
Anul Nou - 2017, care iată-iată ne bate la uşă. Dovadă în acest sens este şi deplasarea din 10-
12 noiembrie a unei echipe de la USM la Universitatea Ioan Cuza din Iaşi, unde s-a desfăşurat 
şedinţa Consorţiului Universităţilor din Republica Moldova, Ucraina şi România, şedinţă în 
cadrul căreia a fost făcut un bilanţ al activităţilor Consorţiului, prezentat de prorectorii Uni-
versităţii-gazdă. Am ascultat aceste două comunicări cu o deosebită atenţie (din mai multe 
puncte de vedere), cu îngrijorare, cu respect, cu mândrie, fiindcă, pe de o parte, crearea Con-
sorţiului a fost ideea USM, iar, pe de altă parte, responsabilitatea ne obligă şi la mai multe. 

 Am observat cu mândrie că cele mai frecvente cuvinte sonorizate au fost Universitatea 
de Stat din Moldova, fie că era vorba de mobilitate, proiecte, granturi, fie de participări la 
conferinţe, întruniri studenţeşti sau ale personalului didactic... 

Conştientizez: avem foarte multe de realizat în anul 2017, subliniind aici patru priorităţi, 
cu spaţierea în fiecare dintre ele a diapazonului de activităţi şi conţinuturi, inclusiv:

acreditarea specialităţilor la USM – cu însuşirea tuturor lecţiilor după această acredita-	
re şi maximum de responsabilitate;

promovarea unui proces de învăţământ calitativ, centrat pe student şi corelat cu cerin-	
ţele pieţei muncii;

susţinerea şi stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică;	
dezvoltarea şi managementul resurselor umane.	

Dragi colegi, am rostit de nenumărate ori şi rămân la ideea că cea mai mare valoare este 
OMUL şi CREAŢIA lui, acesta păstrându-şi majuscula prin însăşi această creaţie ce reflectă 
omul din noi şi de care depinde asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa 
– arsenal profund uman, ce ne va orienta mereu, ca instituţie de învăţământ superior, spre unul 
şi acelaşi făgaş evolutiv – cel al universităţii competitive şi recunoscute.

Dragi tineri studioşi! Vă îndemn să participaţi cu entuziasm și încredere  în activităţile 
forurilor universitare, să realizaţi curajos misiunea colegială în „armistiţiul” propus de Pro-
cesul 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, dar şi acumu-
larea de cunoştinţe în traseul de formare continuă, activităţi ce vor contribui la acea mereu 
schimbare spre binele nostru şi al societăţii şi care ne-a marcat direcţia spre acel tot unitar 
care este Spaţiul European al Cunoaşterii dintotdeauna.

La acest final de respiraţie profund-academică ce marchează schimbul cu alte noi şi noi 
respiraţii din următorul An Nou – 2017, Universitatea de Stat din Moldova vă doreşte tuturor 
sănătate şi pace sufletească, iar Anul Nou să vă lumineze viaţa şi casa, aducându-vă bucurii, 
prosperitate şi fericire alături de cei dragi.

CRĂCIUN FERICIT şi LA MULȚI ANI! 
Gheorghe CIOCANU,

Rectorul Universităţii de Stat din Moldova, 
 Preşedintele Senatului,

doctor habilitat, profesor universitar

Aho, aho,
Dragi profesori,
Și voi -- al țării  viitor -- 
Stimați studenți și masteranzi,
Asistenți și doctoranzi.
Chiar  de nu-i omăt afară
Anul Nou sosește iară,
Anul Nou la ușă bate

Cu noroc și sănătate,
Și ca-n  fiecare an
Nici noi n-am muncit în van --
Plugușoru-i  scris  în ziar!
Vă rugăm să zăboviți 
Și cu toții să-l citiți.

Anii, ce sau  dus  duium  

Ne-au cam  abătut din drum! 
De vreo 20 de ani
Țara-i  fără gospodar —
Am fost și suntem sărmani,
N-avem nici dolari, nici bani.
Oamenii, plecați din sate
Toți  ajung  în alte state,
Iar cei tineri sunt la carte...

Noi, plugari din nordul țării,
Am uitat demult de-avere,
Că azi hoțul  tot ne   fură
Chiar și pâinea de la  gură.
Când și-n bănci fluieră vântul
La ce  bun s - arăm pământul?
Știm că și  în   Chișinău
Brazda  are rostul  său:

Este trasă pe asfalt,
Pe tot drumu-n lung și-n lat!
Și aceasta nu-i o  joacă —
Așa vrea  mărul Chirtoacă!
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Iată că această stare de febrilă aşteptare a ceva nou, frumos, ce ur-
mează să se întâmple şi care ne-a cuprins şi ne transmite spiri-

tul luminoaselor sărbători de familie, sintagmă ce cuprinde şi ALMA 
MATER, ne obligă, totodată, la un stop-cadru post-factum: celebrarea 
evenimentului de 70 de ani de la fondarea USM. Această solemnitate 
rămâne în acest an, 2016, ca un fapt realizat la un grad fascinant, în mă-

sura în care am avut posibilitatea să facem acest lucru şi, drept mărturie, rămân în istorie dis-
cursurile oaspeţilor-colegi din ţară şi de peste hotare prin care, cu un discernământ propriu 
savantului, au evaluat, au apreciat şi au accentuat la justa valoare activitatea unei comunităţi 
ştiinţifico-didactice de elită – cea a Universităţii de Stat din Moldova. 

Stimaţi universitari! Suntem şi rămânem temelia învăţământului din ţară şi a instrui-
rii specialiştilor de înaltă calificare pe domenii, dar trebuie să conştientizăm despre conti-
nua luptă acerbă întru păstrarea actualei noastre imagini prin asumarea responsabilităţii în 
aplicarea resetării periodice, ce presupune abordarea sistemică a întregii educaţii naţionale 
pentru a o înzestra cu un sistem educaţional valoros şi prestigios. Pentru că numai un sistem 
valoros şi prestigios va asigura bunăstarea, numai un sistem educaţional valoros şi prestigios 
va crea o economie competitivă, numai un sistem valoros şi prestigios va crea o generaţie 
creativă pentru cercetare, inovare şi transfer tehnologic, numai un sistem educaţional va-
loros şi prestigios ancorat în mediul socioeconomic va contribui eficient la stabilitatea şi 
autenticitatea statului Republica Moldova. Şi dacă destinul Omului este creativitatea, atunci 
cel mai important centru de creaţie este, desigur, Universitatea. În acest context, insistăm 
pe formarea continuă prin:

menţinerea armoniei dintre componenta ştiinţifică şi didactică;	
actualizarea programelor de studii în concordanţă cu necesităţile stringente în forma-	

rea unui specialist de înaltă calificare, aceasta fiind apreciată ca un sistem de competenţe 
necesare pentru integrarea absolventului pe piaţa muncii, aici înscriindu-se şi participarea 
la programe de mobilitate, stagii de formare pe interese profesionale etc., încurajate de con-
ducerea USM;

amplasarea accentelor pe asigurarea studiilor de calitate, bazate pe tehnologii interac-	
tive de predare şi mobilizarea întru implicarea activă a tinerei generaţii în realizarea procesu-
lui de învăţământ atât în aulele universitare, cât şi în realizarea lucrului individual. De facto, 
ne dorim continuitate şi ireversibilitate, conştientizând că numai continuitatea ne poate 
asigura obţinerea performanţelor şi excelenţa universitară.

***
Onoraţi colegi! Anul 2016 ne abandonează, lăsând în urmă activităţi de importanţă ma-

joră ce ne păstrează echilibrul, verticalitatea şi demnitatea de universitar demn de a păşi în 

Dacă marele filozof şi poet Lucian Blaga presupunea că trăim cu toţii într-o lume a 
excepţionalului, în care normalul n-are nicio şansă să se realizeze, uite că această 

supoziţie blagiană, adică normalul, totuşi se întâmplă, imprimând în cazul nostru o stare 
firească, obişnuită, naturală, precum o caracterizează Dicţionarul Explicativ al Limbii Ro-
mâne.

Deşi Evenimentul (cu majusculă!) ce s-a produs chiar 
spre finalul acestui an pe duca, într-adevăr a fost unul de 
rezonanţă mondială, în primul rând, pentru lumea acade-
mică - universitară de pe toate continentele şi, implicit, 
pentru mica noastră ţară Republica Moldova, acesta a fost 
apreciat la noi ca unul normal, deşi s-a dovedit a fi frapant, 
surprinzător şi, desigur, senzaţional prin definiţie. Iar ex-
plicaţia este destul de simplă: omul care a fost încununat 
cu laurii bine meritaţi ai destinului, fiind inclus în galeria 
somităţilor mondiale, ţine de normalul, adică de norma-
litatea lucrurilor ce se întâmplă totuşi în cotidianul nostru 
zbuciumat.

De aceea ştirea ce ne-a încântat sufletul şi inima că domnul profesor universitar Vladi-
mir Guţu a devenit prima persoană din imensul spaţiu post-sovietic inclusă în Galeria Inter-
naţională a Celebrităţilor din domeniul Educaţiei adulţilor şi formării continue s-a dovedit a 
fi pe deplin justificată, îndreptăţită. Căci, cu adevărat, Domnia sa este unul dintre remarcabi-
lii savanţi din domeniul învăţământului care a iniţiat şi a promovat consecvent reformele în 
Sistemul Educaţional, a elaborat şi a coordonat nemijlocit cele mai importante documente 
strategice, inclusiv: Legea Învăţământului, Programul şi Concepţia de dezvoltare a acestuia 
şi, în definitiv, Codul Educaţiei.

Profesorului universitar Vladimir Guţu îi revine meritul incontestabil, unul de excepţie, 
în calitatea Domniei sale de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Curriculum, de expert 
în Comitetul pentru Politici şi Practici Educaţionale al Consiliului Europei în promovarea 
standardelor internaţionale în domeniul Educaţiei.

Dar să revenim la subiectul propriu-zis, care a impresionat atât de mult întreaga noastră 
comunitate academică-universitară, acesta şi fiind motivul de a-l ruga pe distinsul deţinător 

al Medaliei - Unicat „Prin Educaţie putem schimba lumea” să ne facă un mini-comenta-
riu la cele expuse în rândurile de mai sus:

- Evenimentul propriu zis a avut loc între 14-16 noiembrie 2016, în oraşul Orlando, 
Statul Florida (SUA), la care au participat pedagogi-psihologi renumiţi din lume. Această în-

trunire de calibru mondial a inclus în structura ei organizatorică 
trei aspecte, adică trei etape: la prima etapă, o comisie specială 
de experţi în domeniu a studiat amănunţit Dosarele (CV-urile) 
tuturor candidaţilor, inclusiv al subsemnatului. Toată procedura 
s-a desfăşurat exclusiv în limba engleză. Mie mi s-au rezervat 
şapte minute. În acest interval scurt de timp am avut onoarea 
şi responsabilitatea să prezint Perspectivele Dezvoltării Învăţă-
mântului şi al Procesului Educaţional în ţara pe care o onoram 
(condiţie prevăzută de programul acestui for mondial); a doua 
etapă a fost condiţionată de aducerea la cunoştinţa înaltei asis-
tenţe de către un expert special a rezultatelor activităţilor mele 
pe plan naţional şi internaţional; a treia etapă a inclus procedura 
propriu-zisă de înmânare a Plăcii şi a Medaliei Personalizate.

Apropo, originalul Plăcii în cauză este instalat într-ul loc vizibil al Universităţii din Ocla-
homa, pe care sunt imprimate numele celebrităţilor din lume în domeniul Învăţământului 
şi Educaţiei. Printre acestea am fost profund emoţionat să văd încrustate şi numele a doi 
remarcabili savanţi-pedagogi şi psihologi români – Spiru Haret (promotorul unei mişcări 
de esenţă poporanistă din perioada interbelică, care-i poartă numele) şi a contemporanului 
nostru George Văideanu, care, spre marele nostru regret, nu demult a plecat în lumea celor 
drepţi.

***

Iată că în strălucita Galerie a acestor somităţi universale figurează şi numele românului-
basarabean (precum insistă să i se spună) Vladimir Guţu, căruia i s-a acordat acest 

inestimabil Premiu de recunoştinţă şi preţuire unanimă.
LA Mulţi Ani, Distinsul nostru Profesor şi Savant de Talie Mondială Vladimir 

Guţu!
Mihai MORĂRAŞ
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LUMINAŢI SĂ FIM ÎN CUGET ŞI-N SIMŢIRI
ŞI S-AVEM UN AN CU MULTE ÎMPLINIRI!2017:

Distinsă Universitate! Onoraţi profesori! 
Dragi tineri studioşi!

MESAJ DE BUN AUGUR

Imaginea USM
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Pe data de 1 decembrie 2016, în incinta Facultăţii de 
Drept a Universităţii de Stat din Moldova (în Blocul 

nr.2 renovat, cum s-ar spune, din temelii), a avut loc şedinţa 
comună a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Drept a Uni-
versităţii din Bucureşti şi, respectiv, a Consiliului Profesoral 
al Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. 
Precizăm că anul acesta suntem deja în cea de a treia ediţie: 
prima  a fost organizată în anul 2014 la Chişinău; a doua - în 
2015 la Bucureşti, iar de data aceasta –la noi, acasă.

Aşadar, colegii noştri din Bucureşti ne-au onorat cu vi-
zita lor chiar de Ziua Naţională a României. La inaugurarea  
acestui Eveniment festiv a fost  prezentă şi doamna Otilia 
DANDARA, prorector pentru Activitatea Didactică, 
USM, doctor habilitat, profesor universitar, care  s-a adresat 
numeroasei asistenţe cu un călduros mesaj din partea condu-
cerii Universităţii de Stat din Moldova. 

Domnia sa a remarcat faptul că această conlucrare, care 
s-a dovedit a fi  foarte productivă între două facultăţi de pro-
fil – cea din Chişinău şi  cea din Bucureşti – este unică.  O 
asemenea formă de colaborare între două Consilii a două 
facultăţi din două state (la a cărei temelie a fost pusă o sche-
mă identică de conlucrare şi conjugare a eforturilor comune 
între Consiliile profesorale) conferă întrunirii noastre o sem-
nificaţie aparte.

Aici e locul să precizez că la discuţii au participat din par-
tea Facultăţii de Drept din Bucu-
reşti domnul profesor universitar 
Flavius BAIAŞ, decanul facul-
tăţii; prodecanii: domnul profe-
sor universitar, doctor Răzvan 
TINCĂ, domnul conferenţiar 
universitar doctor Claudiu Paul 
BUGLEA, doamna Daniela 
Anca DETEŞANU. De aseme-
nea, s-a inclus activ în dezbateri 
şi doamna director al Şcolii Doc-
torale, profesor universitar Dana 
TOFAN, precum şi alţi membri 
ai Consiliului profesoral al Fa-
cultăţii de Drept,  Universitatea 
din Bucureşti.

În centrul atenţiei s-a aflat, 
bineînţeles,  suportul şi elemen-
tul  comun, care va conjuga şi  în 
continuare eforturile celor două 
instituţii de învăţământ. Am dis-
cutat şi despre posibilităţile de 
mobilitate academică între cadrele didactice, precum şi între 
studenţi.

Astfel, s-a constatat cu deplină satisfacţie că o parte în-
semnată din aceste acţiuni se află  deja în deplină desfăşu-
rare: unii profesori din Bucureşti au ţinut o serie de lecţii în 
faţa studenţilor noştri şi, viceversa, reprezentanţii corpului 
profesoral-didactic al facultăţii noastre şi-au prezentat pre-
legerile în faţa auditoriului studenţesc bucureştean. Se are în 
vedere continuarea ciclului întâi şi a ciclului doi, Masterat, 
dar şi buna organizare a conferinţelor ştiinţifice internaţiona-
le la Chişinău şi la Bucureşti cu implicarea directă a partici-
panţilor din ambele părţi.

Drept exemplu concludent ne-ar putea servi desfăşurarea 
Conferinţei ştiinţifice în domeniul Dreptului Internaţional 
Privat, organizată de Facultatea noastră între 20-22 octom-
brie 2016, cu implicarea şi concursul nemijlocit al colegilor 
Facultăţii de Drept din Bucureşti. În acest mod s-au conturat 
câteva acţiuni de perspectivă în vederea îmbunătăţirii relaţii-
lor de cooperare între Şcolile noastre doctorale.

Am căzut de comun acord şi am convenit că vom face 
prin mijlocirea de Parteneriat şi Tutelă cursuri pentru doc-
toranzi, cu posibilitatea de a fi numit câte un conducător din 
Chişinău şi altul din Bucureşti, aşa încât diplomele de doctor 
să fie recunoscute și în R. Moldova, şi în România.

În aceeaşi ordine de idei a fost proiectată şi elaborată per-
spectiva fondării unei şcoli similare pentru masteranzii din 
Chişinău şi Bucureşti (cursul întâi şi cursul doi), aceştia con-
tinuându-şi studiile în cadrul diferitor programe şi proiecte, 
precum ERASMUS+. Relevant în acest sens poate fi exem-

plul constituirii simbolice a aşa-numitei Străzi a Facultăţii de 
Drept, cu participarea  activă a tinerilor studioşi de la cele 
două instituţii înfrăţite.

Iată şi un caz concret ce confirmă efectul scontat al enun-
ţului nostru de mai sus: recent (între 21-26 noiembrie) câteva 
Facultăţi de Drept, cele din Bucureşti, Craiova şi Iaşi, au de-
legat fiecare în parte câte cinci studenţi, care, timp de o săptă-
mână, au ascultat prelegerile profesorilor noştri, aceştia fiind 

cazaţi în căminele universitare.  Viitorii jurişti au luat parte 
şi la cele mai interesante şi atractive activităţi extraauditori-
ale. Bineînţeles, aceste contacte în direct le-au permis celor 
din dreapta Prutului să cunoască mai îndeaproape realităţile 
noastre, să simtă pulsul vieţii cotidiene a colegilor lor din 
Chişinău, astfel consolidându-se legăturile şi cimentându-se 
avânturile şi aspiraţiile celor din generaţia acestui început de 
secol XXI.

***

Deosebită într-un fel şi încărcată de emoţii pozitive s-a 
dovedit a fi pentru colegii din România, dar şi pentru 

noi, gazdele, următoarea zi – cea de 2 decembrie 2016. Ea 
a fost planificată în aşa mod, încât oaspeţii bucureşteni să 

rămână cu  cele mai frumoase amintiri despre călătoria lor în 
stânga Prutului: prima parte a timpului  am rezervat-o pen-
tru vizitarea celor două Cetăţi Voievodale – Soroca şi Hotin. 
Din partea echipei - gazde  au făcut parte: doamna prodecan 
Mariana GRAMA, doctor, conferenţiar universitar; doam-
na Alina ŞAUGA, doctor, conferenţiar universitar; doamna 
Elena BELEI, doctor, conferenţiar universitar, director de 
Departament; doamna Stela BOTNARU, doctor, conferen-

ţiar universitar; domnul Oleg TELEVCA, lector univer-
sitar, şi subsemnatul.

În aceeaşi zi de 2 decembrie am reuşit cu toţii să facem 
şi o escală de neuitat la Cernăuţi, unde am fost primiţi cu 
braţele deschise la Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” de către preşedintele acestuia Vasile TĂ-
RÂŢEANU, membru de Onoare al Academiei Române 
şi de vicepreşedintele Eugen PATRAŞ, un mare sufletist 
şi el, cu al cărui suport financiar a fost posibilă edificarea 
acestui templu spiritual de cultură şi educaţie patriotică 
pentru băştinaşii din nordul Bucovinei.

Am petrecut o seară magică cu impresii răvăşitoare, 
cu cântece patriotice netrecătoare,  iar emoţiile au curs 
ca din Cornul Abundenţei. Cu atât mai mult că la această 

întâlnire de suflet i-am avut alături şi pe reprezentanţii Con-
sulatului României la Cernăuţi, pe câţiva soli ai Institutului 
Cultural Român „Mihai Eminescu” din Bucureşti.

Sunt convins că acest 
eveniment ne-a marcat pe 
toţi pentru toată viaţa, fi-
indcă în acea seară ne-a 
unit o punte invizibilă, dar 
atât de trainică şi apropia-
tă sufletelor noastre, punte 
care a făcut legământul fră-
ţesc între R. Moldova, nor-
dul Bucovinei şi România.

Cu toate că timpul ne 
presa, totuşi am reuşit să 
ne întâlnim şi cu colegii 
Facultăţii de Drept a Uni-
versităţii Naţionale din 
Cernăuţi – o facultate cu 
tradiţii bogate, instituită 
încă în anul 1875, odată cu 
fondarea universităţii cer-
năuţene, conform unui De-

cret al Împăratului Franz Joseph, cu prilejul centenarului de 
la anexarea Bucovinei la Imperiul austro-ungar (1775). Din 
păcate, sovieticii au reuşit s-o închidă, dar, cu începere din 
anul 1991, această facultate a reintrat în drepturile sale.

Am fost plăcut surprinşi să constatăm că printre cadre-
le didactice ale acestei renumite facultăţi (al cărei absolvent 
în prima jumătate a anilor ’30  din secolul trecut, a fost şi 
remarcabilul nostru compatriot basarabean, academicianul 
Nicolae Corlăteanu) activează şi câţiva români din partea 
locului. Dar, cu părere de rău, actualmente toate cursurile la 
facultate se predau în limba ucraineană.

Oricum, ne-am despărţit bine dispuşi de colegii noştri 
bucovineni, păstrând cele mai luminoase amintiri despre mi-
nunatele ore petrecute pe aceste meleaguri de basm, încăr-
cate cu o istorie măreaţă, glorioasă, care ne uneşte şi ne face 
mândri de ea.

Revenind acasă, la Chişinău, am căzut de acord cu toţii 
ca, peste doi ani, când vom avea o şedinţă comună a celor 
două Consilii profesorale – Facultatea de Drept Bucureşti şi 
Facultatea de Drept Chişinău, să continuăm traseul de cu-
noaştere a istoriei noastre, cu intenţia de a ne deplasa la alte 
două Ctitorii Voievodale – Cetatea Tighina şi Cetatea Albă.

În această ordine de idei, aş dori să închei  cele relatate 
mai sus ziarului nostru „Universitatea” cu o expresie înari-
pată, care rămâne a fi actuală pentru toată lumea: „Istoria a 
fost, este şi va rămâne a celor care au ştiut să moară, dar 
nu le-a fost frică de perspectiva morţii”.

LA MULŢI ANI!
Sergiu BĂIEŞU,

decanul Facultăţii de Drept,
profesor universitar

Meridianul confrăţiei

UN TRAINIC LEGĂMÂNT ÎNTRE UNIVERSITARI
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Astfel,   am   pornit  și noi
Brazdă-adâncă   înspre voi,
Ca să vă urăm  de  bine
Și de zile mai senine, 
Noi succese,  sănătate,
Și de drumuri asfaltate,
Aici, la Universitate !
Mânați mai--- 
Hai, hăi, hăi! 

Astăzi , la sfârșit de an
Plugușoru-i  mai avan,
Mulțumind  de an bogat 
Pe cei de la  Rectorat,
Care-n frunte cu  Ciocanu
Grijă au avut tot anu”,
Ca studenți și decanate
De toate să aibă parte :
De știință și de carte,
De salarii,  sănătate,
Și de  multe  majorări

Ca să prindem la puteri 
Pentru noi Aniversări !

Mult stimate Gospodar, 
Scoate traista cu dolari
Și-o împarte la plugari
Cum făceai și în alți ani !
Pentru-aceasta, veri și frați, 
Plugușorul  îndemnați
Să răsune peste  văi
Voinicescul nostru -
Hăi, hăi, hăi !

Iarna-i   ger, omăt—deloc,
Scumpe-s  lemnele de foc.
Și cum  vremea-i  pe-nserate
Tragem iar prin decanate,
La catedre—mai atent—
Toate-s  azi    Departament…
Dar și-aicea Anul Nou
Vine cu al său ecou. 
Să ne facem interesul 
Și să salutăm progresul !

În Sala de şedinţe a Facultăţii de Drept, USM: membrii celor 
două Consilii Profesorale sunt salutaţi de doamna Otilia 
Dandara, prorector pentru Activitatea Didactică, profesor 

universitar.

O poză în comun de Ziua Naţională a României, Întâi 
Decembrie, 2016, la intrarea în Blocul Nr.2 de Studii, 

reconstruit fundamental, unde-şi are sediul Facultatea 
de Drept.

Această imagine a fost realizată într-o hrubă străveche 
subterană a Cetăţii Soroca de pe Nistru.

Cu un grup de tineri studioşi – la Monumentul Poetului 
nostru Naţional Mihai Eminescu din Cernăuţi.
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Anul care-şi numără ultimele  zile şi nopţi în nemărginirea timpului a avut o 
semnificaţie aparte şi pentru colectivul profesoral-didactic al Facultăţii de Limbi şi 
Literaturi Străine. Printre multele şi numeroasele evenimente care au fost consemnate la 
nivelul cuvenit, în mod aparte se înscrie şi comemorarea a două remarcabile personalităţi 
care, prin harul ce li s-a dat, au înscris o Pagină de Aur în istoria acestei Facultăţii şi a 
Universităţii noastre.

Doar nu  în zadar se spune că memoria şi recunoştinţa pentru cei plecaţi 
dincolo întotdeauna se află la ordinele inimii. Anume acest sentiment luminos 

şi creştinesc a fost pus la baza celor două evenimente, reflectate în rândurile 
ce urmează.

Parafrazându-l pe celebrul scriitor-aviator A. de S.- Exupéry, am putea adăuga la 
reflecţiile domnului profesor universitar Ion Dumbrăveanu şi ale doamnei Cristina 
Enicov, lector universitar, că oameni precum au fost Vitalie Sorbală şi Victor Banaru 
sunt şi vor rămâne Cheia de Boltă a unei comunităţi, a unei societăţi care nu-şi uită 
predecesorii, adică rădăcinile…

Mihai MORĂRAŞ

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Numele profesorului VITALIE SORBALĂ este indisolubil legat nu numai de cercetările 
fundamentale efectuate de Domnia sa în domeniul Dialectologiei Romanice (în speci-

al, al Geografiei Lingvistice Româneşti), ci şi, în egală măsură, de renaşterea Hispanisticii şi 
hispanismului în arealul basarabean al Extremităţii Orientale a lumii romanice. În acest sens, 
Vitalie Sorbală a fost un adevărat deschizător de căi: primul homo hispanicus care a pus bazele 
predării şi învăţării limbii spaniole în Basarabia. Absolvise Primul Institut Pedagogic de 
Stat de Limbi Străine din Leningrad (astăzi Sankt-Petersburg), Specialitatea „Limba şi 
literatura spaniolă”, după care un timp lucrase profesor de limba spaniolă la Universi-
tatea din Kiev; mai târziu revene în Moldova şi este angajat la Academia de Ştiinţe în 
calitate de cercetător ştiinţific. 

Îmi stăruie şi astăzi în memorie toamna anului 1960, când, într-o aulă luminoasă 
de la Parterul Blocului întâi al Facultăţii de Filologie şi Istorie (astăzi Facultatea de 
Litere) a Universităţii din Chişinău, intră un bărbat înalt şi bine făcut (era, bineînţeles, 
Vitalie Sorbală, din a cărui iniţiativă se organizase un cerc de doritori de a învăţa limba 
spaniolă. Doritorii care se înscriseseră în acest cerc au rămas surprinşi a descoperi o 
nouă limbă romanică aici, în Basarabia înstrăinată, 
o limbă în care au creat genialii scriitori spanioli, 
ducând faimă literaturii spaniole în lumea întreagă: 
Cervantes, Lope de Vega, Miguel de Unamuno, Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico Garcia 
Lorca, Rafael Alberti ş.a. 

Noi, studenţii, eram copleşiţi de sonoritatea şi 
frumuseţea acestei limbi. Am frecventat doi ani acest 
cerc de iubitori ai limbii spaniole. În septembrie 
1962, în cadrul Facultăţii de Filologie, a fost inaugu-
rată prima grupă (din 10 studenţi) cu studierea limbii 
spaniole. 

Îmi amintesc de profesorul Vitalie Sorbală care, după cum menţionam mai sus, în acei ani 
ne preda limba spaniolă şi practic a pus bazele şi începuturile învăţării şi asimilării acestei limbi 
în Basarabia. Tot Domnia sa ne-a ţinut şi cursurile teoretice de hispanistică: de lexicologie, de 
istoria limbii, de gramatica teoretică. 

Când în 1964 a fost fondată Facultatea de Limbi Străine, Vitalie Sorbală devine decanul 
acestei facultăţi (susţinuse deja teza de doctor în filologie). Tot Domnia sa a fost şi primul şef al 
Catedrei de Filologie Spaniolă, care luase fiinţă un an mai târziu (1965). 

Profesorul Vitalie Sorbală era o personalitate stimată şi respectată de întreg colectivul fa-
cultăţii (şi nu numai). Era un om de o rară verticalitate morală şi obişnuia să spună lucrurilor 
pe nume. Poate de aceea nu era agreat de unii reprezentanţi ai „elitei” de partid (comunist) 
din acei ani. Aceştia au făcut tot posibilul (amestecându-se chiar şi în viaţa strict personală a 

profesorului) să-l marginalizeze şi să-l desconsidere, ca mai apoi (în 1967) să-l facă să plece cu 
totul de la facultate şi din Moldova. Noi, cei de la catedră, nici nu bănuiam că ne va părăsi. Mai 
târziu am aflat că Domnia sa lucra la teza de doctor habilitat, pe care avea s-o susţină cu brio la 
Leningrad în anul 1972.

Un timp lucrase ca profesor de limba spaniolă la Institutul de Limbi Străine din Kiev, dar, 
nefiind asigurat cu spaţiu locativ, a acceptat invitaţia de şef de catedră şi apoi de decan al 
Facultăţii de Filologie Romano-Germanică la Universitatea din Odesa. În 1973 deţine 
funcţia de şef de catedră la Universitatea din Cernăuţi, unde a activat mai mulţi ani. Din 
când în când trecea pe la Chişinău şi ne povestea despre posibilităţile şi ocaziile pe care 
le-a avut, vizitând România. Era un bun şi adevărat român şi se mândrea cu aceasta. 

Ultima oară l-am văzut în vara anului 1978, când mă vizitase la apartamentul din 
două camere pe care-l aveam la Botanica. Tocmai atunci se întâmplare să vină la mine 
un absolvent (pe care-l recomandasem pentru doctorantură la Moscova). I l-am pre-
zentat fostului meu prim-profesor de limba spaniolă: „Vorbiţi în spaniolă cu el, am 
intervenit expromt, fiindcă dânsul a absolvit facultatea noastră, Departamentul filologie 

spaniolă, şi vorbeşte această limbă tot aşa de bine 
ca şi Dumneavoastră”. Plăcut surprins de fluidita-
tea şi pronunţia corectă a discipolului meu, dragul 
profesor constată: „Să ştii, Ionele, (aşa obişnuia 
să-mi spună Domnia sa la un pahar de vorbă) că 
acest tânăr vorbeşte ca un veritabil spaniol şi mă 
bucur, şi chiar mă mândresc că seminţele hispa-
nismului, pe care le-am aruncat decenii în urmă 
au prins rădăcini şi aici, la noi, în Basarabia…” 
Nu bănuiam că-l vedeam pentru ultima oară… 
Peste o jumătate de an, în urma unei hemoragii 
abdominale şi a unei intervenţii chirurgicale, avea 

să moară la un spital din Kiev (la doar 52 de ani împliniţi) cel care mi-a fost primul profesor de 
spaniolă, omul care a avut un rol deosebit în cariera mea de hispanist şi romanist. 

Cu adâncă durere şi mare tristeţe în suflet îmi amintesc şi azi acea zi de februarie 1979, când 
l-am petrecut pe ultimul său drum şi l-am deplâns la cimitirul din Sauca lui natală, împreună cu 
colegi de la Chişinău, Cernăuţi şi Odesa: Silviu Berejan, Grigore Cincilei, Vasile Pavel, Nicolae 
Mătcaş, Ion Dumeniuc, Grigore Grinco, Constantin Cristea, Larisa Odobescu (Dolghii). A fost 
înmormântat nu departe de mormântul celebrului său consătean, poetul Petru Zadnipru.

Amintirea despre profesorul, savantul şi omul de omenie, care a fost Vitalie SORBALĂ, va 
rămâne pururi în inimile şi memoria celor care l-au cunoscut şi l-au iubit. 

Ion DUMBRĂVEANU,
profesor universitar

Recent, Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală  din 
cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a fost gazda celei de a IV-a 

ediții a Colocviului Științific cu participare internațională „DE LA TEXT LA CON-
TEXT. PROVOCĂRI ŞI PERSPECITVE ÎN ABORDAREA INTERDISCIPLINA-
RĂ A TEXTULUI LITERAR”. Acest Simpozion a fost consacrat memoriei lui Victor 
BANARU, doctor habilitat, profesor universitar, șef de  Catedră, scriitor și traducător 
francofon de notorietate cu ocazia aniversării a 75-a de la naștere .

Tradițional, aceste întruniri organizate de  Departamentul Lingvistică Romanică 
şi Comunicare Interculturală (DLRCI) sunt onorate de somități în domeniul științelor 
Limbajului. Anul acesta Invitata noastră de 
Onoare ar fi trebuit să fie doamna Anne-Marie 
Houdebine - Gravaud, doctor în Filologie şi Şti-
inţe Umaniste, Profesor Emerit de Lingvistică şi 
Semiologie la Universitatea Paris Descartes Sor-
bona, Franţa. Dar o întâmplare tragică (decesul 
subit) a făcut  s-o pierdem din rândurile noastre. 
Reieşind din această tristă împrejurare şi con-
form bunelor practici demarate de la prima ediţie 
a colocviului din 2001,  regretatei Personalităţi 
Anne-Marie Houdebine – Gravaud i s-a conferit 
pe 4 octombrie 2016 titlul de Membru de onoare 
al Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală.  Printre participanţii la 
acest eveniment de anvergură (care s-au prezentat cu referate şi comunicări) au fost colegi de 
la universitățile din Aix-en-Provence (Franţa), Iași, Galați, Bacău (România), Chișinău, Bălți, 
Cahul (R. Moldova).

Ediţia din 2016 a Colocviului nostru a avut ca generic Problematica textului literar 
(precedentele trei ediţii având genericul comun „Conexiuni și perspective în filologia 
contemporană”. Toate cele patru paliere tematice din acest an au fost legate de ac-
tivitatea nemijlocită a savantului şi profesorului universitar Victor Banaru, dar şi de 

tendințele actuale de evoluție a problematicii textului şi a dimensiunilor sale mul-
tiple de cercetare (semiotică, pragmatică, hermeneutică, lingvistică, didactică, lite-
ratură, traducere etc.).

Un palier special s-a numit „De la gramatica frazei la gramatica textului literar”, 
acest subiect constituind domeniul de studiu al regretatului savant Victor Banaru. De 
altfel, printre multiplele domenii de interes ale profesorului Victor Banaru s-a remarcat 
și grija lui profundă față de promovarea limbii și culturii franceze în R. Moldova în 
calitate de  fondator al Asociației Profesorilor de Limbă Franceză din ţara noastră, pe 
care a exercitat-o. 

Discuțiile din perspectiva didactică a tex-
tului literar au fost direcționate într-un alt 
palier, acestea fiind axate pe textul literar ca 
obiect de studiu şi ca instrument de formare 
a competențelor langajiere, culturale, civice, 
conform  Cadrului European Comun de Refe-
rinţă prin Limbi (CECRL) şi Curriculei naţio-
nale la limba străină. 

Profitând de ocazie, Departamentul Ling-
vistică Romanică şi Comunicare Interculturală 
aduce mulțumiri partenerilor pentru suportul 
oferit: Administrației Universității de Stat din 

R. Moldova; Facultății de Limbi și Literaturi Străine; Ambasadei Franței în Moldova; Agenției 
Universitare a Francofoniei; Alianței Franceze din R. Moldova; Asociației Profesorilor de Lim-
bă Franceză din R. Moldova, care au contribuit ca acest for științific să se producă cu succes.

Cristina ENICOV,
lector universitar,

Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală,
preşedinta Asociaţiei Profesorilor de Franceză din R. Moldova

INTERFERENŢE ALE ŞTIINŢELOR LIMBAJULUI
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Profesorii noști, frate,
Toți propagă bună carte.
Noi, în schimb,  studenți  cuminți,
Îi avem ca de  părinți :
De la lecții mai lipsim—
La examene venim...
Orice-ar fi, orice s-ar spune
Așteptând doar  note bune,
Care vin așa cum  vrem,
Dacă mai și învățăm ! 

La tot omul profesor,
Tuturor studenților,  
Le dorim noroc și spor—
La istorici și chimiști,
Ne-ntrecuți în drept—juriști,
Fizicieni și ziariști,
Filologi, politologi,
Matematicieni-economiști,
Colective  de artiști,
Celor din Tipografie—
An bogat și  bucurie ! 

Pentru dânșii, măi flăcăi--
Zurgălăi și clopoței,  
Să răsune  peste  văi --
Hăi, hăi, hăi !

Îndemnarea rost că are:
Plugul a-nceput să are 
La cămine  cu studenți,
Care ne – ascultă atenți.
Să-i  urăm  de  viață lungă, 
Note  bune, bani în pungă -

Anu-n-treg  să le  ajungă,
Mult  noroc, realizări
Pe meleagu-acestei  țări! 
Să  strigați  din răsputeri
Toți  acei mai tinerei 
     Să   se-audă  peste  văi—
     Hăi, hăi, hăi ! 

CHEIA DE BOLTĂ A MEMORIEI NOASTRE

FONDATORUL HISPANISTICII DIN SPAŢIUL BASARABEAN
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Aprecierea de care se bucură astăzi 
în mediul academic Facultatea de Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administra-
tive este rezultatul eforturilor pe care comu-
nitatea noastră universitară le-a depus con-
stant timp de peste două decenii. Parcursul 
ascendent în planul imaginii, ca rezultat al 
conținutului calitativ al activităților didactice 
și de cercetare științifică, desfășurate de fa-
cultatea noastră, se datorează în mare parte 
eforturilor pe care personalități marcante ale 
școlii superioare de la noi le-au depus în mod 
constant. 

Iar Profesorul Victor Saca (la un moment solemn şi 
emoţionant în care împreună îl venerăm cu prilejul 

celor 70 de ani) este una dintre aceste personalități marcante. 
Împărtășindu-ne cu generozitate și dezinteresat din experiența 
profesională didactică și de cercetare, dar și de viață, profeso-
rul și omul Victor Saca reprezintă un adevărat model pentru 
devenirea universitară a multora dintre noi.

Mărturisesc faptul că scrierea acestui material a fost pen-
tru mine o provocare, dar și o oportunitate de a-mi exprima 
public stima și prețuirea pe care o am pentru OMUL, PROFE-
SORUL ȘI SAVANTUL Victor Saca. Despre impresionanta 
și complexa dumisale activitate (la fel ca și despre multiplele 
laturi ale personalități sale care îi definesc identitatea) se pot 
spune foarte multe. Spațiul rezervat acestui text mă determină 
să mă rezum doar la unele momente referențiale și semnifica-
tive ce ţin de Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice 
și Administrative.

Născut pe 5 decembrie 1946 în satul Otac, raionul Rezi-
na, la vârsta de 21 de ani (după 
studii strălucite la Universitatea 
de Stat din Chișinău) devine ab-
solvent al Facultății de Istorie 
– una din cele mai prestigioase 
facultății la timpul respectiv. În 
perioada anilor 1976–1979 ur-
mează doctoratul la Universita-
tea de Stat „M.V. Lomonosov” 
din Moscova, pe care o finalizea-
ză cu succes prin susținerea tezei 
de doctor în istorie. Mai târziu 
(în anii 2000-2001) se înscrie la 
studiile postdoctorale ale Uni-
versităţii de Stat din Moldova. În anul 2002, domnul Victor 
Saca obține titlul științific de doctor habilitat în Politologie cu 
teza „Corelația între interesele politice și relațiile politice 
în condițiile tranziției spre democrație”.

Vasta-i și complexa activitate, desfășurată cu abnegație 
și pasiune pe parcursul a mai bine de 40 ani, cuprinde di-
ferite instituţii de învăţământ superior din țară și de pes-
te hotare. Dedat în permanență, cu trup şi suflet, studiului 
și creației științifice, prin ținuta academică, seriozitatea și 
conștiinciozitatea cu care și-a îndeplinit misiunea peste tot 
pe unde a lucrat, prin atitudinea calmă și căldura sufleteas-
că oriunde a activat, mai întâi în calitate de lector, apoi de 
conferențiar, doctor consultant şi profesor universitar, peste 
tot dragul nostru omagiat şi-a lăsat în urmă numai fapte bune 
şi durabile, demne a fi luate în seamă.

Printre instituțiile de învățământ unde a activat dl Vic-
tor Saca merită a fi menţionate: Institutul Politehnic din 
Chişinău (1975-1985); Universitatea din Aden (Republica 
Democratică Iemen,1985-1988); Universitatea Tehnică din 
Moldova (1989-1995); Academia de Studii Economice din 
Moldova (1995-1999). Experiența celor 24 de ani de acti-
vitate remarcabilă în aceste instituții de învățământ superior 
din țară și de peste hotare este apoi valorizată şi aplicată în 
cadrul Universității de Stat din Moldova, unde, începând cu 
luna octombrie 1999 și până în prezent, adică timp de 17 ani, 
profesorul Victor Saca osteneşte la Facultatea de Relaţii Inter-
naţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (Catedra Ştiinţe 
Politice, în prezent Departamentul Științe Politice și Admi-
nistrative). Aici își desăvârșește în mod exemplar adevărata 

vocație - cea de cadru didactic și prolific cercetător științific 
în calitate de doctor conferenţiar, iar din anul 2002 - de doctor 
habilitat, conferenţiar şi din 2006 - de doctor habilitat, profesor 
universitar. 

Reflectând la frământările actuale ale învățământului din 
Republica Moldova în a-și găsi calea spre stabilitate și evoluție 
pozitivă, omagiatul nostru a înțeles şi a conştientizat necesitatea 
Reformei, responsabilitatea şi rolul Învățământului Universitar 
pentru viitorul societății noastre în tranziţie și integrarea acestu-
ia în spațiul european. Doar în perioada anilor 2001-2015, dom-
nia sa, în calitate de conferențiar, apoi și de profesor universitar, 
a elaborat peste 20 de lucrări științifico-didactice: programe 
analitice, ghiduri metodice, suporturi de curs, manuale. În acest 
răstimp a elaborat şi implementat şase Curriculum-uri la cursuri 
normative şi speciale, acestea fiind adaptate la cerinţele noi de 
reformare a sistemului de învăţământ în conformitate cu rigori-
le Procesului de la Bologna.

De la catedra aulelor și a sălilor de curs universitare, pe care 
le-a onorat și le-a înnobilat timp de peste patru decenii, dar și 
cu prilejul diferitor „mese rotunde” și conferințe publice, or-

ganizate în cadrul Facultății de Relații 
Internaționale, Științe Politice și Ad-
ministrative, prin elocvența discursu-
lui academic, cu eleganța și tactul pe-
dagogic ce îl caracterizează, colegul 
nostru Victor Saca insuflă studenților, 
masteranzilor, doctoranzilor săi inte-
resul, dragostea și responsabilitatea 
pentru lucrul asumat, manifestă seri-
ozitate în pregătire, o largă deschide-
re pentru tot ce-i nou în formarea de 
competențe autentice, atât de necesare 
domeniului nostru profesional. 

Preocupările domnului profesor Victor Saca în plan științific 
acoperă o arie tematică deosebit de largă, fiind axată pe aborda-
rea problematicii referitoare la tranziția politică spre democrație, 
pe domeniul intereselor și relațiilor politice, pe aspecte legate 
de analiza câmpului (spațiului) politic contemporan. 

Întreaga sa activitate științifică se reflectă în peste 260 de 
lucrări, publicate în ţară şi peste hotare. Este autorul a trei mo-
nografii, inclusiv a celei cu titlul „Interese politice şi relaţii 
politice: dimensiuni tranzitorii, Chişinău: USM, 2001; a 
patru manuale, inclusiv „Drepturile omului, mecanismele in-
ternaţionale şi moldoveneşti de protecţie. Chişinău: UNES-
CO, 2007 (în colaborare); a zece broşuri şi coordonator a zece 
culegeri ştiinţifice. A prezentat referate şi comunicări la 75 de 
foruri ştiinţifice din țară și de peste hotare (inclusiv 55 de ta-
lie internaţională). Arealul publicațiilor domniei sale cuprinde 
Rusia (Moscova, Kazan, Samara, Celeabinsc); Ucraina (Kiev, 
Harkov, Nicolaev, Odessa, Cernăuți); România (Sibiu); Yemen 
(Aden). La majoritatea conferințelor științifice profesorul Vic-
tor Saca s-a prezentat în calitate de speaker și moderator din 
cadrul atelierelor de lucru.

Remarcăm în mod deosebit faptul că elementele de noutate, 
rezultate din vasta cercetare a domnului profesor, servesc drept 
cadru referențial pentru noile investigații, acestea constituind în 
același timp un prețios suport bibliografic, astfel fiind îmbogăţi-
te cu problematica specifică domeniului științelor politice.

Cu profesionalismul care îl caracterizează în tot ceea ce în-
treprinde în spiritul exigenței față de lucrul bine făcut, domnul 
profesor a contribuit la reformarea activităţii ştiinţifice, con-
form noilor cerinţe ale Consiliului Național pentru Acreditare 

și Atestare. Prin urmare, a elaborat paşaportul specialităţii 
ştiinţifice 23.00.01 (în prezent 561.01) - Teoria, metodologia 
şi istoria Politologiei; instituţii şi procese politice. În perioada 
anilor 2003-2008 Domnia sa a fost ales secretar științific al 
Consiliului Științific Specializat în domeniul Politologiei și 
Relațiilor Internaționale din cadrul USM. În această calitate a 
organizat susținerea a 21 de teze de doctor și doctor habilitat. 

***

Fire deschisă la colaborare și altruist cum mai rar 
întâlnești, profesorul Victor Saca își îndeplinește cu 

devotament misiunea ce și-a asumat-o pentru îndrumarea și 
coordonarea activităților de formare a noii generații de cerce-
tători. Actualmente, în calitate de Președinte al Consiliului și 
Director al Școlii doctorale de Științe Sociale din cadrul USM 
organizează activitatea noii structuri științifice în conformita-
te cu reglementările legale naționale și interne (ale USM) în 
vederea pregătirii cadrelor calificate la ciclul III, Doctorat. 

Respectat și îndrăgit de generații de politologi, la a căror 
formare a contribuit cu competență pedagogică și grijă părin-
tească, înțelegând rolul și importanța socială a nobilei profe-
sii de dascăl universitar, prin întreaga sa activitate didactică 
și științifică, septuagenarul profesor Victor Saca a crescut și 
crește oameni valoroşi, care să asigure viitoarea dezvoltare a 
societății. Sub îndrumarea Domniei sale au fost elaborate şi 
susţinute 51 de teze de licență, 35 de master, 8 teze de doctor 
în științe. Este de remarcat faptul că din cei şapte doctori, la 
momentul actual, cinci activează în instituţiile de învăţământ 
superior din țară, iar o persoană este angajată în cadrul Cor-
pului diplomatic. 

În prezent domnul profesor conduce activitatea ştiinţifică 
a patru masteranzi şi cinci doctoranzi în domeniul științelor 
politice și administrative. În același timp își asumă calitatea 
de consultant științific pentru trei teze de doctor habilitat în 

Politologie și Relații 
Internaționale.

Cunoscut și apreci-
at în mediul academic 
pentru profesionalism și 
competență, profesorul 
Victor Saca este solici-
tat de diferite instituții 
din țară și de peste ho-
tare. Pe parcursul ulti-
milor 15 ani colaborea-
ză în plan științific cu 
Institutul de Cercetări 
Juridice și Politice al 

AȘM, cu Catedra de Științe Politice și Relații Internaționale 
a Academiei de Administrare Publică, cu Departamentul de 
Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate 
a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, România. În cadrul 
acestor relații de colaborare științifică prodigioasă a fost de-
semnat în calitate de referent oficial, de președinte și membru 
al Consiliilor științifice de susținere a 24 de teze de doctorat în 
Politologie, Relații Internaționale, Administrație Publică. 

Avid mereu de cunoaștere, dotat cu distinse aptitudini 
de dascăl și de cercetător interesat mereu de tot ceea ce este 
perfectibil, dar și obsedat de un puternic simț al răspunde-
rii profesionale și civice, sărbătoritul nostru reprezintă pen-
tru noi întruchiparea şi modelul cumsecădeniei și a spiritu-
lui înțelept de dascăl și slujitor devotat pe tărâmul științei și 
al cunoașterii, de personalitate integră care a îndrumat și a 
povățuit mereu cu aceeași dragoste, cu aceeași generozitate 
și înțelegere generații de studenți (unii dintre care au deve-
nit doctori în științe și conferențiari universitari ai facultății 
noastre).

Acum, când profesorul Victor Saca împlinește 70 de 
ani, ni se oferă fericitul prilej să-l omagiem, să-l cinstim 
cum se cuvine, să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit 
de-a lungul întregii sale activități. La Mulți Ani, Domnule 
Profesor! Să ne trăiți și să ne bucurați cu noi realizări!

Alexandru SOLCAN, 
 decanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 

Politice şi Administrative, 
doctor, conferențiar universitar

Calendar

PLUGUŞORUL,  2017

GALERIA PERSONALITĂŢILOR USM
La o aniversare

VICTOR SACA - OMUL, SAVANTUL, PROFESORUL

Trageți brazda mai departe
Până pe la sindicate,
Bibliotecă și cămine—
Nu vedeți că noaptea  vine?!
Și-mi fac griji  să n-adormiți
Sau prea  mult să vă pripiți,
Să uitați de sindicate,
Cum ades uitați de carte !
Sindicatul, lumea spune,
Este pus pe  fapte  bune--
Pentru omul-muncitor

Și student, și profesor,
Ară bine-al său ogor !

Cu urări de viață lungă
Și de bani mai mulți în  pungă,
Mult noroc, clipe de  glorii,
Cu foi pentru sanatorii.
Și pentru odihnă, frate,--
Toate de la sindicate,
Mai   sunați din zurgălăi
Și strigați  odată—

Hăi, hăi, hăi !

Trageți  brazdă roditoare
Din Carpați până la Mare
Să cunoască lumea-ntreagă
Urătura  noastră dragă:
Toți care ne-ați ascultat
Să aveți un An  bogat!
Faceți roata și mai mare,
Că miroase a  sarmale 
Și nu-i om venit la carte

 Să nu guste  din bucate,
Dar nici noi n-am sta deoparte,
De-am avea din  ele  parte...
Baftă și noroc în toate—
La Mulți Ani cu sănătate!

                ***
V-A URAT DE AN BOGAT---  
LESCU,  DE LA SINDICAT, 
DE ALȚI LIDERI  ÎNDEMNAT. 
ROATA, MăI!
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La 30 noiembrie 2016 s-a fi-
nalizat Proiectul “Modern 

Information Services for Impro-
vement Study Quality” din cadrul 
Programului Tempus. Vom rea-
minti că acest Proiect a avut trei 
obiective majore, a căror realizare 
a condus la diversificarea și mo-
dernizarea calitativă a serviciilor 
și produselor informaționale ofe-
rite de către bibliotecile noastre 
universitare utilizatorilor. 

Partenerii europeni și naționali s-au întrunit la 
Conferința de bilanț al activităților din cadrul Pro-
iectului (27 octombrie 2016), unde au fost prezentate 
realizările concrete obținute. Participanții Conferinței 
au avut parte de mesajele de salut din partea Minis-
terului Culturii, Ministerului Educației, a rectoratelor 
universităților partenere din Republica Moldova și, nu 

în ultimul rând, din partea coordonatorilor Proiectului. 
În acest context rezultatele lor şi activitatea parteneri-
lor europeni și a bibliotecarilor a fost apreciată la justa 
valoare, mai multe biblioteci universitare și bibliote-
cari fiind menționaţi cu Diplome și medalii jubiliare, 
acordate de către Ministerul Educației, Ministerul 
Culturii, Universitatea de Stat de Medicină și Farma-
cie şi Universitatea de Stat din Moldova. 

În cadrul programului conferinței reprezentanții, 
grupurilor de lucru au prezentat subiecte care țin de re-
alizările Proiectului: Cross boundaries - join forces 
(Meilė Kretavičienė - Lithuanian University of Health 
Sciences (LT); Liubovi Karnaeva - Nicolae Testemita-
nu State University of Medicine and Pharmacy of the 
Republic of Moldova (MD); Implementation of Aleph 
integrated library system in the academic libraries 
from Moldova: the objective No. 1 of the MISISQ 
Tempus Project (Daiva Jurksaitiene - Lithuanian Uni-
versity of Health Sciences (LT); Silvia Ciubrei, Olesea 
Dobrea - Nicolae Testemitanu State University of Me-
dicine and Pharmacy of the Republic of Moldova(MD); 
Integrated Library Systems development trends 
(Daiva Jurkšaitienė - Lithuanian University of Health 
Sciences (LT); Institutional Repositories: Current 
State and Future (Marta Virágos - University and Na-
tional Library Debrecen (HU); Crearea repozitoriilor 
instituționale în universitățile din Republica Mol-

dova (Viorica Lupu - Republican Scientific Agricultu-
ral Library (MD); Information Literacy Experience 
in the Riga Technical University Scientific Library 
(Larisa Levinoka, Riga Technical University (LV); 
Cultura Informației - necesitate majoră în proce-
sul de studiu și cercetare în contextul tendințelor 
europene și mondiale (Elena HARCONIȚA - Alecu 
Russo Balti State University USB Scientific Libra-
ry (MD); Dr. Silvia GINCULOV- Academy of Eco-
nomic Studies of Moldova AESM Scientific Library 
(MD); Исследование мнений респондентов о 
функционировании информационно-поисковой 
системы PRIMO в университетах Молдовы (Liu-
bovi Karnaeva - Nicolae Testemitanu State University 
of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova 
(MD); Elena Railean - Academy of Economic Studies 
of Moldova (MD).

 Bibliotecile universitare din Moldova au im-
plementat software integrat de bibliotecă Aleph, cre-
ând Catalogul electronic unic partajat, care a integrat 
resursele instituțiilor partenere în proiect. Platforma 
Primo (http://primo.libuniv.md/) oferă noi servicii și 
produse informaționale, noi oportunități și modalități 
de căutare a informațiilor în multiple resurse din-
tr-un singur punct de acces. Rezultatele cercetării 
efectuate privind funcționarea Platformei Primo în 
Universitățile din Moldova au demonstrat gradul de 
înaltă apreciere a acesteia de către utilizatorii noştri. 
Comunitatea universitară și-a exprimat opiniile pozi-
tive și față de constituirea unui alt produs informa-
ţional, cum sunt Repozitoriile instituționale. Crearea 
și înregistrarea în registre internaţionale a arhivelor 
electronice instituționale vor contribui la creșterea 
vizibilității cercetătorilor în plan național, dar și inter-
naţional, la promovarea rezultatelor cercetărilor și la 
crearea imaginii universităților.

Promovarea culturii informației utilizatorilor, dar și 
a bibliotecarilor a fost un alt obiectiv realizat în cadrul 
Proiectului. Formarea culturii informației este un lucru 
cert, pentru care pledează bibliotecarii în sensul inclu-
derii în planurile de studii, a cursului respectiv la toate 
nivelurile de studii precum și a programelor speciale, 
orientate spre cadrele didactice și de cercetare. 

În contextul succeselor obținute, bibliotecarii uni-
versitari își exprimă înalta satisfacție pentru realizările 
obiectivelor Proiectului “Modern Information Ser-
vices for Improvement Study Quality” din cadrul 
Programului Tempus și speranța pentru dezvoltare du-
rabilă în continuare și atingerea de noi performanțe.

Ecaterina ZASMENCO,
    directorul Bibliotecii Centrale, USM 

La Facul-
tatea de 

Științe Econo-
mice Semestrul I 
al anului de stu-
dii 2016-2017 a 
fost perioada în 
care realizările 

în cadrul Proiectului TEMPUS 
LMPH «Licence Masters pro-
fessionnels en management des 
activités hôtelières pour le déve-
loppement de l’industrie touris-
tique en Géorgie, Azerbaïdjan et 
Moldavie № 544191 TEMPUS 
1-2013-1-PT JPC» au progre-
sat constant. După cum s-a mai 
menționat în ediţiile anterioa-
re ale ziarului „Universitatea”, 
Proiectul în cauză are menirea 
să contribuie substanţial la con-
solidarea și extinderea posibilită-
ţilor de formare 
p r o f e s i o n a l ă 
(continuă) în 
domeniul servi-
ciilor hoteliere, 
domeniu adia-
cent industriei 
turistice a Re-
publicii Mol-
dova. Așadar, 
pe parcursul 
acestor trei luni 
de toamnă, alături de partenerii 
noștri europeni, conform Cro-
nogramei de lucru, ne-am axat 
pe implementarea unor activități 
sustenabile, absolut importante 
dezvoltării calitative a programe-
lor de studii la Specialitatea Tu-
rism (ciclul 1 licența) și Specia-
litatea Management și Marketing 
Hotelier și Turism (ciclul 2 mas-
terat), activități care completează 
perfect lista de priorități strategi-
ce ale facultății noastre. 

În acest sens, facultatea are la 
bilanțul acestui semestru urmă-
toarele însemne: ore co-animate 
pe diverse subiecte din disci-
plinele de specialitate (precum: 
Marketing des événements, Te-
chnique de la réservation sur 
booking.com, Operațiunile Front 
Office, Management interculturel 
dans les chaînes hôtelières inter-
nationales, Defining food securi-
ty and food safety ș.a.); profesori 
și studenți formați pe segmentul 
angajabilității și antreprenoriatu-
lui; producție didactică susținută 
cu resurse pedagogice europe-
ne; noi metode/metodologii de 
predare-învățare; profesori cu sta-
giu de perfecționare pedagogică la 
Facultatea Economie și Adminis-
trarea Afacerilor de la Universita-
tea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
s.a.m.d. 

Toate aceste activități au fost 
bine coordonate și asistate de 
domnii profesori universitari/ par-

teneri externi în cadrul vizitelor 
la facultatea noastră: Dr. Joaquim 
Majó - expert european pentru 
țara noastră, decan la Facultatea 
de Turism, Universitatea din Gi-
rona, Spania, şi colegul său sr. 
Jordi Serra Simón; dr. Valentin 
Nița – expert european, Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iași; dr. Anne Delaballe, GIP FI-
PAG, Franța; George Fakotakis 
și Fanny Mangana de la MAICh, 
Grecia.

În aceeași perioadă au avut 
loc două controale tematice asis-
tate de domnii evaluatori ai Pro-
iectului, profesori universitari din 
Bulgaria dr. Mariana Assenova și 
dr. Lakov Plamen și de domnul 
promotor al Proiectului, expert 
financiar dr. Antonio Dias, profe-
sor universitar la Institutul Supe-

rior din Espinho, Portugalia. 
În scopul diseminării rezulta-

telor obținute a fost organizată și 
o reuniune de pilotaj la nivel regi-
onal, asistată de domnul coordo-
nator general de Proiect Jean-No-
el Pachoud, profesor GIP FIPAG, 
Franța.

La buna finalizare a acestor 
activităţi a contribuit şi doamna 
expert european, Dr. Maria José 
Araújo, doctor în „Patrimoniul 
alimentar, cultură și societate”, 
profesor universitar la Institutul 
Superior din Espinho, Portugalia. 
Domnia sa ne-a propus o nouă 
metodologie de organizare a unei 
Ore deschise pentru publicul de 
specialitate. 

Drept consecinţă, la începu-
tul acestei luni de decembrie, în 
cadrul Centrului de Excelență în 
Turism și Activitate Hotelieră a 
facultății noastre s-a desfășurat 
ORA DESCHISĂ pe tema: 
L’IMPORTANCE DE LA GAS-
TRONOMIE DANS L’OFFRE 
TOURISTIQUE/ IMPORTANȚA 
GASTRONOMIEI ÎN OFERTA 
TURISTICĂ, la care au partici-
pat studenți și profesori, inclusiv 
cei din universitățile partenere în 
Proiect. 

Lucia CASTRAVEȚ,
doctor, conferenţiar universitar,

prodecan la Facultatea Științe 
Economice, 

coordonator tehnic regional al 
Proiectului LMPH

Acum 68 de ani, chiar la mijlocul lunii de atunci (în 
anul 1948) Asambleea Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite a adoptat istorica Declaraţie a 
Drepturilor Omului. Acest document de impor-
tanţă şi rezonanţă mondială avea să pună temelia 
relaţiilor mutuale între statele lumii, care îşi luau 
angajamentul de a respecta buna convieţuire şi 
armonie între toţi membrii comunităţii umane, 
aceste state asumându-şi, pe această cale, obli-
gaţia să respecte drepturile fundamentale ale ce-
tăţenilor lor, aşa încât să dispară inegalitatea  de 
gen, de privilegii de orice fel şi de discriminare. 
De atunci şi până astăzi Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului este marcată în fiecare an pe 
scară mondială.

Cu acest prilej, pe 9 decembrie, 2016, Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a 
organizat pentru profesori şi studenţi Conferinţa Ştiinţi-
fică Universitară cu genericul „Respectarea Drepturilor 

Moto: Când dreptatea îi este arhitect, 
ţara nu mai are nevoie de nimic altceva.

Giami

Omului – aspiraţie a Statului de Drept şi criteriu de integrare 
europeană”. La acest eveniment de anvergură au fost invitaţi 

domnul Alexandru Tănase, preşedintele Curţii Constituţionale 
a R. Moldova, şi domnul Pavel Postică, director de Program 
Promo LEX.

Audienţa a ascultat cu multă atenţie comunicările celor 

doi invitaţi: domnul Alexandru Tănase şi-a axat discursul 
pe rolul ce-i revine acestei Instanţe Supreme Judecătoreşti 
în apărarea drepturilor tuturor cetăţenilor din actualul stat 
Republica Moldova; iar domnul Pavel Postică a scos în 
evidenţă subiectul actual şi sensibil, fiind vorba de dreptul 
cetăţenilor noştri de a alege corect şi a fi aleşi. 

Bineînţeles, au urmat discuţii, opinii, obiecţii şi dedu-
ceri aprinse pe marginea problemelor abordate, la care şi-
au dat concursul mai multe cadre didactice, dar şi tineri 
studioşi, aceştia demonstrând poziţia lor civică, buna cu-
noaştere a realităţilor noastre faţă de care nimeni din so-
cietatea noastră nu trebuie să fie indiferent. Evenimentul 
propriu-zis şi-a atins, în definitiv, scopul preconizat.

Mihai MORĂRAȘ

REALITĂŢILE MOMENTULUI – SUBIECT DE DEZBATERI

NOBILA MISIUNE A BIBLIOTECARILOR 
(MISISQ TEMPUS – FINALIZAREA PROIECTULUI, PUS ÎN SERVICIUL 

COMUNITĂȚII ACADEMICE UNIVERSITARE)

TOAMNA RODNICĂ A ANULUI DE 
STUDII 2016-2017 

Doamna Otilia Dandara, prorector pentru 
Activitatea Didactică înmânează Medalia Jubiliară 

USM, doamnei Meilė Kretavičienė, coordonator 
internaţional al Proiectului şi doamnei Liubov 

Karnaeva, coordonator naţional de Proiect.

2016: DOUĂ PROIECTE ŞI UN FINAL REUŞIT
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„Hai să dăm mână cu mână,
Cei cu inima română!”

Acesta a fost Însemnul, acesta a fost Îndemnul mobilizator al unor adevăraţi pa-
trioţi, care pe Întâi Decembrie 2016 au organizat în vechea Ctitorie a Domnito-

rului Alexandru cel Bun Luminoasa Sărbătoare Naţională a tuturor românilor.
Ne face cinste şi onoare să-i informăm pe ci-

titorii ziarului „Universitatea” că la acest Eve-
niment Major a fost invitat şi Ansamblul Etno-
folcloric studenţesc „Crenguţa de Iederă” de la 
Casa de Cultură, USM, care s-a bucurat de un 
succes răsunător.

Ziua de 1 Decembrie, de la 1918 încoace, are 
o semnificaţie aparte pentru orice suflet românesc. 
Această dată marchează cu demnitate Ziua Naţio-
nală a României, adică Ziua Marii Uniri. În fiecare 
an, românii de pretutindeni se strâng şi se prind 
cu drag mână de mână, sărbătorind-o într-un cuget 
şi într-o simţire neclintită. Cu acest prilej, Consu-
lul General al României la Cernăuţi, Excelenţa 
Sa Eleonora Moldovan (protagonista unei serii de 
activităţi spiritual-culturale, pe care le organizează 
sistematic în capitala Bucovinei istorice) a fost ini-
ţiatoarea şi a acestei impresionante Serbări Naţio-
nale. 

… Momentul solemn și-a luat startul la Cate-
drala Pogorârea Sfântului Duh din Cernăuţi, unde 
au fost pomeniţi eroii - înaintaşi care s-au jertfit pe Altarul Iubirii şi Credinţei de Ţară şi de 
Neam.

„Întâi Decembrie este Ziua în care ne sărbătorim valorile, moștenirea culturală și pe 
cea istorică, oriunde ne-am afla, în România sau în străinătate. Predecesorii noştri au 
înfăptuit Unirea pe soclul de jertfe şi sacrificii …Astăzi, în pofida tuturor  greutăţilor, 
este rândul nostru să ne amintim că Unirea face puterea” – acesta a fost Mesajul sufletist 
de inaugurare al Doamnei Diplomat român Eleonora Moldovan. 

A urmat omagierea marilor poeţi naţionali Mihai Eminiescu şi Taras Şevcenco, la ale 

căror monumente (ele fiind instalate chiar în centrul oraşului Cernăuţi) oficialităţile locale, 
liderii Asociaţilor culturale româneşti, simpli cetăţeni, profesori şi studenţi au depus coroane 
şi buchete de flori. 

Manifestarea propriu-zisă a găzduit-o Teatrul Muzical - Dramatic „Olga Kobyleanska”. 
Scena a fost luată cu asalt prin cântece patriotice şi dansuri populare româneşti de către 

cele două ansambluri şi artişti de valoare din 
Ţara de Sus: Grupul Folcloric „Ai lui Ştefan 
noi oşteni” (Vicovul de Sus, județul Suceava); 
Ansamblul folcloric „Hora” din Vlăsineşti 
(Botoşani), după care, auzul spectatorilor a fost 
mângâiat de vibraţiile viorii magice a maestrului 
Nicolae Hacman, Artist Emerit al Ucrainei, 
solist al Filarmonicii Cernăuţene.

Dar momentul fastuos, cel mai aşteptat al 
Spectacolului l-a reprezentat cu brio Ansam-
blul Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă” al 
Universităţii de Stat din Moldova, în frunte cu 
Maestrul în Arte, conducătorul artistic, bucovi-
neanca Maria ILIUŢ. 

Spectatorii, care au umplut până la refuz 
parterul, lojele şi balcoanele unuia din cele mai 
importante Monumente de Artă Arhitecturală 
din Cernăuţi şi din toată Bucovina istorică, au 
rămas fascinaţi de felul în care au evoluat în sce-
nă artiştii noştri, interpretând melodii populare 
şi executând dansuri culese în exclusivitate pe 
plaiurile bucovinene.

Drept răsplată pentru măiestria lor, artiştii 
de la Universitatea de Stat din Moldova au fost 

aclamaţi şi ovaţionaţi de publicul recunoscător şi sensibil, stând în picioare minute în şir. 

Ionela MORGUN,
studentă în anul III,

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 
membră a Ansamblului Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă”

Unul din marii prozatori - romanci-
eri contemporani ai Americii La-

tine, brazilianul Paul Coelho este şi auto-
rul acestei celebre maxime de o profundă 
semnificaţie umanistă: „Ori de câte 
ori căutăm să fim mai buni decât 
suntem, tot de atâtea ori cele din 
jurul nostru devin mai bune”.

Vom încerca să raportăm această înţeleaptă butadă 
(de o semnificaţie universală) la o împrejurare curen-
tă, ce ţine de cotidianul nostru universitar. Este vorba 
de admirabila iniţiativă care a pornit din sânul Auto-
guvernării Studenţeşti a Universităţii de Stat din Mol-
dova (ASUSM), avându-l ca preşedinte pe inimosul şi 
energicul Sveatoslav Begliţă, student la Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative 
(FRIŞPA), de a organiza o zi specială de donare a sângelui 
de către comunitatea noastră studenţească, acţiune iniţiată 
pe plan republican de Centrul Naţional de Transfuzie a Sân-
gelui sub simbolicul şi profund omenescul generic „Oferă 
viaţă! Donează sânge!”

 Cu o deosebită satisfacţie sufletească vrem să consta-
tăm faptul că acest îndemn creştinesc şi-a aflat un profund 

răsunet în inimile zecilor de colegi de la toate facultăţile, 
care şi-au exprimat dorinţa de a-şi dona sângele pentru sal-
varea multor vieţi omeneşti.

După cum ne-a informat doamna Doina Banari, vice-

director medical al Centrului Naţional de Transfuzie a 
Sângelui, iniţiată de ASUSM de a organiza pe 27 octom-
brie 2016 mobilizatoarea acţiune de colectare a sângelui la 
USM a fost primită în sânul colectivului cu multă satisfac-
ţie şi recunoştinţă.

Drept rezultat, Centrul a organizat şi a echipat cu utilajul 
necesar un grup de specialişti în frunte cu medicul Veronica 

Oprea, în Coleta Mobilă fiind incluşi medicii supervizaţi 
Svetlana Braga, Svetlana Hiteaeva, Zinaida Voroniţa, 
laborantele Nina Comerzan şi Larisa Lineţ, precum şi re-
gistratoarele Valentina Caraman şi Natalia Naumova.

Trebuie să menționăm faptul că acţiunea 
de colectare a sângelui a decurs în mod ire-
proşabil; din cei 150 de donatori, câţi s-au 
înscris în prealabil, 88 de persoane au fost 
acceptate (în urma unor analize amănunţite) 
să-şi doneze sângele celor care au nevoie de 
el ca de aer.

Voi mai preciza că fiecare student-dona-
tor a primit câte un pachet de produse ali-
mentare (fireşte în mod gratuit) şi certificatul 
corespunzător care le-a permis absentarea de 
la ore timp de două zile consecutiv.

Şi ultimul detaliu: procesul de donaţie a sângelui la 
Universitatea de Stat din Moldova a fost organizat în 
acest an pentru a treia oară.

Cristina BURLACU,
studentă în anul I,

Facultatea de Fizică şi Inginerie,
voluntară în cadrul Autoguvernării Studenţeşti, USM

Muzica ne însoțește toată viața. De la cântecul de leagăn, în momente de bu-
curie, în momente de relaxare. Ea rămâne a fi balsamul magic pentru su-

flet, iar dansul amplifică puterea muzicii, iar paşii se avântă uşor pe aripi nevăzute... 
Asta au dorit să ne spună studenții, participanți la Festivalul 
desfășurat recent în incinta Casei de Cultură a Universității 
de Stat din Moldova, cu prilejul celei de a VI- a ediții 
,,Constelația Dansului și a Muzicii”.

Evenimentul s-a desfășurat datorită colaborării în-
tre Pretura Sectorului Buiucani şi Universitatea de Stat 
din Moldova, dedicat Zilei Internaţionale a Studenţilor.  
 Organizatorii au pregătit, spre deliciul publicului, prezentă-
rile colectivelor de dansatori din opt instituţii de învăţământ 
preuniversitar şi superior din Republica Moldova: Universi-
tatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”; Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice; Academia de Studii Economice 
din Moldova; Universitatea de Stat din Moldova ;Univer-
sitatea Agrară de Stat din Moldova; Centrul de Creație Es-
tetică „Lăstărel”; Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” și Liceul 
Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”. 

Aşadar, spectatorii au avut prilejul să admire diverse 
genuri și combinaţii ale celor mai cunoscute forme de artă 
veritabilă, cea de Muzică şi Dans.

,,Mi-a plăcut foarte mult prestația studenților și este îmbucurător faptul că avem 
asemenea talente la noi în țară. Într-adevăr, ne putem mândri cu ele”, ne-a relatat stu-
denta Maria Soltan, una din cele mai active spectatoare.

Aceleaşi emoţii pozitive le-au avut şi alţi tineri studioşi: Ina Sturza, Victoria Bondari, 
Lidia Bahnaru-Bobeică etc., care au transmis mesaje organizatorilor şi protagoniştilor 
acestui vibrant eveniment. 

Or, dansul și muzica, Arta în general presupune exigență fața de sine, autodepășire, 

spirit de sacrificiu, pasiune, etos profesional. Asemenea calităţi au demonstrat cu brio cei 
de pe scena Căminului nostru cultural studenţesc, prilejuindu-ne o adevărată sărbătoare 
sufletească. 

,,Prestațiile au fost anul acesta foarte deosebite. Dansatorii au dat dovadă de o 
muncă enormă, iar interpreții - de un talent inedit. Îmi place faptul că fiecare echi-

pă de dansatori vine să ne încânte an de 
an cu ceva nou şi prin mișcări de dans, 
și prin piese energice. Mă bucur foarte 
mult că avem parte de o mulțime de tineri 
talentați, care pe scenă se degajă în așa 
fel, încât sala să aprobe cu ardoare mesa-
jul transmis. Deci, avem o țară cu oameni 
puțini, dar cu multe talente”, aceasta fiind 
o altă părere, a Lidiei Bahnaru-Bobeică, ab-
solventă a Facultăţii de Arte Frumoase. 

Iar unul dintre organizatorii Festivalu-
lui, domnul Anatolie Popovici, a precizat că 
din an in an colectivele sunt tot mai inspira-
te, mai bine pregătite. Festivalul coregrafic 
„Constelația Dansului și a Muzicii” a devenit 

deja o tradiţie frumoasă. Cu mult drag așteptăm şi alte ediţii de acest gen. La finele Spec-
tacolului participanții au fost menţionaţi cu Diplome şi Cupe, oferite de Pretura Sectorului 
Buiucani.

 Adriana DEREVICI, 
organizatoarea Festivalului „Constelaţia Dansului şi a Muzicii”,       

Marina ȘAPTEFRAȚI, 
studentă în anul III, 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Meridianul culturiiZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
SĂRBĂTORITĂ LA CERNĂUŢI

Vederea generală a Teatrului Muzical 
- Dramatic “Olga Kobyleanska” din 
Cernăuţi, o bijuterie arhitecturală, 
edificată în anul 1905, în care, pe 

parcursul perioadei interbelice şi până 
în prezent au avut şi au loc cele mai 

valoroase evenimente de ordin social, 
cultural – artistic şi spiritual.

Această imagine a fost realizată în 
interiorul Teatrului, imediat după 
ieşirea din scenă a Ansamblului 

Etnofolcloric „Crenguţa de Iederă”.

Bine faci, bine găseşti
„OFERĂ VIAŢĂ. DONEAZĂ SÂNGE!”

Galeria muzelor

BALSAMUL CEI MAGIC – FESTIVALUL INTERUNIVERSITAR ,,CONSTELAȚIA DANSULUI ȘI A MUZICII” 
(EDIŢIA A VI-A) 
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Dicţionarul Explicativ al Limbii Române dă următoarea formulare lexemu-
lui Demnitate: Calitatea de a fi demn, atitudine demnă; autoritate, morală, pre-
stigiu, măreţie. Probabil că autoarele crochiurilor inserate în această pagină 
sunt familiarizate destul de bine cu terminologia lingvistică, întrucât toate au 
îmbrăţişat pentru viitoarea lor carieră domeniul umanistic, făcându-şi studiile 
la facultatea corespunzătoare profilului ales.

Dar, bineînţeles, a fost nevoie de un imbold, de un îndemn, de o pornire inte-
rioară, cea care să le inspire la dezvoltarea, la desfăşurarea unei idei obsedante 

prin care să-şi exprime punctul de vedere personal, atitudinea, poziţia civică faţă 
de acest subiect incitant şi chiar provocator, care s-a dovedit a fi pentru ele nu 
atât curios, cât unul atractiv şi, de ce nu, instructiv - educativ, precum şi pentru  
meditaţii.

Aici se cere doar o precizare: şi de data aceasta tema le-a fost sugerată de 
către doamna Profesoară Eugenia DODON, doctor, conferenţiar universitar.

LA MULţI ANI!
Mihai MORĂRAŞ

CARATELE DEMNITăȚII

GHIDAŢI DE SENTIMENTUL DEMNITĂŢII

Calitatea de a fi demn este întruchipată în sufletul fiecărui om. 
Însă societatea în care ne aflăm, cu părere de rău, ne pune în 

situaţii dificile de a înțelege valoarea acestui precept înaripat.
Thomas Edison spunea: ,,Ceea ce ești se vede în ceea ce faci “. Cu 

alte cuvinte, Demnitatea nu se vede în ochii tăi, ci în faptele tale. Modestia 
nu înseamnă atunci când îți acoperi trupul pentru că arată rău, nu este atunci 
când te ascunzi de tine însuți, ci atunci când știi să-ți descoperi Demnitatea.  
 Indiferent de vârstă, de religie, de naționalitate, niciodată nu e târziu să 
descoperi ceva frumos în tine. Dragostea și milostenia față de tot ce te 

înconjoară trebuie să te inspire mereu spre ceva frumos. 
Oamenii răi și inculţi nu sunt făcuţi pe lume pentru a le urma sau a le repeta gesturile, 

dar pentru a te motiva pe tine însuţi să ridici fruntea sus, ca să poţi trece cu demnitate prin 
orice obstacole. Defectul multor oameni este că ei așteaptă ceva, să le cadă de undeva. Ei 
n-au habar ce înseamnă efort, căutare, demnitate.

Noi însă trăim şi muncim pe acest pământ pentru a face numai fapte bune, fiindcă 
numai ele ne vor trezi sentimentul Demnităţii. Să nu uităm că indiferenţa, nepăsarea, 
impasibilitatea ruinează şi sacrifică demnitatea din noi. 

Angela CELAC,  
studentă în anul II, 

Facultatea de Psihologie şi Științe ale Educației

DEMNITATEA-I O VALOARE DE NEPREŢUIT
Demnitatea este o calitate indispensabilă de ființa umană. Fieca-

re om, la rândul lui, își dorește această demnitate. Ea vine din 
propria fire, dar, desigur, și de la semenii săi. 

Scriitorul german Schiller afirma: „Demnitatea umană e în mâini-
le voastre, păstrați-o! Ea coboară odată cu voi! Cu voi se va înălța!” 
Demnitatea umană trebuie să fie una pentru toți. Însuși omul trebuie să 
fie demn că e om. 

Să fii demn înseamnă, după mine, nu numai să ai ce mânca, să ai 
unde dormi, să fii tratat când ești bolnav, dar și să ai conştiinţa că poţi schimba spre bine 
lumea în care vieţuieşti.

Demnitatea este produsul gândirii omenești, deoarece omul are capacitatea de a-și da 
seama ce este bine și ce este rău. Faptul acesta trebuie să-l mobilizeze, să-l îndemne să fie 
o fire luptătoare, să se implice în tumultul vieţii, pentru a face lumea mai bună, astfel încât 
să dispară toate cele multe şi negative care, cu părere de rău, adesea ne subjugă.

Demnitatea ne-a fost dată tuturor prin naștere, indiferent de sex, vârstă, religie, sta-
tut social. De aceea trebuie să luptăm pentru ea şi s-o păstrăm ca ochii din cap.

Zinaida GRANACI, 
studentă în anul II,

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Demnitatea este caracteristică 
omului în parte şi popoarelor 

în ansamblu. Demnitatea umană este o 
măsură de apreciere între oameni. Este 
un proces de apreciere a individului ca 
om.  Demnitatea umană trebuie să fie 
una pentru toţi, Omul pentru Om tre-
buie să fie cu demnitate. Demnitatea nu 
trebuie să depindă de culoare, sex, vâr-
stă, naţionalitate, post etc. Atât oamenii 

mari, cât şi cei simpli trebuie să aibă, în opinia noastră, 
demnitate umană egală. Aprecierile lor ca  personalităţi 
pot să fie diferite, dar demnitatea trebuie să fie una. Desi-
gur că sunt oameni mai buni şi mai răi, care nu apreciază 
la justa valoare esenţa şi demnitatea semenilor. Voltaire 
spunea: „N-avem de trăit decât două zile: nu face să le 
trecem târându-ne sub nişte ticăloşi, vrednici de dis-
preţ”. Cel care îl dispreţuieşte pe alt om nu are demnitate 
umană deplină. Demnitatea omului nu trebuie să depindă 
de împrejurări – de bogăţie, de rudenii şi nici chiar de 
noroc. 

Orice scop întotdeauna are un cost sau o demnita-
te, noi considerăm că cel exterior se poate aprecia în 
ceva material sau în bani, iar costul interior se numeş-
te demnitate. Acesta trebuie să fie codul nostru moral. 
Uneori costul sau echivalentul interior este mult mai în-
alt ca preţul material. Şi, într-adevăr, acolo unde nu este 
preţ, unde nu este echivalentul material, este Demnitatea. 
Această demnitate nu are un preţ stabilit, dar are un preţ 
interior. Acest preţ interior este  condiţionat de conştiinţă. 
Acest preţ lăuntric are costul său, care se numeşte demni-
tatea noastră morală. Această demnitate morală este direct 
legată de o anumită datorie, dar nu de sentimentul dato-
riei. 

Sentimentul datoriei este altceva. Datoria este impu-
nerea practică. Sentimentul datoriei însă este mai presus. 
El vine din convingere, din conştiinţă. Anume conştiinţa  
determină convingerea şi acţiunea datoriei. Ea impune o 
lege a sa. Această lege este supremă şi ea vine din dorin-
ţă, indiferent chiar de posibilităţi. Aici putem deduce că 
demnitatea nu este ceva echivalent cu un preţ, ea nu 
vine din interes material, dar din ideea demnităţii uma-

ne. Demnitatea umană nu se supune legilor, dar se supune 
conştiinţei. Demnitatea se poate referi la un alt om şi la 
Eu-l său, adică: eu sunt demn că sunt om, fapt ce se referă 
şi la cei din jurul nostru. Aici demnitatea este liberă. În 
cazul în care ea este doar mimată, apar viciile, precum 
minciuna, trădarea, laşitatea. În cazul acesta demnitatea 
dispare. Fiecare om are un cost al său lăuntric, care nu 
poate fi estimat în bani, în ceva material. Anume acest cost 
lăuntric, numit demnitate, îi obligă pe alţi oameni să-şi 
stimeze semenii, să fie  egali cu ei. 

Omul este egal  între oameni. Cu toţii trebuie să avem 
demnitatea.  Să nu uităm de faptul că atunci când vorbim 
şi discutăm despre Demnitate (cu majusculă!) trebuie să 
avem în vedere că este vorba, înainte de toate, de demni-
tatea în familie, adică de demnitatea copilului, apoi, gene-
ralizând, de cea a adolescentului, a studentului, a femeii 
şi a bărbatului şi,  în consecinţă, de demnitatea noastră 
naţională.

Sofia-Maria CORLĂTEANU, 
studentă anul II,

Facultatea de Psihologie și Ştiinţe ale Educației

CODUL NOSTRU LĂUNTRIC DEMNITATE SE NUMEŞTE

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CU DEMNITATE?
„Demnitatea umană nu se vinde și nici nu se cum-

pără – demnitatea umană se făurește”, afirmă un dicton 
latin. 

Or, Demnitatea demonstrează valoarea, cinstea, merite-
le morale, gradul de prețuire, adică nivelul atins de o soci-
etate avansată.

A fi demn înseamnă a nu te lăsa influențat de fenomene-
le şi evenimentele întâmplătoare, a nu te răzvrăti împotriva 
slăbiciunilor omeneşti. A fi demn înseamnă putere de spirit, 
vrednicie, măreție. Un om cu demnitate este cel care se 

respectă pe sine și pe aproapele său. Un om cu demnitate este înzestrat cu cinste, 
omenie, cu dragoste de meleag şi de ţară. 

Doar demnitatea umană e în mâinile noastre! Noi suntem cei care o putem 
cultiva. Şi tot noi suntem cei care o putem îndepărta. 

Demnitatea este o calitate a ființei umane, care constituie portretul moral şi 
spiritual al omului. Această calitate se dezvoltă încă din copilărie, ca, mai apoi, la 
maturitate, să devină deplină. De aceea noi avem obligaţia s-o dezvoltăm necon-
tenit, deoarece Demnitatea este virtutea care ne poate defini personalitatea, locul 
nostru în societate. Numai aşa demnitatea ne va aduce respectul şi preţuirea din 
partea celor ce ne înconjoară.

A fi demn, în cele din urmă, înseamnă să rămâi mereu în picioare atunci când 
viața îți dă lovituri grele, înseamnă să nu-ţi trădezi semenii, înseamnă să nu-ți aban-
donezi convingerile, dar și să rămâi fidel propriilor tale convingeri şi principii. 

Demnitatea coboară în noi și tot cu noi se înalță. Ca un Stindard. Ca o Porun-
că. Ca o Coloană a Infinitului. 

Tatiana CURTIAN, 
studentă în anul II, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

DEMNITATEA ÎNCEPE DE LA EDUCAŢIE

Demnitatea se leagă foarte mult de sentimentul onoarei. Un om 
cu demnitate inspiră respect. Ține de firea ta, de felul în care 

acționezi și reacționezi, de felul în care știi să fii sau nu consecvent în 
principii și atitudini. Fiecare decide pentru sine ce este demn și ce nu, dar 
o limită există.

Demnitatea înseamnă respect: să te respecți pe tine și pe cei din jurul tău. 
Demnitatea umană are două laturi: prima este demnitatea pe care și-o asumă 
fiecare: a doua latură este demnitatea pe care ți-o asigură ceilalți. Nu poți 
să le separi. Fără demnitatea pe care ți-o asumi singur nu există demnitatea 

celorlalți. Pentru a fi demni trebuie să fim educați. De aici trebuie să începem. De la educație. Dacă 
învestim în educație, atunci toate celelalte vor veni de la sine. 

Educația nu înseamnă doar alocații bugetare pentru învățământ, ci asumarea unei viziuni pe 
termen lung. Un om educat este un om care știe să se ferească de boli, un om care nu încalcă 
legea și asta înseamnă mai puține cheltuieli pentru siguranță. Aceasta duce la taxe mai mici și la 
venituri mai mari pentru cetățeni. Veniturile mai mari duc la bunăstare. Un om care are o anu-
mită bunăstare, obţinută în sudoarea frunţii va fi întotdeauna un om demn. Demnitatea umană 
este un criteriu de apreciere între oameni. Fiecare om îşi doreşte demnitate. Ea vine din om şi 
de la om şi se reflectă în om. 

Sunt momente în care stau și mă întreb unde a dispărut demnitatea? 
Dar ştiu cu siguranță că demnitatea nu ți-o câștigi călcând lumea în picioare pentru a ajunge 

pe o treaptă a recunoașterii sociale. În viață contează să fii om, să fii acea persoană pentru 
care contează ce se întâmplă în jur și pentru care valoarea se măsoară în faptele bune pe 
care le-ai realizat, în calitatea de prieteni pe care îi ai, în gândurile bune, și nu în bani 
exageraţi și lucruri materiale inutile. 

Dacă te afli într-un loc în care principiile se bat cap în cap, atunci e cazul să pleci! Fără re-
grete, fără păreri de rău și cel mai important: fără să privești în urmă!

Daniela GARBUZ, 
studentă în anul II, 

 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
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Au venit (și mai vin) sărbătorile. Vechile și me-
reu noile sărbători de iarnă. Cele mai alese, 

cele mai frumoase din câte le avem. Sunt sărbătorile 
noastre de suflet – Crăciunul și Anul Nou.

 Darnic se scutură cerul albastru/ Fulgii de nea cad 
lin peste noi,/ Se primenește pământul în alb ca un as-
tru/. Scăldat în aurul albelor ploi.

 Sufletele noastre emană căldură. Ne bucurăm ca nişte copii de so-
sirea sărbătorilor. Dorim cu tot dinadinsul să-i bucuram pe alții. Și-i 
felicităm. Alegem cuvintele precum alegem grâul de neghină. Le po-
trivim sonor și le împovărăm semantic ca să pătrundă ușurel în sufletul 
omului drag nouă. 

O facem după cum ne-o cere datina. Creștini fiind, dorim semenilor noștri sănătate 
nouă, belșug în casă, pace-n țară și grâu la vară. 

De cum vin sărbătorile, urările se țin lanț. Și toate își au rostul lor. Și toate au farmecul 
lor. Străbunii noștri au chibzuit îndelung plăsmuirea urărilor de sărbători. Și ele datină au 
rămas. În datină palpită tot ce avem mai sfânt – spiritul nostru național. Păcat ar fi să ne 
uităm datina. Cine o nesocotește nu-și cinstește înaintașii. Se rupe de izvoare.

 Când mai auzi pe ici – colo urări, felicitări deocheate, străine neamului 
românesc, te prinde nedumerirea: chiar să nu fi trecut insul prin școală, să 
nu fi auzit de la nimeni că formulele - urări de tipul Cu Crăciunul! Cu sărbă-
torile! Cu anul nou! sunt văduvite de sens și supără auzul? 

 De zeci de ani străjerii graiului matern semnalează aceste greșeli de vor-
bire, dar cei indiferenți față de modul de exprimare le dau curs în comunica-
rea curentă și chiar oficială, fără să-și dea seama că ofensează adresatul. 

E timpul să respingem categoric asemenea felicitări, indiferent de la cine 
vin. E cazul să ne gândim la demnitatea noastră națională și să ne întrebăm 
cu toții: - De ce am imita niște formule de felicitare străine, de vreme ce le 
avem pe ale noastre, tradiționale, atât de inteligibile și pline de semnificații: 

Crăciun fericit !Sărbători fericite! La mulți ani!
Anul întreg ne spunem La mulți ani!, dar de Anul Nou această urare denotă o semnificație 

aparte. Nimic mai frumos, nimic mai creștinește decât să-i dorești aproapelui tău să trăias-
că mulți ani înainte, spunându-i tradiționalul LA MULȚI ANI!

 Ion MELINCIUC,
doctor în Filologie 

Cultul corpului să-
nătos şi exerciţiul 

fizic. De această dată vom 
aborda Exerciţiul fizic numai din perspecti-
va mijlocului de menţinere şi ameliorare a 
sănătăţii, de recreaţie, de învăţare a mişcări-
lor, precum şi de terapie prin mişcare a unor 
disfuncţii corporale. Acesta, de fapt, este şi 
punctul de vedere al celor mai mulţi autori, 
care consideră exerciţiul corporal având 
funcţii sanogenezice, psihologice şi pedago-
gice. 

Pe de o parte, fiziologii, psihologii şi pe-
dagogii le clasifică după criteriile punctelor  
lor  de vedere. De pildă, fiziologii le tratează 
după tipul de efort – aerob, anaerob, mixt, 
după intensitate, durată, tempou, complexi-
tate sau după mecanismele neuromusculare 
care le reglează. Psihologii – după caracte-
ristici comportamentele, scop, motivaţie şi 
trăiri subiective, dependenţă, învăţare. Pe-
dagogii – după adrese bine stabilite, după 
efectele pe care le doresc să le producă în 
creşterea capacităţii de lucru (aptitudini mo-
trice, condiţie fizică, performanţă), altele în 
învăţarea abilităţilor tehnice, tactice şi a con-
duitelor în activităţile corporale, motrice.

Exerciţiile fizice sunt mijloace pentru re-
alizarea unor efecte previzibile şi proiectate 
de către cei care le cunosc structurile şi func-
ţiile, fie mentori, fie practicanţi, în sistem or-
ganizat sau individual (autoformare).

În activităţile corporale exerciţiile sunt 

elementele care alimentează sistemul sco-
purilor proprii şi caracteristice acestor acti-
vităţi, cum sunt cele orientate spre asigurarea 
sănătăţii, dezvoltarea 
aparenţei şi expresi-
vităţii corporale, dez-
voltarea aptitudinilor 
motrice şi a capacităţii 
motrice şi altele care 
sunt adecvate diferi-
telor tipuri de activi-
tăţi corporale ludice, 
gimnice, agonistice, 
recreative, compensa-
torii, despre care vom 
vorbi în articolele ul-
terioare.

Diferenţe terminologice. În problema-
tica exerciţiului fizic vom observa o uşoa-
ră diferenţă terminologică între punctul de 
vedere al europenilor şi al anglo-saxonilor. 
Primii, mai fideli originii latine a termenului, 
definesc exerciţiul:

1. ca acţiunea de a exersa, de a se supune 
unui antrenament metodic; 

2. ca acţiune, fapt de a presta o activitate.
Literatura de specialitate de limbă engle-

ză foloseşte termenul de „physical” pentru 
corp şi sintagmele „physical exercise” sau 
„physical activities”.

Termenul „exercise” (fără physical) sem-
nifică:

1. activităţi fizice pe care le faci pentru 

sănătate şi păstrarea puterii (are numai forma 
de singular, „do/take exercise as part of your 
daily life”);

2. o mişcare sau 
serii de mişcări pe 
care le faci cu regula-
ritate pentru a menţine 
corpul sau anumite 
segmente în formă şi 
sănătoase (se foloseşte 
pluralul, „exercises”); 

3. pentru formarea 
unor deprinderi (se fo-
loseşte tot pluralul).

În dicţionarul Ox-
ford, editat de M.Kent 

(1986), exerciţiul este definit ca:
1. Mişcări umane şi activităţi fizice care 

impun folosirea unui larg grup de muşchi, 
precum şi un relativ restrâns număr de muş-
chi ale grupelor de muşchi mici. Exerciţiul 
cuprinde dans, jocuri şi multe activităţi for-
male ca jogging, înot şi alergări.

2. Orice fel de mişcări menite să antrene-
ze sau să amelioreze o deprindere.

În Germania, după 1970, s-a dezvoltat 
conceptul de ştiinţa sportului cu variante 
cum sunt Teoria sportului şi sistemul  ştiinţei 
sportului. 

Pentru cercetătorii germani Herbert 
Haag şi Gerald Haag (2003), „exerciţiile fi-
zice sunt totalitatea activităţilor motrice care 
sunt efectuate în învăţarea motrică, exersare 

(antrenament) şi competiţie sportivă. Bazate 
în mod deosebit pe cunoaşterea rolului cen-
tral al corpului în viaţa fiinţei umane, ca şi 
pe tendinţa fiinţei umane de a realiza perfor-
manţe, exerciţiile fizice au fost cunoscute, 
din cele mai vechi faze ale dezvoltării fiinţei 
umane, ca fiind utilitare, de muncă, de luptă, 
cum sunt mersul, alergarea, săritura, căratul, 
împingerea, atârnarea, balansarea, rostogoli-
rea, aruncarea, lovirea etc.

Autorii consideră că exerciţiul este atât 
proces, cât şi rezultat al acţiunii sportive. Ca 
proces, exerciţiul este repetarea execuţiei 
unor secvenţe de mişcări predeterminate cu 
diferite niveluri de intensitate. Ca rezultat, 
exerciţiul este o parte a unei performanţe 
motorii sau prezentări (de exemplu, în gim-
nastică).

În societăţile socialiste din trecut, ter-
menul exerciţii fizice a fost larg folosit, în 
timp ce în ţările din Vest (preponderent după 
1970) termenul a fost înlocuit progresiv prin 
termenul „sport”, care, dincolo de sensul 
general, poartă pericolul de a limita sensul 
termenului la sportul de mare performanţă 
şi competiţie.

(Va urma)
    Boris BOGUŞ,                             

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

 profesor universitar, Antrenor Emerit al 
Republicii Moldova

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XV)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 22.11.2016)

În 2016, ziua Solstițiului 
de Iarnă în emisfera nor-

dică este 21 decembrie și în-
cepe la ora 10:44 UTC (timp 
universal coordonat) sau 12:44 
(Chișinău), când Soarele intră 
în semnul zodiacal Capricorn. 
La această dată ziua este cea 
mai scurtă, iar noaptea cea mai 
lungă din an. 

Solstițiul este una din cele două zile din an când 
înălțimea Soarelui deasupra Orizonului la amiază 
este maximă sau minimă. Într-
un an sunt două solstiții – de 
iarnă și de vară. În emisfera 
nordică, solstițiul de iarnă are 
loc la 21 sau 22 decembrie și în 
această zi Soarele urcă pe cer 
până la cea mai mică înălțime. 

Soarele, mișcându-se pe 
ecliptică, atinge în această zi 
declinația minimă de minus 
23o26´ în Emisfera Sudică a 
cerului. Începe Iarna Astronomică. La latitudinea 
orașului Chișinău (cca 47o N), Soarele nu va urca la 
amiază mai sus de ≈19,5o deasupra orizontului. La 
latitudini mai mari de 66,5o Soarele nici nu răsare la 
solstițiul de iarnă (noapte polară), iar poziția lui sub 
orizont poate fi determinată doar după crepuscul. La 
polul Nord al Pământului nu este vizibil nici Soarele, 
nici crepusculul. Poziția Soarelui în acest caz nu poa-
te fi determinată decât după constelații. 

La 21 decembrie, Soarele intersectează meridi-
anul 270o (18h) și începe să urce pe ecliptică spre 

echinocțiul de primăvară, când va intersecta ecuato-
rul ceresc.

Ziua solstițiului de iarnă este marcată aproape în 
toate culturile de pe Pământ. În China antică, ziua 
Solstițiului de Iarnă era considerată o zi fericită care 
merita a fi sărbătorită. În această zi toți chinezii, de 
la împărat la oamenii simpli, plecau în concediu, 
mergeau în ospeție, ofereau cadouri. Această zi este 
considerată și în prezent una din sărbătorile chineze 
tradiționale. 

În India, în noaptea din ajunul zilei Solstițiului de 
Iarnă, Sancranti, se aprind focuri de tabără ce simbo-

lizează căldura Soarelui care 
încălzește pământul după fri-
gurile de iarnă. 

Odată cu nașterea 
Creștinismului, vechea săr-
bătoare a Solstițiului de Iarnă 
s-a contopit cu Crăciunul. În 
bisericile creștine care au tre-
cut la Calendarul Gregorian, 
în aceste zile se sărbătorește 
nașterea Domnului. Este de 

remarcat că biserica ortodoxă folosește Calendarul Iu-
lian în care Crăciunul coincidea cu solstițiul de iarnă 
în urmă cu 2000 de ani. Acum decalajul între aceste 
calendare a atins 13 zile, din care cauză Crăciunul pe 
stil vechi se sărbătorește cu aproape o jumătate de lună 
mai târziu.

Romanii, până în secolul III, marcau în ziua 
Solstițiului de Iarnă sărbătoarea populară Sol Invic-
tus.

Ștefan D. TIRON,
cercetător științific, AȘM

Îmi plac aceste zile reci, ce-
nuşii de iarnă. Astfel de zile îţi 
permit să îţi savurezi o autenti-
că stare de melancolie. Bill Wat-
terson

* * *
Culoarea primăverii se regă-

seşte în flori, cea a iernii o poţi 
afla doar în  imaginaţie. Ward 
Elliot Hour

* * * 
Primăvara, vara şi toamna 

ne umplu sufletele de speranţă, 
iarna ne readuce în minte ade-
vărata condiţie umană. Mignon 
McLaughlin

* * *
Dacă nu ar fi iarnă, primă-

vara nu ar fi atât de minunată. 
Dacă pe parcursul vieţii nu am 
trece din când în când prin pe-
rioade neprielnice, atunci nu 
am şti să apreciem prosperita-
tea. Anne Bradstreet

* * *
Hei, vântule, dacă iarna a 

venit, înseamnă că primăvara 
nu este departe. Percy Bysshe 
Shelley

* * *
Nici o iarnă nu durează o 

veşnicie, nici o primăvară nu 
îşi lasă mult timp aşteptată so-
sirea. Hal Borland

* * *
Orice drum îşi dublează 

lungimea pe vreme de iarnă. 
George Herbert

* * *
Atunci când zăpada se aş-

terne peste pământ, îmi pot 
închipui că păşesc peste nori. 
Takayuki Ikkaku

* * *
Iarna este modul naturii de 

a spune: „Înalţă-ţi spiritul!”. 
Robert Byrne

* * *
În mintea mea e iarnă, dar 

în sufletul meu e o primăvară 
permanentă. Victor Hugo

* * *
Iarna este cu adevărat rece 

pentru cei care nu păstrează 
amintiri fierbinţi. Anonim

* * *
Un cuvânt binevoitor poate 

încălzi trei luni de iarnă. Pro-
verb japonez
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