Alexandru SOLCAN, 
doctor în științe, conferențiar universitar

decanul Facultăţii de Relații Internaționale, Științe 
Politice și Administrative

Facultatea de Arte Frumoase (pe 
vremuri Facultatea de Profesii So-

ciale) a Universităţii de Stat din Moldova 
a fost fondată în noiembrie 1964 conform 
deciziei Colegiului Ministerului Învăţă-
mântului Public din URSS din 17 octom-
brie 1964. În primul an de studii la cele 4 
secţii – Dramatică, Coregrafi e, Fotogra-
fi că şi Sportivă – îşi făceau studiile 115 
studenţi, însuşind cea de-a doua profesie: 
de regizor, de coregraf, de fotograf şi de 

antrenor în sport.
Pe parcursul anilor au fost înfi inţate şi alte secţii: jurna-

listică, arta de lector, lucrător comsomolist, operator foto-
cinema, turism, ansambluri orchestrale, artă teatrală, pic-
tură, teatru de păpuşi etc. Pentru studenţii de peste hotare a 
fost formată secţia „Coregrafi a popoarelor lumii”. În anul 
1979, la cele 12 secţii ale facultăţii, îşi făceau studiile deja 
1500 de studenţi.

Procesul de instruire la facultate era asigurat, pe baze 
obşteşti, de către profesorii de la catedrele de ştiinţe sociale 
şi de educaţie fi zică. Iar pentru desfăşurarea orelor la secţiile 
cu profi l artistic erau angajaţi prin cumul specialişti de înaltă 
califi care. Spre exemplu, secţiile de studiere a artelor erau 
conduse de profesori de la Institutul de Arte „Gavriil Mu-
zicescu”, de la Şcoala de muzică „Ştefan Neaga”, de către 
instrumentişti ai orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat 
şi ai Teatrului de Operă şi Balet, de artişti emeriţi ai popo-
rului, lucrători cu funcţii de răspundere de la instituţiile de 
cultură.

***

La începutul anilor ’90 facultatea a fost depolitizată. 
Au fost lichidate secţiile Arta de lectori, Munca de 

culturalizare ş.a., pe atunci excesiv politizate şi ideologiza-
te, în cadrul facultăţii fi ind păstrate doar secţiile artistice le-
gate nemijlocit de cultura şi tradiţia românească sau univer-
sală. Concomitent, au fost deschise noi secţii – Etnofolclor, 
Muzeografi e, Coregrafi e (dans modern şi dans sportiv) etc. 
Ca rezultat, din 1993, facultatea poartă o nouă denumi-
re – Facultatea de Arte Frumoase. Respectiv, din acest 
an începe a doua perioadă în istoria facultăţii. 

Printre colaboratorii facultăţii care au activat în prima 

etapă (1964-1993) se cuvine a fi  menţionaţi Izioslav Solo-
gubenco (mulţi ani decanul facultăţii), Vasile Roşcovanu, 
Mihai Negru, Lidia Panfi l, Ion Furnică, Spiridon Mo-
canu, Victor Rahmanov, Petru Stroiu, Vasile Căpățână, 
Vasile Șcrebliuc, Vladimir Calin, Clara Imaș, Gheorghe 
şi Ion Forţu şi alţii, care au contribuit din plin la educarea 
multor generaţii de studenţi.

În prima perioadă din istoria facultăţii, la diferite sec-
ţii, şi-au făcut studiile tocmai vreo 23 de mii de studenţi, 
pe când în cea de-a doua perioadă (1993-2013) – 2700 de 
studenţi, în virtutea faptului că facultatea noastră a fost defi -
nitiv depolitizată şi ideologizată.

Se ştie că Universitatea de Stat din Moldova este cea 

mai prestigioasă instituţie de învăţământ din republică nu 
doar graţie profesionismului cadrelor didactice, numărului 
de conferenţiari şi profesori universitari, de doctori şi doc-
tori habilitaţi, dar şi prin faptul că suntem unica instituţie de 
învăţământ care dispune de un lăcaş cultural spaţios, având 
în organigrama sa Facultatea de Arte Frumoase, unde în pre-
zent îşi fac studiile cca 400 de studenţi. Activitatea artistică 
a studenţilor Facultăţii este cunoscută departe de hotarele 
republicii – studenţii fi ind laureaţi ai diferitelor festivaluri 

internaţionale desfăşurate în România, Turcia, Polonia, Bul-
garia, Grecia, Ucraina, Bielorus, Ţările Baltice, Federaţia 
Rusă etc.

Dovadă că Facultatea de Arte Frumoase joacă un rol im-
portant nu doar în cultivarea calităţilor artistice ale tineretului 
studios, dar şi în orientarea lui profesională, serveşte faptul 
că unii absolvenţi care şi-au descoperit talentul şi adevărata 
vocaţie îşi continuă studiile în instituţiile de profi l din repu-
blică şi de peste hotare; au devenit personalităţi marcante 
ale culturii naţionale: Ion Kvasniuk – solist al Teatrului de 
Opera şi Balet, Larisa Arseni şi Maria Sarabaş – remar-
cabile interprete de folclor, Vasile Gavriliţă – instrumentist 
în orchestra „Folclor”, Valeriu Zagorneanu – instrumentist 
în orchestra fraţilor Advahov, Andrei Porubin – cunoscut 
ziarist, artist şi producător de emisiuni show etc.

***

În prezent, în cadrul facultăţii activează 6 secţii: Regie 
şi măiestrie actoricească (teatrul dramatic, teatrul de 

revistă, teatrul de copii şi tineret); Dirijat coral (cu studierea 
obligatorie a pianului); Folclor (cu studierea pianului, fl uie-
rului, cavalului, ocarinei şi cobzei); Coregrafi e (dans popu-
lar, modern şi sportiv); Orchestrală (instrumente aerofone şi 
instrumente de muzică populară) şi Artă decorativă.

Facultatea dispune de cadre didactice califi cate, cu o bo-
gată experienţă artistică profesională: maeştrii în artă Maria 
Iliuţ, Nicolae Gribincea, Vladimir Cobâsneanu, Vladi-
mir Colţ, lectorii Svetlana Veselovschi, Mihail Dudnic, 
Adriana Derevici, Leonid Serbin, Iurie Tătaru, Lucia 
Ciobanu, Andrei Graur, Ion Proca, Ana Ghețu, Anatol 
Popovici, Iurie Iovu, Cristina Gherasim, Elena Ţurca-
nu, maeştri de concert Olga Peiceva şi Valeriu Negruţă.

Graţie sprijinului acordat de rectorul Universităţii 
de Stat din Moldova, dl Gheorghe Ciocanu, de întreaga 
administraţie universitară, Facultatea de Arte Frumoase 
se prezintă astăzi drept unul dintre laboratoarele impor-
tante în studierea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, 
fi ind un centru valoros de educaţie culturală şi spirituală 
din Republica Moldova.

Valentin TOMULEŢ, 
doctor habilitat în istorie, profesor universitar, 

 Departamentul Istoria Românilor, Universală şi 
Arheologie,  decan al Facultăţii de Arte Frumoase

UN CENTRU ATRACTIV – ARTELE FRUMOASEUN CENTRU ATRACTIV – ARTELE FRUMOASE

ȘTIINȚA POLITICĂ ȘI SOCIETATEA ÎN SCHIMBARE

Ca o diademă copleşitoare, la fel ca şi celelalte, care  
toate poartă cu înfl ăcărare mesajul profund artistic, dincolo 
de sediul Casei de Cultură USM, Ansamblul Etnofolcloric 

„Crenguţa de Iederă” a dragii noastre Maria ILIUŢ, rămâne 
a fi  şi el o achiziţie de nepreţuit a Facultăţii 

de Arte Frumoase.
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Fondată odată cu Universitatea în anul 1946, Biblioteca Centra-
lă USM s-a afi rmat ca parte integrantă a procesului educaţional şi 
ştiinţifi c, contribuind la formarea universitară şi postuniversitară a 
specialiştilor din diverse domenii. 

Formarea colecţiei bibliotecii porneşte de la donaţiile acordate de 
către centrele universitare din Mosova, Sankt-Peterburg, Saratov, Kiev, 
Tomsk, Kazan şi alte oraşe din fosta U.R.S.S. Graţie acestor donaţii, la 
fi nele primului an de studii 1946-1947, biblioteca insera circa 20 de mii 
de volume. 

Din anul 1947 Biblioteca benefi ciază de depozit legal. Schimbul de 
publicaţii, întreţinut cu alte instituţii 
din ţară şi de peste hotare, precum 

şi utilizarea intensă a împrumutului interbibliotecar face 
posibil accesul la colecţiile valoroase de documente ale 
celor mai mari şi prestigioase instituţii bibliotecare şi 
centre universitare din ţară şi de peste hotare. Astfel, 
către anul 1964, numărul partenerilor bibliotecii atin-
ge cifra de 130. Astăzi, Biblioteca întreţine relaţii de 
parteneriat cu centre universitare şi bibliotecare din 
România, ţările CSI, Bulgaria, Polonia, SUA ş.a.

 Pe parcursul anilor colecţia Bibliotecii creşte, se îm-
bogăţeşte conţinutul acesteia în funcție de constituirea 
noilor facultăţi, specialităţi şi specializări. În prezent 
deţinem o colecţie de circa 1 700 000 de documente. 
Anual se achiziţionează peste 150 de titluri de periodice tipărite, precum şi baze de date elec-
tronice străine. 

 Biblioteca Centrală USM a fost printre primele biblioteci universitare care a făcut încer-
cări de automatizare a proceselor de bibliotecă. Astfel, la începutul anilor 90, se pune baza 
Catalogului electronic al bibliotecii, care s-a dezvoltat, în continuare, în baza mai multor 
sofware-uri de bibliotecă. Conectarea la reţeaua INTERNET, precum şi constituirea Ofi ciului 
„Automatizarea proceselor de bibliotecă” a permis optimizarea serviciilor de informare ofe-
rite benefi ciarilor, utilizând tehnologii informaţionale moderne.

 În luna mai 2001 Universitatea de Stat din Moldova semnează Memorandumul de acord, 
devenind membru al Consorţiului Naţional eIFL Direct Moldova (azi REM – Resurse Elec-
tronice pentru Moldova). În aşa mod, Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor bazele de 

date EBSCO, precum și un șir de alte baze de date, de care benefi ciază în calitate de membru 
al Consorțiului (Bioone, Oxford university press, EDWARD ELGAR PRODUCTS, IOPsci-
ence, IMF eLibrary, ROYAL SOCIETY JOURNALS ş.a.).

Începând cu anul 2014, Biblioteca achiziționează accesul la un pachet special de 
resurse electronice oferit de prestigioasa editură Springer.

Vom menționa participarea Bibliotecii la diverse proiecte naționale și internaționale 
Printre acestea vom specifi ca Proiectul Modern Information Services for ImprovementStudy 
Quality (MISISQ) din cadrul programului TEMPUS (perioada de realizare decembrie 2013- 
noiembrie 2016). Ca rezultat al realizării obiectivului acestuia, 7 biblioteci universitare din 
Republica Moldova au creat o platformă unică de acces la resurse (http://primo.libuniv.md/). 

De asemenea, a fost constituit și înregistrat în registre 
internaționale Repozitoriul Instituțional USM (http://
dspace.usm.md:8080/xmlui/), în care se arhivează 
rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce ale universităţii. 
Este de menționat și alt proiect la care Biblioteca este 
parte - „Modernization of academic library services 
in Moldova”, fi nanțat de Programul SIU Eurasia. 
Acest proiect ține de instruirea personalului în con-
textul modernizării serviciilor de bibliotecă.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Re-
publicii Moldova din 13 aprilie 2006 Biblioteca 
deţine categoria superioară de remunerare. In-
stituţia noastră este reprezentată în diverse structuri 
profesionale de rang național și departamental, cum 

ar fi : Consiliul Biblioteconomic Naţional, Consiliul Bibliotecilor din Învățământ de pe lângă 
Ministerul Educației. Din anul 1966 Biblioteca este abilitată cu funcţia de Centru bibliote-
conomic departamental, fi ind sediu al Consiliului Director al bibliotecilor din instituţiile de 
învăţământ superior şi mediu de specialitate. 

 Cel mai valoros capital al Bibliotecii a fost și rămâne personalul. Astăzi în Biblioteca 
Centrală USM activează 48 de persoane. 30 de bibliotecari dețin diverse categorii de califi ca-
re. Or, dezvoltarea şi modernizarea Bibliotecii nu poate fi  realizată fără un personal califi cat, 
conştient de necesitatea de a se instrui permanent şi care demonstrează competenţe profesio-
nale, dăruire şi devotament meseriei de bibliotecar şi instituţiei pe care o slujesc. 

Ecaterina ZASMENCO,
directorul Bibliotecii Centrale, USM

70 de ani, desigur, 
este un termen relativ. 
Pentru un om poate fi  
o viaţă-ntreagă, pen-
tru un stat e vârsta 
adolescenţei, iar pen-
tru un lăcaş al ştiinţei 
e tocmai timpul potri-

vit pentru a număra realizările şi a con-
strui planuri pentru anii ce vor urma.

Cu prilejul aniversar atât de semnifi ca-
tiv pentru USM, am dori să întoarcem 

privirile către o altă sferă de activitate decât 
cea ştiinţifi co-didactică şi anume, cea a dez-
voltării instituţiei sub aspect social, direcţie 
în serviciul căreia trudeşte un număr impre-
sionant de angajaţi, devotaţi cu trup şi sufl et 
instituţiei noastre.

 Realitatea nu stă 
în loc, iar necesită-
ţile imperioase ale 
timpului nu permit 
a stagna: ele te în-
deamnă să explorezi 
noi domenii, să ca-
uţi noi soluţii şi, în 
mod imperativ, să te 
implici în noi pro-
iecte. Iată că după 
reformele în sfera 
învăţământului a venit şi ora reformării 
USM din interior. De-a lungul anilor, eram 
familiarizați nu doar ca una dintre cele mai 
prestigioase instituţii de învăţământ superior, 
la care râvneau să ajungă tinerii absolvenţi ai 
liceelor, dar eram şi acea entitate care asigura 
studentul cu strictul necesar, pentru a putea ob-
ţine anumite performanţe: trai în cămin la pre-
ţuri mai mult simbolice, cantine amplasate în 
campusul universitar, spaţii de agrement etc.

Aşa au funcţionat lucrurile o bună pe-
rioadă de timp, până a sosit momentul 
„schimbării la faţă” a ceea ce înseamnă ser-
vicii sociale USM. În urma unor analize rigu-
roase şi ore de dezbateri, s-a ajuns la concluzia 
că şi aici accentul urmează a fi  plasat pe cali-
tate, or studentul de azi este mult mai ambiţios 
decât cel de ieri; el îşi cunoaşte locul şi ştie ce 
i se cuvine pe drept. Schimbările au început 
încă în 2010, mai întâi, cu paşi mai modeşti, 
apoi tot mai încrezători, cu proiecte cura-
joase de reconstrucţie.

Aşadar, anul 2011 este cel ce a semna-
lat undă verde pentru tot ceea ce înseamnă 

refacerea infrastructurii. Blocul Central 
de studii a fost primul care s-a regăsit în 
această nouă abordare. Rezultatele sunt la 
suprafață. Iar Blocul II s-a renăscut pre-
cum pasărea Fenix din propria cenuşă. 
Un aspect cu totul surprinzător au astăzi 
Blocurile III şi IV de studii. Şi această per-
formanţă, ca multe altele, ne-a reuşit doar 
în ultimii 6 ani!

Aceeaşi strategie a fost aplicată şi la re-
construcţia din temelie a căminelor studen-
ţeşti: bunăoară, Căminul Nr. 16 este primul 
unde, în 2013, USM şi-a încercat puterile. Şi 
a reuşit! Astăzi aici sunt amenajate camere cu 
câte două persoane fi ecare, locatarii dispunând 
de bloc sanitar separat. Și căminele Nr. 10 şi 
11 au cunoscut o nouă abordare, devenind 
„cămine de tip hotel”. 

Reparate au fost nu doar blocurile de studii 
şi căminele, fi indcă studenţii au nevoie nu doar 

de trai şi condiţii 
pentru a căpăta 
cunoştinţe, dar şi 
de timp liber pen-
tru un respiro. Şi 
acest spaţiu astăzi 
încântă privirea 
tuturor angajaţi-
lor şi studenţilor, 
fi indcă admirăm 
împreună o ade-
vărată oază natu-
rală – cu gazonul 

ei verde ademenitor, cu arborii decorativi şi 
arbuşti de diferite specii exotice şi cu bănci-
le frumos amplasate pentru toţi. (Imaginea, 
realizată de Marina Cebotari, fotoreporter 
USM, este alăturată).

Şi dacă tot veni vorba despre timpul de 
odihnă, şi la acest capitol Departamentul Social 
reuşeşte să aducă ajustări. Amintim, în această 
ordine de idei, reparaţia cantinei din Campu-
sul central universitar, care zilnic alimentează 
un număr considerabil de persoane la preţuri 
avantajoase, de baza de odihnă „Dacia”, de pe 
litoralul Mării Negre, unde studenţii îşi pot or-
ganiza foarte bine vacanţa de vară.

Într-un fi nal, constatăm că Departamentul 
Social există şi funcţionează în exclusivitate 
pentru student, iar confortul lui rămâne a fi  
scopul nostru neabătut, obiectivul nostru pri-
mar. De aceea şirul realizărilor nu se va opri 
aici, ci va continua, sperăm, cu noi reuşite.

La mulţi ani, dragă USM! La mulţi ani, 
dragi studenţi!

Victor GÂRLEA,
şeful Departamentului Social, USM

PENTRU CONFORTUL STUDENŢILOR
Până nu demult Muzeul de Ştiinţe 

ale Naturii al Universităţii de Stat 
din Moldova nu-şi avea fi rma (inscripţia), 
dacă excludem mica emblemă care a fost 
elaborată odată cu înfi inţarea acestuia.

În schimb, instituţia noastră are o 
impresionantă istorie, care, pe parcursul 
multor decenii, i-a adus universităţii o fai-
mă binemeritată.

…La începutul anilor ’60 ai secolului 
trecut studenţii-biologi (inclusiv geologii 
şi pedologii) îşi făceau aşa-numita prac-
tică de producere în cele mai îndepărtate 
regiuni ale imensei URSS de altă dată. 
Acolo unde erau trimişi studenţii cerce-
tau cu cea mai mare pasiune fauna şi fl ora 
locului, în special, fi ind pasionaţi de cele 
mai exotice ierburi, 
plante, insecte, pă-
sări, animale, care, 
bineînţeles, nu pu-
teau fi  atestate pe 
teritoriul plaiului 
nostru moldav.

Prin urmare, 
viitorii specialişti 
în domeniile lor de 
mai târziu nu pu-
teau reveni acasă, 
la facultatea lor, 
la catedrele lor cu 
mâna goală. Anu-
me prin aceasta se 
explică faptul că, 
treptat, la Facul-
tatea de Biologie 
erau achiziţionate exponate unice, pe care 
profesorii şi elevii din şcolile republicii le 
puteau vedea până atunci doar în fi lme şi 
în literatura de specialitate.

Aşa se face că, începând cu anul 1952, 
catedrele de profi l adunau şi sistematizau 
cu regularitate colecţii întregi ale lumii ve-
getale, celei animale (terestre şi subacva-
tice) de pe diferite meridiane ale globului, 
pentru ca astăzi Universitatea de Stat din 
Moldova să dispună de cel mai important 
Muzeu de Ştiinţe ale Naturii din Republi-
ca Moldova.

Ulterior, mulţi dintre absolvenţii Fa-
cultăţii de Biologie, pe care destinul i-a 
dus departe de meleagurile natale, trimi-
teau diferite mijloace materiale pentru 
completarea colecţiilor din muzeul nos-
tru.

Astăzi vizitatorii Muzeului au posibi-
litate să admire mostre ale faunei şi fl orei 
planetare de pe cele mai îndepărtate şi 

exotice regiuni terestre şi oceanice. Dato-
rită tezaurului inestimabil adunat cu osâr-
die pe parcursul multor decenii, Muzeul 
de Ştiinţe ale Naturii, USM, s-a trans-
format într-un veritabil centru instructiv 
ştiinţifi c şi de educaţie. Ne bucură mult 
faptul că din an în an numărul vizitatori-
lor (cu preponderenţă elevi ai liceelor din 
toată republica, studenţii şi cadrele didac-
tice de la alte instituţii şi, pur şi simplu, 
oamenii de rând) ne vizitează cu cea mai 
mare plăcere Muzeul.

Fluxul de vizitatori a crescut în deo-
sebi în ultima perioadă, când instituţia 
noastră a trecut într-o altă locaţie – mult 
mai largă şi mai adaptată. Pe această cale 
ţin să aduc cele mai sincere cuvinte de 

mulţumire con-
ducerii Univer-
sităţii de Stat din 
Moldova, care a 
dispus importan-
te surse băneşti 
pentru renovarea 
muzeului nostru, 
care astăzi, cu 
adevărat, are o în-
făţişare, profund 
europeană. Acest 
lucru l-au consta-

tat reprezentanţii 
multor instituţii de 
învăţământ preu-
niversitar şi uni-
versitar din ţara 
noastră, precum şi 

numeroase delegaţii din străinătate. Doar 
o singură cifră care ne poate vorbi de la 
sine:

În intervalul de timp 2000-2016 pra-
gul muzeului au trecut aproape 45 de mii 
de vizitatori (excluzând orele de curs cu 
studenţii).

Iar tuturor celor care vin să ia cunoş-
tinţă de ceea ce reprezintă cu adevărat 
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii USM noi le 
spunem cu inima deschisă că acest Patri-
moniu inestimabil este dedicat, consacrat 
memoriei celor plecaţi şi urmaşilor aces-
tora, care au fost, sunt şi vor rămâne – dra-
gii noştri Învăţători-Dascăli, fondul de aur 
al societăţii din toate timpurile.

Stanislav POZNAKOMKIN,
absolvent al Facultăţii de Biologie,

promoţia 1962,
directorul Muzeului de Ştiinţe ale 

Naturii, USM

INESTIMABIL PATRIMONIU UNIVERSITAR

Această imagine a fost realizată de fotoreporterul 
USM Marina Cebotari în sediul nou al Muzeului 
din Blocul Central. Probabil că domnul Stanislav 

Poznakomkin se simte un om împlinit fi indcă 
întreaga lui viaţă şi-a consacrat-o unui scop 

nobil, pe care şi l-a realizat deplin.

COMPETENȚĂ ȘI DĂRUIRE PROFESIEI NOBILE
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De la întemeiere și până în prezent, organizația sindicală a angajaţilor USM își ori-
entează activitatea spre apărarea intereselor lor social-economice: dreptul la mun-

că; dreptul la studii; la salarizare decentă; la condiții optime de activitate; dreptul la spațiu 
locativ; la odihnă și tratament sanatorial; dreptul la devenirea profesională; la protecția și 
securitatea muncii.

Rectoratul și Comitetul sindical al USM realizează 
un vast program social, identifi când noi posibilități de 
îmbunătățire a condițiilor materiale ale angajaților. La 
sfârşitul fi ecărui an academic cadrele didactice benefi -
ciază de un ajutor material de 2.000 de lei, iar angajaţii 
auxiliari – de 1.200 de lei,; la Sfi ntele Paşti – un adaos 
de 1.300 de lei şi la Crăciun – de 1.000 de lei pentru toţi 
angajaţii. 

Actualmente, valoarea veritabilă a universităţilor o 
constituie şcolile ştiinţifi ce, generaţiile tinere selectate 
şi educate în aceste instituţii, infrastructura de cercetare 
dotată cu utilaj şi echipament modern. Or, domeniul de 
cercetare este unul prioritar în activitatea rectoratului şi 
a Comitetului sindical atât prin participarea în activitatea diferitor comisii didactico-ştiinţi-
fi ce, cât şi prin acordarea de mijloace fi nanciare. Comitetul sindical contribuie cu o sumă de 
500 de lei pentru organizarea conferinţelor ştiinţifi ce universitare şi 2000 de lei pentru cele 
internaţionale.

Începând cu luna martie 2015, sindicatele acordă prime (ajutoare materiale) cadrelor di-
dactice şi cercetătorilor care susţin cu succes tezele de doctor – 500 de lei, iar pentru doctor 
habilitat – 1.000 de lei. Menţionăm şi faptul că organizaţia sindicală a USM a participat activ 
la protestele din aprilie 2014, în rezultatul cărora doctorii în ştiinţe benefi ciază de un spor la 
salariu de 600 de lei (faţă de 300 de lei), iar doctorii habilitaţi de 1.100 lei (faţă de 700 de 
lei).

Tot în acest context, Comitetul sindical acordă ajutor material angajaţilor pentru trata-

mentul sanatorial în limitele de 3.000 - 3.900 de lei (25-30 de bilete sanatoriale pe an).
Cu alte cuvinte, la USM este elaborat şi funcţionează un amplu Program de motivare a 

salariaţilor, care prevede crearea unui climat optim de activitate şi asigurare a unui trai decent 
în condiţiile complicate de astăzi. În contextul acestor performanţe, s-a stabilit un parteneriat 

benefi c cu conducerea universităţii, care funcţionează 
în mod constructiv şi efi cient pe dimensiunile: protecţia 
permanentă a intereselor social-economice şi de muncă 
ale angajaţilor, implicarea activă a fi ecărui angajat în 
procesul instructiv-educaţional şi de cercetare.

Comitetul sindical realizează în mod constructiv 
şi colaborarea cu organizaţii sindicale din unele uni-
versităţi de peste hotare. Astfel au fost încheiate şi 
funcţionează Convenţiile de colaborare sindicală cu 
comitetele sindicale de la Universitatea „Al.I.Cuza” 
din Iaşi, de la Universitatea de Stat din Kiev, de la 
Universitatea de Stat „M.V.Lomonosov” din Mos-
cova, de la Universitatea de Stat din Minsk etc.

În prezent, comitetul sindical îşi orientează activita-
tea în contextul cerinţelor şi standardelor europene (conform Procesului Bologna), care sunt 
axate pe instruire-cercetare, pe schimbare de mentalitate şi pe afi rma rea adecvată a principi-
ilor Spaţiului European al Învăţământului Supe rior. În aşa mod, organizaţia sindicală susţine 
şi promovează performanţele academice şi ştiinţifi ce europene, autonomia universitară, mo-
dernizarea pe toate căile a dezvoltării strategice a Universităţii. 

Cu prilejul aniversării a 70-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova, adu-
cem sincere felicitări întregului colectiv, dorindu-i multă sănătate, prosperitate, perfor-
manţe didactico-științifi ce, succese deosebite în toate domeniile de activitate!

Dumitru CĂLDARE,
preşedintele Comitetului Sindical, USM,

doctor habilitat în fi losofi e

Fondată în anul 1952, 
Casa de Cultură a 

Universității de Stat din Mol-
dova este instituția ce reunește 
un important număr de colec-
tive artistice, care pe parcursul 
anilor s-au bucurat de succe-
se remarcabile atât la nivel 
național, cât și internațional. 
Astfel, studenții USM au 

posibilitatea ca, pe lângă facultatea de bază, să 
frecventeze și Facultatea de Arte Frumoase. Cu 
un număr de opt colective-model, Căminul nos-
tru cultural reușește să îmbine o multitudine de 
activități artistice, variind de la muzica populară 
la dansuri sportive sau de la muzica corală la tea-
trul dramatic şi cel de revistă. 

Este de remarcat faptul că cea mai mare pon-
dere o au colectivele 
artistice care și-au 
direcționat activita-
tea în aria folclorului 
național. Unul dinte 
aceste colective ar-
tistice „model” este 
Orchestra de fanfa-
ră, fondată în 1964. 
Numărul studenților 
interesați în a deveni 
parte a colectivului 
a fost mereu unul 
reprezentativ, lucru 
datorat repertoriului 
ales al orchestrei. 
Participarea orches-
trei la evenimentele Casei de Cultură a devenit un 
element indispensabil din agenda acesteia. 

În aceeași notă a tradițiilor naționale se în-
cadrează și Orchestra de muzică populară 
„Struguraș”. Fondat în 1962, colectivul numă-
ră la moment 18 membri. Încă de la începutul 
activității sale, „Struguraș” a depășit frontierele 
naționale, ajungând să concerteze în varii orașe, 
precum: Kiev, Lvov, Odessa, Riga, Vilnius. Pe lân-
gă participarea la concertele organizate în cadrul 
Casei de Cultură a USM, orchestra conlucrează 
cu grupuri artistice din diferite instituții de învăţă-
mânt superior, precum și cu grupuri internaționale 
de dansatori. 

Fondat în același an, 1962, Colectivul artis-
tic de dans popular „Struguraș” se bucură și în 
prezent de interes deosebit din partea studenților. 
Pe lângă activitățile organizate în cadrul Casei de 
Cultură, colectivul a participat și participă la un 
număr impresionant de evenimente în întreaga 
țară, emisiuni televizate și concerte internaționale 
(România, Grecia, Bulgaria). 

Ansamblul Etnofolcloric „Crenguță de Ie-
deră” vine să completeze șirul colectivelor artis-
tice care promovează cultura națională. Fondat 
acum 25 de ani, ansamblul reușește să sintetizeze 
și să perpetueze folclorul autentic prin participa-
rea nu doar la evenimentele Universității de Stat, 
ci și la diferite festivaluri și concursuri pe întreg 

teritoriul republicii. Datorită unicității repertoriu-
lui său, colectivul este frecvent invitat la diferite 
emisiuni televizate la: TVM, Jurnal TV, Noroc 
TV, Prime TV ş.a.

Pe lângă formațiile artistice axate pe muzica 
și dansul popular, în lista colectivelor „model” 
ale Casei de Cultură se remarcă și Corul „Lira”. 
Cu o experiență de un sfert de secol, colectivul a 
reușit să-și creeze un repertoriu variat, ce include 
piese muzicale diferite ca genuri ale artei corale și 
ca arie geografi că de inspirație pentru creaţiile co-
rale interpretate. De aici rezidă și multiplele suc-
cese ale Coralei „Lira” la concursuri pe scenele 
din Ucraina, România, Țările Baltice, Bulgaria, 
Polonia. 

În decursul celor aproape două decenii de acti-
vitate, Studioul artistic de dansuri sportive „Eli-
te-Dance” a reușit să organizeze diferite seminare 

de perfecționare 
a măiestriei teh-
nice și artistice, 
invitând cei mai 
buni specialiști 
autohtoni în do-
meniu. Pe lângă 
implicarea activă 
în evenimente-
le organizate de 
Casa de Cultură, 
începând cu 2005, 
„Elite-Dance” s-a 
impus și pe are-
na internațională, 
printre ultimele 
concursuri fi ind: 

Chișinău International Open 2013, Golden Step 
2013, Dance Masters Cup 2014, Open 2015 etc., 
în cadrul cărora dansatorii s-au învrednicit de pre-
mii prestigioase. 

Și studenții îndrăgostiți de arta teatrală au oca-
zia să-și dezvolte abilitățile actoricești în cadrul 
colectivului Teatrului dramatic „Dialog” (fon-
dat în 1995) și a Teatrului de satiră „Vacanța 
mică” (2001). Deși diferite ca stil, ambele colec-
tive teatrale reușesc să captiveze spectatorul prin 
artistismul spectacolelor. Tradiția școlii realiste – 
amprentă a teatrului dramatic „Dialog” se pliază pe 
dinamismul lumii contemporane. Astfel, studenții 
au reușit să pună în scenă spectacole, printre care 
celebra operă dramatică a lui I.L.Caragiale, „O 
noapte furtunoasă”, „O suferință”, semnată de 
Duiliu Zamfi rescu ş.a. 

Teatrul de satiră „Vacanța mică”, este axat, 
prin defi niție, pe explorarea laturii umoristice a 
realităților cotidiene, colectivul participând la 
multiple evenimente cu ocazia Zilei umorului, Zi-
lei teatrului, Sărbătorii Vinului etc. 

Din cele expuse mai sus deducem că Casa de 
Cultură a Universității de Stat din Moldova a fost 
şi rămâne un promotor activ al activităților cultu-
rale, susținând studenții dornici de a-și descoperi 
și dezvolta eul artistic. 

 Gheorghe CIORCHINĂ,
director al Casei de Cultură a USM

Fiecare per-
soană care 

intră pentru întâ-
ia oară în curtea 
universității noas-
tre este plăcut sur-
prinsă de un edifi -
ciu cu totul aparte. 
Splendidă, zveltă și 
neobișnuită este Bi-

serica „Întâmpinarea Domnului”. 
Unii își pun fi reasca întrebare: de 

unde a răsărit această faimoasă bise-
rică și de când este amplasată pe te-
ritoriul universității? Oricum, acest 
an aniversar pentru instituția noas-
tră – șapte decenii 
de la fondare – ne 
amintește de tristele 
fi le din istoria sfân-
tului locaș. Anul 
1946 este data de 
când biserica este 
transformată în sală 
de sport. 

Cei care nu știu 
prea multe despre 
trecutul acestei Ca-
pele, ar trebui să 
cunoască faptul că 
este de două ori mai 
veche ca universita-
tea,  fi ind menită tot 
pentru o instituție de 
învățământ. A fost construită în anii 
1879-1880 pe un teren donat de către 
Primăria Chişinăului pentru Şcoala 
Duhovnicească. Edifi ciul a fost pro-
iectat de arhitectul eparhial Mihail 
Seroţinski, care a asigurat şi asistenţa 
tehnică. Sfi nţirea bisericii a avut loc la 
24 august 1880.

Numărul elevilor Şcolii Duhovni-
ceşti fi ind în continuă creştere, biseri-
ca a devenit neîncăpătoare. Astfel, în 
octombrie 1899, direcţia şcolii îi în-
credinţează arhitectului lărgirea sfân-
tului locaş. Reconstrucţia bisericii a 
durat până în 1902, când, la 17 octom-
brie, este resfi nţită de către Episcopul 
Chişinăului şi al Hotinului Iacob (Pi-
atniţki).

În timpul primului război mondial 
clădirea şcolii şi biserica au fost ceda-
te provizoriu unui lazaret militar, fi ind 
retrocedate în anul 1919. Între anii 
1919-1940, apoi 1941-1944 aici şi-a 
avut sediul Seminarul Teologic. Din 
1944 şcoala şi biserica sunt închise, 
iar iconostasul şi câteva icoane s-au 
păstrat în România. 

În anul 1991 Biserica este re-

deschisă. Catapeteasma bisericii este 
readusă şi încep lucrările de renova-
re. Sfântul locaş a fost reconstruit în 
exterior după aspectul de odinioară 
cu ajutorul rectoratului USM, iar în 
interior a fost executată pictura în stil 
bizantin.

Slujba de sfi nţire a bisericii a 
fost ofi ciată la 13 mai 2007 de către 
Mitropolitul Vladimir. La lucrările 
de restaurare a acestui sfânt edifi ciu 
şi-au adus contribuţia fi nanciară con-
ducerea USM, profesori şi studenţi, 
precum şi alţi creştini. Biserica este 
considerată un „laborator de for-
mare duhovnicească” pentru mai 

multe generații de slujitori, care au 
studiat la prima Şcoală Teologică 
din Basarabia. Hramul Bisericii se 
prăznuiește la 15 februarie. 

Clădirea cu două etaje și cinci cu-
pole reprezintă o raritate în arhitectura 
ecleziastică din Interfl uviul Pruto-
Nistrean și se aseamănă cu un castel 
din basme. Este printre puținele mo-
numente ocrotite de stat, care include: 
monument de istorie, de arhitectură și 
de artă. Locașul emană o energie tine-
rească și, de rând cu slujbele ofi ciate, 
aici își are sediul Asociația Studenților 
Creștini Ortodocși. Tot aici se regăsesc 
sute de tineri care își zidesc sufl etele și 
învață din Evanghelie. 

Biserica colaborează cu toate 
facultățile și direcțiile USM spre for-
mare spirituală și întru susținerea 
vieții lăuntrice a fi ecăruia.

Acest locaș dispune de o bibli-
otecă bogată, curează câteva pro-
grame de masterat în domeniul 
spiritualității creștine și participă la 
viața de zi cu zi a universității.

Preot Octavian MOȘIN

FORJERIE DE TALENTE ARTISTICE CENTRU ISTORIC, CULTURAL ȘI 
DUHOVNICESC

SINDICATELE – ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII
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ŞAC din s. Grimăncăuţi, raionul Briceni, care 
a câştigat medalia de bronz la competiţiile 
de box, în limita categoriei de 67 kg, la ediţia 

a XXVII-a a Jocurilor Olimpice din Sydney, Australia 2000. 
Ulterior absolventul nostru a obţinut un şir de trofee la diferite 
competiţii internaţionale de anvergură. Pentru performanţa de 
pe continentul australian i s-a conferit titlul de mastru Emerit al 
Sportului şi prin Decret Prezidenţial a fost distins cu Ordinul 
„Gloria Muncii”.

Treapta a III-a este ocupată de un alt ab-
solvent al Facultăţii de Drept (2012). Este vorba 
de judocanul Sergiu TOMA, care a obţinut me-
dalia de bronz în categoria de 81 kg la Jocurile 
Olimpice, ediţia a XXXI-a, desfăşurate în luna 
august, curent, la Rio de Janeiro, Brazilia (ce-i 
drept, Sergiu a evoluat sub drapelul Emiratelor 
Arabe Unite). Are un palmares consistent, care 

include o medalie de bronz obţinută la Campionatul Mondi-
al, o medalie de argint la Campionatul Europei, o medalie de 
bronz cucerită la ediţia a XXIV-a a Uinversiadei Mondiale din 
Bangkok, Thailanda (2007), un titlu de campion al lumii (la 
tineret) şi multiplu premiant al Cupei Mondiale, al Turneelor 
de Grand Prix etc.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, în anul 
2011, Sergiu TOMA a fost decorat cu Medalia „Meritul Ci-
vic” pentru realizări deosebite la competiţii internaţionale, con-
ferindu-i-se Titlul de mestru Internaţional al Sportului.

Treapta a IV-a îi revine masterandului Fa-
cultăţii de Biologie şi Pedologie Sergiu CE-
CHIR, anul II, care s-a clasat pe locul VI la 
haltere în cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio 
de Janeiro 2016. Pentru acest rezultat destul de 
onorabil (al VI-lea în lume din 207 ţări parti-
cipante!), prin Decizia Guvernului Republicii 
Moldova, a luat un premiu de 400 000 de lei. 
Proaspătul Maestru Internaţional al Sportului 

are în palmaresul său 11 medalii de aur, argint şi bronz cuceri-
te la campionatele europene, mondiale (la seniori şi tineret) şi 
mondiale studenţeşti. Din lipsă de asistenţă fi nanciară necesară 
din partea statului, studentul nostru a investit din bugetul fa-
miliei bani pentru evoluţia sa onorabilă la Rio de Janeiro. Să 
nu uităm că un halterofi l de talia lui Sergiu CECHIR ridică 
zilnic la antrenamentele istovitoare (care sunt destul de dure şi 
planează la limita capacităţilor fi zice şi psihice) circa 35-40 de 
tone de metal de asupra capului. Da, caracter !!!

Locul V îi revine absolventului cursuri-
lor de masterat, promoţia 2016, al Facultăţii 
Ştiinţe Economice, Valeriu DUMINICĂ, 
Maestru Internaţional al Sportului la Judo, 
categoria 81 kg, care s-a clasat pe locul IX la 
Jocurile Olipice din Rio de Janeiro din vara 
acestui an, an care a coincis şi cu perioada de 
absolvire a Universităţii de Stat din Moldo-
va. Născut în oraşul Hânceşti, într-o familie 

de medici, Valeriu îmbină cu iscusinţă activitatea din aulele 
studenţeşti cu cea a sportului de mare performanţă din sala cu 
tatami, având un portofoliu impresionat academic: licenţiat în 
Drept, trei Diplome de magistru în Business şi Administrare, 
în Pedagogie şi în Finanţe şi Bănci şi o listă impunătoare de 
victorii şi succese internaţionale, cum ar fi  câştigarea a două 
ediţii a Cupei Mondiale, Grand Prix-uri, Campionatul Europei 
la sambo (tineret) şi alte distincţii obţinute pe diferite meridia-
ne şi paralele ale globului.

Locul VI îi revine Maestrului Emerit al 
Sportului la atletism Ion LUCHIANOV, ab-
solvent al Facultăţii de Drept, clasat pe locul 
IX la ediţia a XXX-a aniversară, din Londra, 
Anglia 2012, la alergări pe distanţa 3000 m /
obstacole. Ion este unicul sportiv din Republi-
ca Moldova care are în palmaresul său setul 
întreg de medalii la Universiadele Mondiale: 
aur obţinut la ediţia a XXV-a a Universiadei 

Mondiale, găzduită de capitala Serbiei, oraşul Belgrad; argint 
obţinut la Universiada 2005 din Trabzon (Turcia) şi bronz ad-
judecat în 2007 în or.Bankok din Thailanda. 

Celebrul atlet este unicul atlet moldovean care a cucerit 
Cupa Mondială şi o medalie la Campionatul Europei. Este 
vorba de medalia de bronz. De asemenea absolventul nostru 
a mai stabilit un record inedit – este unicul atlet din Europa 
care a prins fi nalele la 3000 m/obstacole la Jocurile Olim-
pice din Beijing, China 2008 şi Londra, Anglia 2012, mai 
având o participare la Olimpiada din Atena, Grecia 2004 
(locul 12). Dar să nu uităm că Republica Moldova este uni-
cul stat din Europa care nu are pistă de alergări la proba 
dată. Incredibil!!

Locul VII – studentul Facultăţii de Drept, 
anul II, Dan OLARU, Maestru Internaţional 
al Sportului, care s-a clasat pe locul IX la tir 
cu arcul, în cadrul Jocurilor Olimpice 2012 din 
Londra, Anglia, unde a fost şi portdrapelul De-
legaţiei Olimpice a Republicii Moldova la cea 
de a XXX-a ediţie aniversară a JO. Dan avea 
atunci doar ... 15 ani, reuşind să se regăsească 
printre cei mai buni nouă arcaşi ai lumii. 

Numai în anul 2016, viitorul jurist a devenit vicecampion 

În epoca modernă sportul de performanţă 
presupune dezvoltarea intelectului în-

tr-un corp bine format, ambele adaptate situ-
aţiilor speciale, implicate în competiţii după 
anumite reguli, iar sportivul este privit ca o 
fi inţă centrată pe execelenţă, care-şi îndreaptă 
activitatea spre limitele capacităţilor sale, spre 
realizarea performanţei supreme. Sportul, ca 

funcţie socială, şi-a lărgit tot mai mult semnifi caţia în socie-
tate şi a atras înlăuntrul domeniului său tot mai mult teren, iar 
performanţa a devenit un produs social, nu numai individual. 
Rolul factorilor sociali este foarte însemnat în pregătirea, ob-
ţinerea şi menţinerea performanţei. Astfel performanţa devine 
„un model cultural” care dobândeşte adeziunea publicului. 
Performanţa sportivă reprezintă rezultatul obţinut într-o activi-
tate specifi că, de regulă, într-un concurs. Termenul este folosit 
pentru a desemna rezultatul deosebit, remarcabil, obţinut de 
subiect într-o probă, încercare sau întrecere. 

Sportul a impus termenul şi în alte domenii: în tehnică 
sau activităţi sociale, trecând din sfera motricităţii în cea 
a intelectului sau artei. De altfel, şi Jocurile Olimpice au cu-
prins încă din antichitate, concursuri de literatură şi artă. Ori-
cum, performanţa este privită de cele mai multe ori ca ispravă 
deosebită a unui individ sau a unei echipe, având în acelaşi 
timp valoare socială.

Performanţa constituie aspectul de excelenţă al fi inţei 
umane, privită în totalitatea ei şi de aceea imnul nu se into-
nează „în lumea largă” decât pentru conducătorii de state 
şi pentru sportivi. 

Am făcut această derogare mai amănunţită pentru a elucida 
complexitatea fenomenului sportiv şi a rolului performanţelor 
de excepţie obţinute de elita sportivă a studenţilor-sportivi şi 
a absolvenţilor Unbiversităţii de Stat din Moldova, care ne-au 
dus şi ne duc în continuare faima Alma Mater pe cele mai înde-
părtate meridiane ale globului timp de şapte decenii, adică de la 
forndarea primei universităţi în spaţiul pruto-nistrean.

Am hotărât să realizăm un TOP-10 al celor mai redutabili 
sportivi-usemişti din toate timpurile, pentru a scoate în eviden-
ţă, pe adevăraţii eroi ai zilelor noastre în aceste zile de săr-
bătoare pentru întreaga noastră comunitate universitară, deşi 
numărul acestora depăşeşte cifra de 85 de performeri.

În vârful ierarhiei celor mai valoroşi spor-
tivi ai tuturor timpurilor de la USM (dar, tot-
odată, şi cel mai titrat sportiv din Republica 
Moldova) a reuşit să urce absolventul Facultăţii 
de Drept (2000), inegalabilul Nicolae JURAV-
SCHI, care ocupă un loc distinct în cohorta 
atleților celebri de pe mapamond. Cariera sa 
sportivă este cu totul impresionantă, nemaipo-
menită şi nemaiîntâlnită pe meleagurile noas-
tre. Maestrul Emerit al Sportului din URSS şi 

Republica Moldova la canoe a cucerit două medalii de aur la 
Jocurile Olimpice de la Seul, Coreea de Sud, în anul 1988, 
în proba de canoe dublu (echipa Nicolae JURAVSCHI- Victor 
RENEISKI din Belarus), cursele 500 şi 1000 de metri, concu-
rând pentru URSS.

După destrămarea URSS, N.JURAVSCHI a fost invitat 
pentru a reprezenta România la ediţia a XXV-a a Jocurilor 
Olimpice din Barcelona (1992), avându-l ca partener pe Ghe-
orghe ANDRIEV, califi cându-se în două fi nale olimpice, cea de 
500 m, şi 1000 m obţinând la ambele probe locul IV.

În anul 1995 N.JURAVSCHI revine în Republica Moldova 
şi îl convinge pe prietenul şi fostul său partener V.RENEISKI, 
din Belarus, pentru a-şi uni forţele încă o dată şi a reprezenta 
Republica Moldova la ediţia a XXVI-a a JO din Atlanta, SUA, 
din anul 1996. Ei au obţinut medalia de argint în proba de 
canoe dublu 500 m, aducând astfel prima medalie olimpică 
pentru Republica Moldova ca stat independent.

Este unicul sportiv de pe mapamond care a participat la 
trei Olimpiade sub trei drapele diferite: JO de la Seul, Coreea 
de Sud 1998 (URSS); Barcelona, Spania, 1992 (România) şi 
Atlanta, SUA 1996 (Republica Moldova).

În perioada 1989-1995, N.JURAVSCHI a câştigat opt me-
dalii de aur, două de argint şi una de bronz la Campionatele 
Mondiale la canoe dublu şi canoe patru.

Peste 80 de medalii, dintre care majoritatea sunt de aur, au 
fost cucerite de absolventul USM la alte competiţii de anver-
gură mondială, cum ar fi  Cupele şi Regatele Internaţionale de 
pe întreg mapanondul.

Nicolae JURAVSCHI, născut în satul Chircăieşti, raionul 
Căuşeni, şi-a edifi cat veşnicia prin propriile forţe, prin poten-
ţialul de performanţă şi constelaţia neuropsihică, dar nu prin 
îngăduinţa împrejurărilor favorabile sau a unor forţe divine, 
deoarece a însuşit cu brio încă din adolescenţă supliciul sportu-
lui de performanţă: „După greu vine şi ... mai greu!.”

În anul 2001 Nicolae JURAVSCHI a fost desemnat de că-
tre ziariştii sportivi din Republica Moldova drept Cel mai bun 
sportiv moldovean din secolul XX, iar acum patru ani a deve-
nit Laureat al Premiului de Stat în domeniul sportului.

După retragerea din activitatea competiţională, N.Juravschi 
a devenit membru în conducerea Comitetului Olimpic al Re-
publicii Moldova, deţinând funcţia de vicepreşedinte al aces-
tuia (1997-2001). La data de 3 martie 2001, Adunarea Gene-
rală a CNO l-a ales pe Nicolae JURAVSCHI în funcţia de 
Preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic al Republicii 
Moldova, el fi ind reales în anii 2004 şi 2008 pentru încă două 
mandate de câte patru ani. La 14 noiembrie 2012 Nicolae Ju-
ravschi este reales de Adunarea Generală a CNO în funcţia de 
Preşedinte pentru al patrulea mandat.

Sportul universitar

(La cei 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova)((LLa ceii 7700 dde anii dde lla ffonddarea UUniiverrssiittăăţţiiii dde SSttatt ddiin MMollddova))
OMAGIU ELITEI NOASTRE SPORTIVE, AFIRMATE PE PLAN MONDIAL

MOTTO:
 Oriunde se pot truca valorile şi erarhiile. 
Absolut oriunde - în artă, în literatură, în politică, în ştiinţă. Numai în sport nu.

 (Mihail SADOVEANU, scriitor român, 1880-1961).

Treapta a 
II-a în TOP-10, 
îi revine altui 
absolvent al Fa-
cultăţii de Drept 
Vitalie GRU-

mondial (la tineret) în capitala Turciei, oraşul Ankara, a cucerit 
Cupa Europei în oraşul Kevis din Ungaria, iar în luna mai, cu-
rent, a mai strălucit odată în or. Nottingham din Marea Britanie, 
devenind campion european la mixt (un bărbat şi o femeie).

Este o mare onoare şi cinste să obţii baremul de califi care 
la Jocurile Olimpice, unde participă cei mai buni sportivi din 
peste 200 de ţări, selectaţi în competiţii de mare anvergură, 
cum sunt campionatele mondiale, europene şi turneele Grand 
Prix de califi care. De aceea considerăm oportun să nominali-
zăm usemiştii care, în diferite perioade, au participat la ediţiile 
Jocurilor Olimpice Moderne, revitalizate de istoricul şi peda-
gogul francez Pierre de COUBERTIN la 1896, prima ediţie 
având loc în oraşul Atena din Grecia.

Aşadar, înotătorul Andrei ZAHAROV, maestru internaţi-
onal al sportului, absolvent al Facultăţii de Drept, a participat 
la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice de la Atlanta, SUA 1996, 
Sydney, Australia 2000 şi Atena, Grecia 2004.

Câte două evoluţii la Jocurile Olimpice au în palmares 
maeştrii internaţionali ai sportului la înot Vadim TATAROV, 
Atena 1996 şi Sydney 2000, Victor ROGUT – Sydney 2000 
şi Atena 2004, ambii absolvenţi ai Facultăţii de Drept, Maria 
TREGUBOV – în 2000 şi 2004 de la Facultatea de Limbi Stră-
ine, Sergiu POSTICA – 2004 şi 2008, Beijing, China, absol-
vent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, precum şi atletul Vadim 
HRANOVSCHI (aruncarea discului) tot de la Economie.

Câte o evoluţie la forul suprem al sportivilor de pe glob au 
înregistrat absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice Oxana 
JURAVEL (atletism, alergări 3000 m/obstacole) şi înotătoa-
rea Veronica VDOVICENCO, de la Facultatea de Chimie şi 
Tehnologie Chimică, la Jocurile Olimpice din anul 2008 de 
la Beijing, China, şi Andrei CAPITANCIUC la înot, în anul 
2004 la Atena, absolvent al Facultăţii de Drept. Toţi trei sunt 
Maeştri Internaţionali ai Sportului.

Locul VIII – Elena MISICOV, Mare Ma-
estră Internaţională, de 14 (paisprezece ori) 
campioană mondială şi de 12 (douăsprezece 
ori) campioană europeană la jocul de dame 
clasic (2 reprize a câte 45 min), rapid (2 repri-
ze a câte 10 min.) şi fulger (2 reprize a câte 3 
min. timp de gândire la partidă pentru fi ecare 

jucător). Elena a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice, iar 
ulterior şi studiile de masterat.

Locul IX îi revine Maestrului Internaţional 
al Sportului la haltere Artiom PIPA, (catego-
ria 69 kg) de la Ştiinţe Economice, care a reuşit 
să-şi adjudece 22 (douăzeci şi două) de medalii 
de aur, argint şi bronz la Campionatele Europe-
ne şi Mondiale de juniori şi tineret, nemaivor-
bind de alte câteva zeci la diverse competiţii şi 
turnee internaţionale.

Locul X le-a fost atribuit Maeştrilor In-
ternaţionali ai Sportului la haltere Gheorghe 
CERNEI (Ştiinţe Economice) la categoria de 
85 kg, şi Andrian ZBÎRNEA, categoria de 
105 kg (Biologie şi Pedologie).

Gh.CERNEI este Campion al Europei la ti-
neret medaliat cu bronz la Universiada Mondială 

din Kazani, Rusia 2013, dublu medaliat cu bronz la Campiona-
tele mondiale universitare şi alte patru medalii de bronz de la 
europene şi mondiale de tineret. 

Andrian ZBÎRNEA este dublu medaliat 
cu bronz al Campionatului Europei de seniori, 
triplu vicecampion mondial universitar, dublu 
medaliat cu bronz la Campionatul Europei de 
tineret, având şi un şir de victorii la alte compe-
tiţii de anvergură.

Şirul sportivilor de la USM ar putea fi  conti-
nuat cu absolvenţii USM, Maeştrii Internaţionali 

ai sportului la tenis de masă Igor NI (Drept); Alexandra MÎR-
CA, tir cu arcul (FRIŞPA); Vadim BODIŞTEANU, triatlon forţă 
(Drept); maeştrii sportului Ecaterina CREŢU, campioană mon-
dială la sambo (Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei); Cristina ZA-
RUBA, multiplă campioană europeană şi mondială la jocul de 
dame, tineret (Facultatea de Litere); Veaceslav PLĂMADEA-
LĂ, vicecampion european şi mondial la sambo şi cureş (Drept); 
Dorin GOŢONOAGA, medaliat cu bronz la Campionatul Eu-
ropei de judo, tineret; Natalia LUCHIV, campioană mondială 
la dans sportiv, vicecampioană a Europei, medaliată cu bronz la 
Campionatul european studenţesc (Drept); Ilie CHIRTOACĂ, 
lupte libere, locul III la ediţia I a Jocurilor Europene (FRIŞPA); 
Maxim FOMINÎH (Ştiinţe Economice) şi Alexandru DARIE 
(Drept) – medaliile de bronz la Campionatele Europei; Iulia 
MARDAR (Facultăţile de Drept şi Ştiinţe Economice), locurile 
III la Campionatul Europei între studenţi la volei şi Jocurile Bal-
canice la volei pe plajă; Gheorghe COSTIN (lupte libere) – vice-
campion al Europei la tineret (FRIŞPA) şi încă mulţi, mulţi alţii, 
care ne-au adus şi ne mai duc faima USM în lume.

Catedra Cultură Fizică şi Sport, transmite cele mai sincere 
felicitări şi urări de bine tuturor absolvenţilor şi studenţilor-
sportivi de performanţă, precum şi întregii comunităţi univer-
sitare a USM, cu ocazia Aniversării a 70-a de la fondare!
C A R P E  D I E M,  D R A G Ă  U N I V E R S I T A T E !

 Boris BOGUŞ, 
 şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport „V. Plîngău”, 

profesor universitar, Antrenor Emerit al R. Moldova 


