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Onorată Universitate! Distinşi colegi! Dragi tineri 
studioşi!

Ani de-a rândul am audiat împreună şi am însuşit, se pare, 
definitiv prelegerea de păstrare a prestigiului Universităţii 
de Stat din Moldova printr-o continuă tendinţă de obţinere 
a performanţei/excelenţei într-un singur cadru – cel al pre-
gătirii specialiştilor calificaţi pentru diversele domenii ale 
economiei, cercetării, culturii şi învăţământului prin prisma 
armoniei celor două componente – didactică şi cercetare – 
indispensabile în instruirea tinerei generaţii. Ne-am propus, 
ne reuşeşte şi revenim mereu la ideea ce se materializează 
şi care a fost susţinută la USM: schimbarea fundamentală 
corelată, dacă doriţi, cu o strategie –– în mentalitate, în 
concept, în management, în atitudine..., centrată pe forţa po-
tenţialului intelectual antrenat în evoluţia intensivă cu obiec-
tive concrete şi realiste, ce ne-au ajutat să depăşim situaţia 
precară şi să asigurăm o stabilitate, o durabilitate (sunt con-

vins de aceasta!) și să consolidăm cercetarea universitară, aşadar şi controlul întru extinderea 
imaginii Universităţii de Stat din Moldova în societate.

Şi în acest an, jubiliar pentru USM – 70 de ani de la fondare – ADMITEREA – 2016 
ne-a imprimat încrederea şi ne-a demonstrat ceea ce, de fapt, este indiscutabil: „Coloana 
Infinitului” este chiar Universitatea de Stat din Moldova – cu acea imensitate a ei şi acel 
spaţiu nelimitat când este vorba de atractivitatea tinerilor dornici de carte, pentru care, deschi-
zându-şi larg uşa, în Ziua cunoştinţelor, – 1 septembrie 2016 – devine Lumea Misterioasă 
a Cunoaşterii ce insistă pe explorarea minţii ingenioase şi care rămâne mereu cu onorificul 
pentru ea nume dat de antichitate – ALMA MATER.

 Într-o luptă acerbă, Universitatea de Stat din Moldova şi-a păstrat calitatea, oferindu-i-se 
şansa, de fiecare dată unică, dar sigură, nu doar cea de a fi solicitată, dar şi de a selecta cu 
adevărat tineri învăţăcei conştienţi de continua competiţie ce li se oferă şi oportunităţile ce li 
se deschid pentru menţinerea merituoasă a locului de la buget pe parcursul anilor de studii, 
toate eforturile lor în atingerea unui grad înalt de responsabilitate având ţinta asigurării unui 
viitor strălucit, inclusiv prin formarea profesională continuă.

Dragi studenţi! Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, iar în calitatea mea de rector 
al acestei instituţii nu-mi rămâne decât să vă asigur de faptul că aţi făcut o alegere 
corectă şi, în pledoaria Dumneavoastră de a deveni membri ai Familiei noastre uni-
versitare, Vă îndemn să păşiţi continuu cu dreptul, realizându-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!

Distinşi colegi! Vă sugerez să ne păstrăm mândria de USEMIST, acceptând noul 
an de studii 2016-2017 ca pe un dar, totodată, conştienţi de realele dificultăţi ce ne aş-
teaptă şi pe care le vom depăşi doar cu răbdarea, inteligenţa, înţelepciunea pe care le 
posedaţi prin promovarea tuturor categoriilor de valori, inclusiv: competenţa profesi-
onală; creativitatea; dinamismul şi personalitatea; armonizarea interesului individu-
al cu cel comunitar; respectul; atenţia şi grija faţă de persoană şi comunitate; deschi-
derea către mediul socio-economic naţional şi internaţional; ralierea la standardele 
europene în educaţie, cercetare şi inovare; formarea/menţinerea unui management 
modern şi performant şi asigurarea transparenţei acestuia; promovarea politicilor 
de încurajare şi stimulare a tineretului talentat; motivarea şi stimularea personalu-
lui prin politici de salarizare diferenţiată; 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 traseu evolutiv – cel al universităţii com-
petitive şi recunoscute.

Astăzi, în ajunul celebrării celei de-a 70-a aniversări din ziua fondării instituţiei noastre, 
permiteţi-mi să-mi exprim alesele sentimente şi să vă doresc pace în familiile Dumnea-
voastră, 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 UNIVER-
SITATEA DE STAT DIN MOLDOVA! 

LA MULŢI ANI FERICIŢI ALMA MATER!
Gheorghe CIOCANU, 

Rector USM, profesor universitar

Mesaj de bun augur

USM: ACELAȘI TRASEU EVOLUTIV:
PERFORMANȚĂ / EXCELENȚĂ!

(CU PRILEJUL INAUGURĂRII NOULUI AN DE STUDII 2016-2017)

Universitatea de Stat din Moldova 
(USM), fiind o instituţie de învă-

ţământ superior cu tradiţii, pe care le îmbo-
găţeşte în permanenţă, a iniţiat în acest an o 
nouă activitate, una de pionierat în Republica 
Moldova: Universitatea de vară, ce va com-
pleta cu siguranţă şirul acestor tradiţii.

Această activitate este destinată elevilor 
claselor a XI-a din liceele republicii, care, 
pe parcursul unei săp-
tămâni, au avut ocazia 
să cunoască instituţia 
noastră. Au fost selectaţi 
65 de candidaţi care s-au 
înscris la cinci şcoli:

1.„Cariera ta începe 
cu USM”;  2. „Cariera 
ta în lumea globală”; 3. 
„Şcoala de vară a ştiin-
ţelor socio-umanistice”; 
4. „Filologia, deschide-
re spre studiu şi creati-
vitate. Limbi străine şi 
literaturi”; 5. „Contro-
lul şi analiza produse-
lor, a apelor naturale şi 
potabile”.

Inaugurarea Univer-
sităţii de vară – 2016 a 
avut loc la 20 august a.c. 
în Sala senatului USM. 
Din numele administraţiei universităţii elevii 
au fost salutaţi călduros de către prorectorul 
Florentin Paladi, doctor habilitat, pro-
fesor universitar, care a dat citire mesaju-
lui de felicitare semnat de  domnul Rector 
USM Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, 
profesor universitar: „Sunteţi primii parti-
cipanţi la prima ediţie a Şcolii de vară la 
prima Universitate din Moldova. Veţi avea 
ocazia să cunoaşteţi infrastructura institu-
ţiei, campusul, căminele studenţeşti, veţi 
asculta prelegeri ţinute de profesori de vo-
caţie, veţi cunoaşte oraşul Chişinău care 
este unul dinamic, al tinerilor. Astfel veţi fi 

mai motivaţi în alegerea voastră şi suntem 
siguri că veţi opta pentru studii în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova”.

În discursul său prorectorul Florentin Pa-
ladi s-a referit la istoria, structura, potenţialul 
didactico-ştiinţific al instituţiei gazdă. De ase-
menea a menţionat faptul că suntem apreciaţi 
şi de către comunitatea academică mondială, 
Universitatea de Stat din Moldova fiind lider 

în rândul instituţiilor 
de învăţământ supe-
rior de la noi din ţară, 
ocupând locul 2 942 
în clasamentul mon-
dial Ranking Web of 
Universities.

Programul Uni-
versităţii de vară a 
inclus activităţi vari-
ate, precum: lecţii în 
laboratoare, ateliere 
de creaţie, întâlniri 
cu profesori ai USM, 
dar şi excursii cu 
vizitarea a numeroa-
se obiective turisti-
ce (Orheiul Vechi, 
Mănăstirea Curchi, 
Complexul muzeal 

Manuc Bei, Muzeul 
Știinţe ale Naturii al 

USM, Muzeul oraşului Chişinău ş.a.). O seară 
de neuitat a constituit şi vizita la Observatorul 
astronomic al USM de la Lozova, ocazie uni-
că pentru participanţi să urmărească planetele 
şi stelele prin telescop.

Ne exprimăm speranţa şi încrederea că 
participanţii la prima Universitate de vară vor 
alege să-şi facă studiile la una din cele peste 
şaizeci de specialităţi care se conţin în oferta 
educaţională a USM.

Adriana CAZACU,
coordonator, 

decanul Facultății de Litere,
doctor, conferențiar universitar

Recent cla-
s a m e n t u l 

mondial Ranking 
Web of Universities 
(webometrics.info), 
elaborat de Consi-
liul Superior de In-
vestigaţii Ştiinţifice 
din cadrul Ministe-
rului Ştiinţei şi Ino-
vării al Spaniei, a 
publicat rezultatele 

Ediţiei din iulie 2016. 
Potrivit datelor Web Ranking Univer-

sities, Universitatea de Stat din Moldova 
(USM), pentru a șaptea oară consecutiv 
(ediţiile din Iulie 2013, 
Ianuarie 2014, Iulie 
2014, Ianuarie 2015, 
Iulie 2015, Ianuarie 
2016 şi Julie 2016), 
conduce clasamentul 
universităţilor din ţara 
noastră, plasându-se 
pe locul 197 în Europa 
Centrală şi de Est, pe 
locul 971 în Europa şi 
pe locul 2987 în lume.

USM este urmată 
de Universitatea Teh-
nică a Moldovei (locul 
4238 în lume) şi Aca-
demia de Studii Economice (locul 5301 în 
lume).

De reţinut că Ediţia din iulie 2016 a 
prestigiosului clasament web al universită-
ţilor cuprinde peste 24 000 de instituţii de 
învăţământ superior din întreaga lume, 
inclusiv 27 de universităţi din Republica 
Moldova. Amintim că topul se publică din 
anul 2004 şi se realizează odată la fiecare 
şase luni.

Pentru Ediţia din iulie 2016 metodolo-
gia clasamentului a inclus următorii indi-
catori de performanţă:

1. IMPACTUL sau Vizibilitatea 

(50%). Calitatea conţinutului este eva-
luată printr-un „referendum virtual”, nu-
mărând toate inlink-urile externe pe care 
webdomenul Universităţii le primeşte de 
la părţile terţe diferite. Aceste link-uri re-
prezintă recunoaşterea prestigiului institu-
ţional, a performanţei academice, valoarea 
informaţiei, precum şi utilitatea  serviciilor 
introduse pe paginile web, în conformitate 
cu criteriile a milioane de editori web de 
pe glob. 

2. PREZENŢA (10%). Numărul total 
de pagini web, inclusiv toate fișierele bo-
gate (cum ar fi pdf) găzduite în webdome-
nul principal al universităţii, indexate de 
cel mai mare motor de căutare Google.

3. DESCHIDEREA 
(10%). Prin acest indi-
cator, în mod explicit 
este recunoscut efortul 
global de a înfiinţa arhi-
ve / repozitorii instituţi-
onale de cercetare. Indi-
catorul ia în considerare 
numărul de fişiere pdf 
publicate pe site-urile 
dedicate, determinate 
Google  Scholar Citati-
ons.

4. EXCELENŢA 
(30%). Lucrările aca-
demice publicate în 

reviste internaţionale cu factor de impact 
joacă un rol foarte important în clasamen-
tul universităţilor. Utilizarea pur şi simplu 
a numărului total de lucrări poate fi înşe-
lătoare, de aceea indicatorul ia în calcul 
doar publicaţiile de excelenţă din perioada 
anilor 2009-2013, adică producţia ştiinţifi-
că universitară din perioada indicată, care 
este parte a celor 10% din documentele 
cele mai citate în domeniile ştiinţifice re-
spective.

Angela NICULIŢĂ,
prorector pentru Relaţii Internaţionale,

doctor, conferenţiar universitar

UNIVERSITATEA DE VARĂ – CARIERA 
TA ÎNCEPE CU USM!

Imaginea realizată de Marina Cebotari,  
fotoreporter USM

Coordonatele implicării energiceDIN NOU, PRIMA ÎN TOPUL 
UNIVERSITĂŢILOR!
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În perioada 25 iulie - 1 august 2016 Universitatea de Stat din Moldova și-a deschis 
larg ușile pentru cei aproximativ 5000 de candidați dornici de a-și continua studiile la cea 
mai bună instituție de învățământ superior din țară. Doritorii de a depune actele au venit 
de la primele ore ale dimineții pentru a trece mai repede, spun ei. Ei s-au arătat încântați 
de buna organizare a procesului de admitere care în acest an s-a desfășurat într-un nou 
format, fiind implicați și voluntari ai Centrului de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața 
Muncii, instruiți anterior, care au ghidat candidații, începând cu intrarea în universitate. 
Pe parcurs, le-au acordat asistență în completarea cererilor și în unele 
cazuri au ajutat tinerii să se determine în alegerea facultății.

Bunăoară, Victoria Vovcenco, studentă în anul II la Facultatea de 
Litere, este la o primă experiență de acest gen și totuși s-a simțit bine în 
calitate de voluntar:

─ Admiterea 2016, pentru mine, a fost o primă experiență; la început a 
fost mai dificil, apoi mai ușor și mai plăcut. Noi, voluntarii, am avut scopul 
de a-i ajuta pe candidați în completarea formularelor,  să le răspundem la 
întrebările pe care  ni le adresau. Ținând cont de faptul că tocmai un an în 
urmă eram și eu în locul lor, le-am înțeles emoțiile, grijile. De aceea am fost 
cât se poate de atentă și deschisă în discuții. Datorită operativității echipei 
de voluntari, activitatea noastră a fost eficientă atât pentru viitori studenți, 
cât și pentru noi, studenții de acum. În fond, după cum spune maxima lati-
nească Experientia docet (Experiența te învață), acest exercițiu de muncă, 
alături de o echipă minunată a fost nu numai interesant, dar și productiv.

Despre avantajele acestei decizii ne-a vorbit doamna Aida Cotruța, manager de pro-
grame, Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii:

─ În acest an  selectarea participanților pentru procesul de Admitere a fost puțin diferit 
de anii precedenți.  În  perioada martie – aprilie, în cadrul USM, s-a desfășurat programul 
„Caravana USM vine în liceul tău”, care a avut menirea să informeze și să ghideze în carieră 
liceenii din teritoriul țării. În calitate de consilieri au fost tinerii voluntari, care, de fapt, au 
descris cu amănunte specificul facultății pe care o reprezintă. A fost o experiență nouă, dar 
foarte eficientă pentru Admiterea 2016, deoarece a omis niște obstacole în comunicare, care, 

de obicei, apar la absolvenții de liceu din cauza emoțiilor. Foarte mulți absolvenți recunoșteau 
voluntarii, ceea ce crea o atmosferă mai deschisă și prietenoasă. Acest fapt își punea amprenta 
și pe eficiența activității voluntarului. S-au descurcat foarte bine. Dar, altfel nici nu putea fi, 
deoarece sunt activi, dornici să se implice cu dedicație și nu pentru prima dată au dat dovadă 
de responsabilitate.

Și totuși, cei mai încântați de desfășurarea admiterii au obține fost candidații la admitere 
care depuneau actele. Ei  consideră că USM este un bun start pentru viitorul lor, deoarece 

aici vor studii de calitate. Iată ce ne-a spus Elena Mahu din satul 
Costești, raionul Ialoveni:

─ Procesul de admitere a fost  organizat foarte bine. Am avut 
parte de toată atenția voluntarilor; simțeam  în acele clipe că am 
făcut o alegere corectă. În viziunea mea, această Universitate ră-
mâne a fi pe primul loc la calitatea studiilor și a relațiilor pedagog-
student. 

Cele mai întrebate facultăți în acest an au fost: Facultatea de 
Științe Economice, Facultatea de Limbi Străine și Facultatea de 
Drept. Iar Denis Pușcaș din Chișinău ne-a argumentat de ce a ales 
anume Economia:

─ Am decis să depun documentele la Facultatea de Științe Eco-
nomice, deoarece consider că este o bază bună, cea antreprenorială, 
iar cunoștințele obținute îmi vor prinde bine pe viitor în deschiderea 
unei afaceri proprii. De ce anume economia la USM? Cred că este 

clar: pentru că e cea mai bună universitate din țară!
Din 1 septembrie va începe o nouă etapă în viața acestor tineri. Le urăm succese cât 

mai frumoase și le zicem din toată inima: „Bine ați venit la Universitatea de Stat din 
Moldova!”

 
Nadia BORTA, 

                  studentă, anul II, 
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Subiectul în cauză este succint reflectat în scurtul interviu al reporterului ziarului „Uni-
versitatea” cu doamna Stela Milicenco, decanul Facultății de Sociologie și Asistență 

Socială, doctor, conferențiar universitar, care s-a aflat în dificilul și onorabilul  rol de Secretar 
responsabil la Admiterea 2016.

─ Stimată doamnă profesor Stela Milicenco! Anul acesta aţi fost solicitată, pentru a 
doua oară consecutiv, să moderaţi, în 
calitate de secretar responsabil, acti-
vitatea Comisiei de Admitere 2016, 
la Universitatea de Stat din Moldo-
va. Dacă ar fi să facem trimitere la 
ediţia precedentă din 2015, care ar fi 
particularităţile de admitere pentru 
noul an de studii 2016-2017 ?

S. Milicenco: Am fost onorată să 
reiau a doua oară funcția de secretar 
responsabil pentru studii de licență 
în cadrul Comisiei de Admitere 2016 
la Universitatea de Stat din Moldova. 
Perioada de admitere în anul curent a 
cuprins zilele de 25 iulie – 1 august 
(depunerea actelor în turul I) şi 9 – 11 
august (depunerea actelor în turul II), 
în conformitate cu „Regulamentul - 
Cadru privind organizarea admiterii 
în instituţiile de învăţământ superior 
din Republica Moldova la studii supe-
rioare de licenţăˮ și „Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a admiterii la 
studii superioare de masterat, ciclul IIˮ  
în Universitatea de Stat din Moldova în 
anul 2016.

Procesul de admitere s-a desfășurat 
într-o atmosferă dinamică și empatică, 
cu maximă transparenţă și deschidere. 
Or, este cert că fiecare zi din perioada 
admiterii asigură parcursul academic 
pentru un an întreg de studii, iar de mo-
dul în care sunt organizate activităţile 
în aceste zile depinde viitorul facultăţi-
lor, al specialităţilor, dar şi al fiecărui cadru didactic de la universitate.

Pe tot parcursul admiterii a fost asigurat suportul informaţional necesar, care a 
inclus afişarea sistematică a Raportului operativ privind dinamica depunerii cereri-
lor; explicaţiile oferite de secretarii responsabili pe facultăți din cadrul Comisiei de admitere, 
de reprezentanții Centrului de Ghidare în Carieră și Relațiile cu Piața Muncii a Universității 
de Stat din Moldova, de voluntarii Autoadministrării Studenților Universității de Stat din 
Moldova (ASUSM), precum și mediatizarea procesului de admitere în sursele mass-media. 

În același timp, pe lângă organizarea tradiţională a concursului de admitere, Universitatea 
de Stat din Moldova a implementat cu succes, al treilea an consecutiv, Sistemul Informaţional 
pentru înregistrarea on-line a candidaţilor eADMITEREA-2016, ceea ce  a facilitat activis-
mul tinerilor nu doar în spațiul real, dar și în cel virtual.

 ─ Dar anul acesta preferințele candidaților în alegerea specialităților s-au deo-
sebit cu mult față de cele din anul trecut?  

S.Milicenco: În linii generale, metodologia aplicată anul acesta la Admitere nu s-a de-
osebit de cea din anul precedent, candidatul având posibilitatea să depună actele în orice 
instituţie de învăţământ şi la orice specialitate. Argumentarea ține de faptul că în felul acesta 
tânărului i se oferă mai multe posibilități de a obține un loc bugetar. Această metodologie ar 

fi avut succes în condițiile în care candidații, pe parcursul anilor de liceu, ar fi beneficiat de 
orientarea profesională, ar fi fost conștienți de posibilitățile propriului potenţial, ar cunoaște 
îndeajuns cerinţele pieţei muncii şi posibilităţile de angajare. Cu regret, sistemul actual de 
ghidare în carieră, aplicat în Republica Moldova, este încă destul de lacunar, ceea ce a fost 
demonstrat și în perioada Admiterii 2016: candidații sunt derutaţi și se înscriu la specialităţi 

care nu au tangenţe. Am depus eforturi ca să depăşim 
această dificultate prin implicarea cadrelor didactice 
de la facultăți, precum și a voluntarilor din cadrul 
Centrului de Ghidare în Carieră și ASUSM, care au 
oferit consultații necesare.

Comparativ cu anul precedent, USM s-a menținut 
în coordonatele numerice ale opțiunilor candidaților, 
ceea ce confirmă prestigiul USM în plan național. 
Evident, au fost domenii la care s-a înregistrat o 
competiție mai mare – la specialitățile Drept; Științe 
Economice; Limbi Străine, Relații Internaționale, 
Jurnalism ș.a., dar atenția solicitanților a fost concen-
trată și la specialitățile care necesită o mai insistentă 
promovare pentru a fi apreciate de  candidați.

─ Cum s-a muncit la Comisia de admitere în 
acest an, dacă ţinem cont de faptul că a fost o peri-
oadă extrem de fierbinte la propriu şi la figurat?

S. Milicenco: S-a muncit eficient, în tempo-uri 
destul de ritmice, ținând cont de faptul că anul acesta 
Ministerul Educației a stabilit o perioadă mai restrân-
să de depunere a actelor. Echipele de secretari res-
ponsabili pe facultăți au fost constituite din persoane 
competente și responsabile, care pe parcursul zilelor  

încordate au manifestat colegialitate și receptivitate. 
Toate acestea au sporit esențial eficacitatea pro-

cesului și i-au ajutat pe candidaţi să se determine în 
ceea ce privește alegerea specialității din cadrul ofertei 
educaționale generoase a Universității de Stat din Mol-
dova, care a cuprins 74 specialități la Ciclul I. Şi, nu în 
ultimul rând, acestea de candidaţilor mai puțin deciși să 
opteze pentru anumite specialităţi (în funcţie de numărul 
de cereri depuse anterior).

În același timp, aș vrea să  fac următoarea constata-
re: Universitatea de Stat din Moldova a demonstrat pe 
parcursul timpului că promovează consecvent strategia 
de încurajare a performanţelor și calității. Respectiv, și 
la Admiterea 2016, au fost înmatriculați studenți admişi 

la studii buget din contul USM, pe lângă locurile de la bugetul de stat şi la contract con-
tra taxă. Această acțiune s-a dovedit a fi una corectă și eficientă, însemnând o investiţie a 
universității în tinerii care au acumulat rezultate bune în perioada studiilor liceale și cărora li 
se oferă oportunitatea ca  timp de un an de zile să facă studii la buget, urmând ca după un an 
de studii aceștia să concureze pentru un loc bugetar în anul următor. 

În final, din partea Comisiei de Admitere 2016 le doresc tuturor colegilor un an de 
studii cât mai reușit şi multă perseverență în munca de instruire, de cercetare și inovare, 
pentru a fortifica în continuare imaginea Universităţii de Stat din Moldova! 

Să ne fie într-un ceas bun!
A intervievat

Mihai MORĂRAȘ

Imaginile au fost realizate de Marina CEBOTARI,  fotoreporter USM

Actualitatea la zi

ADMITEREA  2016
USM - PE ACELAȘI TRASEU NEABĂTUT:

MENȚINEREA LA NIVELUL CUVENIT A CALITĂȚII INSTRUIRII ȘI EDUCAȚIEI,  
A CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ȘTIINȚEI UNIVERSITARE

Nu încape îndoială că mulți dintre acești 
tineri, care ne privesc din imagine, 

la 1 septembrie 2016 deja vor fi parte 
componentă a Primei Universități din R. 

Moldova.

Conducerea USM a urmărit și a monitorizat cu 
mare atenție mersul depunerilor actelor la Comisia 
de Admitere de către candidați. Bunăoară, doamna 
prorector pentru Relații Internaționale, doctor în 
Științe fizico-matematice, conferențiar universitar 
Angela NICULIȚĂ, s-a aflat în repetate rânduri 

în Blocul I de studii pentru a se documenta asupra 
desfășurării celui mai important eveniment din viața 
noastră universitară, care se produce în fiecare vară 

pe parcursul lunilor iulie-august.

Desigur, cea mai grea povară pe umeri, 
eufemistic exprimându-ne, și-a asumat-o 

doamna Stela MILICENCO, secretar 
responsabil la Admiterea 2016, care s-a 

implicat personal și a monitorizat minuțios 
mersul acestei acțiuni importante. Întrebări, ezitări, decizii luate poate în ultima 

clipă: care facultate e mai atractivă, mai cu 
perspectivă pentru viitorul nostru student, 

studentă?

Și în acest an Universitatea de Stat din Moldova, care peste câteva săptămâni își va 
sărbători Jubileul de 70 de ani de la fondare, și-a apărat cu cinste dreptul și onoarea de 
a se menține pe prima linie la toți indicii și parametrii învățământului superior din țara 
noastră.

 Admiterea 2016 a demonstrat cu prisosință acest lucru. Drept dovadă ne poate servi 
bilanțul acestei acțiuni de cea mai mare responsabilitate și importanță strategică pentru 
Prima Universitate din R. Moldova.

CEA MAI REUȘITĂ ALEGERE
(Reportaj)
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Ziua Limbii Române este un eveniment 
marcant în viaţa Republicii Moldova. 

Sărbătoarea Limba noastră cea română ne pri-
lejuieşte emoţii pozitive. Prin limba română ne 
cizelăm permanent cultura noastră spirituală. Sa-
vurăm sacrele adevăruri despre limbă spuse pe 
parcursul timpului de marii înaintaşi ai societăţii 
umane. La începutul sec. XVII, neamţul Martin 
Opitz, scria, pentru acel timp, poate cele mai fru-

moase cuvinte despre limba română:
Şi totuşi limba voastră prin timp a străbătut.
 E dulce cum e mierea şi-mi place s-o ascult. 
Cu nici o armă însă duşmanul n-o să poată 
Să vă răpească limba – nădejdea voastră toată.
Numeroase generaţii de savanţi, istorici şi filologi din lumea în-

treagă au demonstrat cu lux de amănunte că suntem români, că româ-
nii au o singură limbă – limba română, o singură literatură – literatura 
română.  Totuşi şi astăzi sărbătoarea Limba noastră cea română este 
un examen important al culturii politice şi lingvistice a locuitorilor 
ţării noastre. Dar să mizăm pe aceea că toţi cetăţenii republicii au 
susţinut sau vor susţine cu succes acest examen în timpul apropiat, nu 
putem. În această direcţie, chiar şi după 27 de ani, societatea moldo-
venească trebuie încă pregătită. Adoptarea Legislaţiei lingvistice pe 
31 august 1989 a fost factorul decisiv pentru declanşarea procesului 
de dezvoltare a limbii române în Republica Moldova, proces care se 
află încă în derulare. 

 Este cazul să mai constatăm şi un fapt mai puţin obişnuit şi anu-
me: limba vorbită de majoritatea populaţiei R. Moldova are cele mai 
multe denumiri, pe care le putem clasifica în felul următor:

a) Denumiri ce ţin de stat şi naţiune:  limbă de stat, limbă ofi-
cială, limbă naţională, limba noastră, limbă moldovenească, limba 
poporului.

b) Denumiri ce ţin de părinţi, strămoşi şi rude:limbă ma-
ternă, limbă strămoşească, limbă natală, limba părinţilor, limba 
bunicii. 

Ultima denumire, limba bunicii, care (precum cred încă mulți 
neinițiați, ar fi cea moldovenească) este utilizată în calitate de ar-
gument, începând cu păstorii de turme şi încheind cu preşedinţii de 
parlament. Se creează impresia că toţi ei au avut discuţii intermina-
bile cu bunicile lor referitoare la denumirea corectă a limbii …

c) Denumiri ce ţin de formarea şi dezvoltarea însuşirilor 
intelectuale, morale şi fizice ale tinerei generaţii: limbă de in-
struire, limbă de educaţie.

d) Denumiri ce ţin de marii noştri poeţi: limba lui Eminescu, 
limba lui Vieru, limba clasicilor.

(Pe când şi Eminescu, şi Vieru au afirmat că limba lor este lim-
ba română.)

Toate aceste denumiri ale limbii au apărut dintr-o singură do-
rinţă ale unei părţi a „elitei” din RM: de a nu-i spune pe numele ei 
cel adevărat – Limba Română.

Sfârşitul anului 1987, anii 1988–1989 – a fost  o perioadă de-
cisivă în lupta pentru limba română: voi încerca o scurtă trecere în 
revistă a principalelor evenimente. Profesorii de la USM s-au în-
cadrat activ în discuţiile privind situația lingvistică din republică. 
Unele aspecte au foste discutate la ședința Consiliului Științific 
din 15 decembrie 1987 de la Facultatea de Filologie. Raporto-
rul, profesorul Ion Dumeniuc, menţiona ,,fenomenele negative 
din sfera relațiilor naționale”, dar și problemele stringente: eco-
logia, ocrotirea naturii şi a monumentelor de cultură; dezvolta-
rea literaturii și funcționarea limbii; valorificarea multilaterală 
a moștenirii literare; înlăturarea „petelor albe” din istorie. De 
asemenea, se sublinia acutizarea sentimentului mândriei şi con-
ştiinţei naționale, se evidenţia problema limbilor naționale în re-
publică. 

Răspunsurile studenților la una din anchetele efectuate 
erau destul de elocvente: ,,Lipsa de respect corespunzător față 
de limba și cultura națională”; ,,Sunt cazuri de relații încorda-
te între studenții de diferite naționalități’’; ,,Ignorarea limbii 
moldovenești, a tradițiilor poporului moldovenesc ”; ,,Nu este 
respectată limba națională. La adunare se vorbește numai în lim-
ba rusă”. 

O puternică influență asupra intelectualității și studenților a exer-
citat Cenaclul literar-muzical „Alexei Mateevici”, creat la 15 ianuarie 
1988. La ședințele cenaclului au participat activ studenți şi profesori 
de la toate facultățile Universității de Stat. În cadrul cenaclului se 
țineau și discursuri prin care se criticau autoritățile sovietice şi de par-
tid, se abordau diverse aspecte ale istoriei Basarabiei şi se menţiona 
starea deplorabilă a limbii „moldovenești”.

***

Un pas important în procesul de extindere și consolidare a 
mișcării de renaștere și eliberare națională l-a constituit 

înființarea Mișcării Democratice pentru susținerea Restructură-
rii (3 iunie 1988). Fondatori ai Mișcării au fost reprezentanți ai 
uniunilor de creație, ai intelectualității științifice, profesori din 
instituțiile de învățământ superior, studenți. Președinte al comi-
tetului de conducere al mișcării a fost ales Ion Dediu, profesor 
de la Universitatea de Stat din Moldova. Pe lângă alte obiective, 
Mișcarea urmărea să susțină „ameliorarea condițiilor de dezvol-
tare a culturii naționale moldovenești, reîntoarcerea funcțiilor 
sociale ale limbii moldovenești, promovarea unei autonomii cul-
turale reale pentru toate popoarele și etniile conlocuitoare din 
RSS Moldovenească”, recunoașterea unității limbii moldovenești 
și a celei române, reabilitarea tuturor clasicilor literaturii, pictu-
rii, muzicii „moldo-române”, „studierea aprofundată” și popu-
larizarea largă și sistematică a istoriei poporului de pe pozițiile 
adevărului istoric, „deschiderea unui număr suficient de instituții 
preșcolare și școlare cu predare în limba maternă, lichidarea 
grădinițelor și școlilor mixte, pentru realizarea dreptului moldo-
venilor și reprezentanților grupurilor etnice conlocuitoare de a 
studia în instituțiile de învățământ superior și medii de specialita-

te în limba maternă”, decretarea limbii materne 
a moldovenilor drept limbă de stat pe teritoriul 
RSSM și revenirea la alfabetul latin. 

În cadrul şedinţei Consiliului Științific din iunie 
1988, s-au evidențiat problemele stringente cu care 
se confrunta Universitatea şi nu numai.

 Profesorul Anatol Ciobanu a abordat proble-
ma bilingvismului, condamnând practica înrădă-
cinată în societate, prin care limba rusă era privi-
legiată și dominantă în toate sferele. Cu referire 
la procesul de instruire universitară, el chema 
corpul didactic să utilizeze limba română aşa ca 
şi limba rusă, lucrările de licentă, de an etc. să fie 
elaborate de studenţi în limba română.

 Profesorul de la Catedra de Filosofie Pavel Vizir sublinia im-
pactul negativ al predării Filosofiei în limba rusă pentru studenţii 
moldoveni.

 Necesitatea elaborării terminologiei în limba moldovenească 
pentru discipline ce țin de științele reale era abordată de către 
profesorul N. Prisăcari de la Facultatea de Matematică.

La 19 octombrie 1988 era publicat articolul „O limbă mater-
nă – un alfabet”, semnat de profesorul universitar I. Buga. Au-
torul concluziona: „… limba maternă, orală și literară, pe care 
o vorbește populația autohtonă din RSSM și RSR este o singură 
limbă. Clasicii noștri au numit această limbă de origine latină – 
limba română și au folosit alfabetul latin. Această limbă se numește 
în RSR limbă română și se scrie cu alfabetul latin, iar în RSSM este 
numită „limbă moldovenească” și se scrie cu alfabet rusesc”.  Autorul 
chema „a unifica denumirea limbii noastre materne, precum o numeau 
clasicii, limba română”, revenirea la alfabetul latin. Discuţiile de la 
Catedră, referitoare la această publicaţie, au fost reflectate în presa 

periodică de atunci, ceea 
ce a oferit posibilitatea 
maselor largi de cititori 
să cunoască conținutul 
discuțiilor și spiritul ce 
domnea în Universitate, 
ceea ce, la rândul său, a 
încurajat manifestațiile 
naționale. 

Cadrele didactice 
şi studenţii au luat o 
atitudine negativă faţă 
de faimoasele Teze pu-
blicate la mijlocul lunii 
noiembrie 1988 de CC 
al PCM, în care liderii 
partidului comunist 
respingeau  revendi-
cările privind limba 
de stat și grafia latină. 
Manifestările de pro-

test ale studenților de la 
Universitate au deranjat serios organele de partid. În timpul ma-
nifestării un grup de studenţi a fost arestat şi a fost dus la secția 
de miliţie. Unul dintre participanți, astăzi profesor universitar, N. 
Sadovei menționează că un ofiţer i-a ameninţat cu Siberia. Dar 
erau deja alte timpuri, pe care un miliţian nicidecum nu le putea se-
siza … 

Ulterior, la 20 noiembrie 1988, studenții, cu participarea şi 
a profesorilor, au convocat o adunare generală la care Tezele au 
fost respinse în întregime cu votul majorității absolute.

Tezele CC al PCM au fost discutate şi la mai multe catedre 
universitare. Dacă profesorii nevorbitori de română, în mare 
parte susţineau Tezele, profesorii vorbitori de română s-au pro-
nunţat categoric împotriva ideilor expuse în Teze. Spre exemplu, 
profesorul V. Umaneţ de la Catedra Economie politică, se întreba 
în faţa colegilor „Trebuie grafia latină? Şi răspundea: Trebuie!. 
Profesorul M. Groza s-a pronunţat cu fermitate în favoarea acor-
dării statutului de limbă de stat „limbii moldoveneşti” şi a trecerii 
la grafia latină. 

Toate aceste acţiuni ale cadrelor didactice şi ale profesori-
lor au determinat o atenţie sporită a organelor de partid faţă de 
USM. În hotărârea Biroului CC al PCM din 13 decembrie 1988 
era scris: „Ca rezultat al nivelului slab al muncii educative, în co-
lectivul Universității, în special la facultățile de Istorie, Filologie, 
Juridică și alte câteva  facultăți, s-a creat o situație moral-politică 
încordată … . Profesorii de la disciplinele sociale, în majoritatea 
lor, s-au eschivat de la elaborarea materialelor și de la discursuri-
le pe teme ce țin de „petele albe” ale istoriei, problemele relațiilor 
naționale. Ei se încadrează încet în procesul de studiere a proble-
melor acute și puțin cercetate ale istoriei Moldovei …”.

Este însă de remarcat faptul că opinia rectorului era în 
contradicție  cu criticile pe care le făcea biroul CC al PCM. Rec-
torul B. Melnic, la Ședința Consiliului Facultății de Istorie din ia-
nuarie 1989, după prezentarea dării de seamă pentru activitatea 
decanului V. Potlog, aprecia rolul facultății în contextul schim-
bărilor care se produceau: „Facultatea dumneavoastră se bucu-
ră de mare autoritate în republică … Componența studenților 
Facultății de Istorie predispune la convorbiri interesante. Acești 
oameni interesanți pun în discuție chestiuni rezonabile pentru 
viitor. Ei sunt băieți îndrăzneți.  Cu o astfel de componență a 
studenților și a cadrelor profesoral-didactice noi putem să lucrăm 
bine”. 

În cadrul mișcării pentru revendicările naționale la USM, 
un rol deosebit l-a avut Cenaclul „B.P. Hașdeu,” organizat de 
studenții Facultății de Istorie V. Mutruc, V. Solomon, Rodica 
Năniu, Ina Turtureanu, V. Dumbravă. La ședințele Cenaclului 
participau studenți de la diverse facultăți universitare, ziariști, 
publiciști, scriitori. 

La ședința Senatului USM din 24 ianuarie 1989 a fost discuta-
tă problema „Totalurile activității de cercetare științifică pentru anul 
1988 și obiectivele privind perfecționarea organizării și sporirii 
eficienței ei în anul 1989”. Raportul prezentat de prorectorul pen-
tru ştiinţă a provocat discuţii aprinse, accentuând  problemele care 
urmau a fi soluționate. Spre exemplu, profesorul Anatol Ciobanu 
atenționa asupra faptului că raportul prorectorului era prezentat și 
în limba moldovenească, traducerea din limba rusă fiind, în aprecie-
rea lui, bună: „Prin aceasta, sublinia Anatol Ciobanu, Universitatea 
iarăşi a demonstrat institutelor: politehnic, de medicină și agricol nu 
numai că se poate de raportat în limba moldovenească, dar și de creat 
știință în această limbă, că există terminologie pentru aceasta. Dacă 
nu e suficientă, atunci vom crea-o, iar aceasta e foarte important, 
deoarece până acum mai persistă opinia că limba moldovenească 
scrisă poate fi aplicată numai în domeniul științelor umanistice, dar 
în niciun caz în domeniul științelor exacte și tehnice. Aceste judecăți 
sunt preconcepute”.

O poziţie clară a luat şi redacţia ziarului Universităţii, care 
respingea categoric opinia precum că studenții care frecventau 
ședințele cenaclului „A. Mateevici” și participau la acțiunile 
Mișcării Democratice erau „nematurizați politic”, „slab pregătiți 
în spiritul internaționalismului proletar”, aprecieri făcute de or-
ganele sovietice şi de partid.

Protestele studenților de la Universitate și poziția profesorilor 
au fost puse în discuție la şedința Biroului Comitetului Central. Pro-
fesorii de la universitate Al. Moșanu și I. Buga au fost supuși unor 
critici și presiuni, amenințări și intimidări aspre, fiind învinuiți de 
faptul că ar fi fost „consultanți” și „experți” ai mișcării studențești 
de la universitate, incriminându-li-se, totodată, „ieșiri naționaliste”. 
În raportul lui S. Grosu privind situația social-politică din republică, 
rostit la Plenara a XIII-a a CC al PCM din mai 1989, era vizată, la 
fel cu altele,  şi Universitatea de Stat pentru faptul că nu s-a mani-
festat o atitudine suficient de critică față de participarea studenților 
și a profesorilor la mitingurile din oraș. Era criticat și ministrul 
învățământului, care nu a dat dovadă de „suficientă exigență” față de 
Universitatea de Stat.  

***

Crearea, pe 20 mai 1989, a Frontului Popular din Moldova 
a dat un nou impuls Mișcării de Renaștere Națională. În 

cadrul Frontului popular s-au manifestat profesorii universitari Al. 
Moșanu. I. Dediu, N. Costin, P. Soltan etc. 

Apar și se consolidează noi forme de organizare a istoricilor și 
filologilor. În mai 1989 a fost convocată, din iniţiativa profesorilor 
de la Universitate, conferinţa de constituire a Asociaţiei istoricilor 
din Moldova. Situaţia, către anul 1989, într-adevăr devenise ex-
trem de alarmantă. Conform recensământului din 1989 în RSS 
Moldovenească au fost atestaţi 280 000 de moldoveni care nu 
mai cunoşteau limba română şi care-şi declaraseră drept limbă 
maternă a lor – limba rusă. Poporul nostru era unul dintre cele 
mai rusificate în fosta URSS. Toate acestea au avut efectul unei 
avalanşe care a mobilizat masele şi a grăbit oficializarea Limbii 
Române pe 31 august 1989.

După adoptarea Legislației lingvistice din august 1989, 
administrația Universității, Senatul Universităţii şi decanatele 
facultăților și-au orientat eforturile la realizarea Programului 
Complex de Stat privind implementarea limbii române și a gra-
fiei latine în procesul de instruire și de cercetare științifică.

Dintre catedrele de la Facultatea de Drept Catedra disciplinelor 
de stat sau Drept statal (cum mai apare ea în unele documente), la 
şedinţa din 5 septembrie 1989, îşi formulează obiectivele activită-
ţii, pornind de la legislaţia lingvistică.  Problema însuşirii limbii era 
pusă destul de limpede: „limba de stat trebuie însușită de către 
acei lectori şi studenţi care n-o posedă”.

***

Aşadar, Universitatea de Stat din Moldova a jucat un rol de-
cisiv în procesul de democratizare a societăţii de la sfârşitul 

anilor ’80 ai secolului trecut. Acest loc şi rol al Universităţii de Stat 
din Moldova, recunoscut şi anterior, s-a accentuat într-un moment 
de profundă criză politică a sistemului socialist sovietic, cunoscut 
cu termenul „Perestroika”. În această perioadă de criză, printre 
persoanele care s-au pronunţat pentru renaşterea naţională a 
ţării, pentru limba română şi independenţă, au fost numeroase 
cadre didactico-ştiinţifice şi studenţi de la Universitate.

 În acele clipe de profundă criză politică a vechiului sistem, cola-
boratorii de la USM nu au realizat comanda politică şi socială a orga-
nelor de stat sovietice şi de partid; dimpotrivă, prin acţiunile lor, ei au 
promovat adoptarea noilor legislaţii, inclusiv legislaţia lingvistică, 
care, la rândul lor, au contribuit la formarea noului stat – Republica 
Moldova. Totuşi cred că nu trebuie să rezumăm totul la politică. 

Esenţa problemei nu este în aceea că Universitatea a ocupat 
o „poziţie corectă”. Esenţa problemei constă în faptul că Univer-
sitatea a demonstrat capacitatea de a se reforma real şi a solicita 
acest lucru şi de la alţii. În complicatul proces politic de la sfârşi-
tul anilor 80, Universitatea nu a fost un simplu jucător pe arena 
social-politică, ea a fost un arbitru.

 Ion EREMIA,
directorul Departamentului Istoria Românilor,

 Universală și Arheologie,
profesor universitar

SĂRBĂTORILE  NOASTRE  NAŢIONALE

„EU CRED SINCER ÎN IZBÂNDA LIMBII ROMÂNE…”
Academician Nicolae CORLĂTEANU

LIMBA ROMÂNĂ - SIMBOL AL DEMNITĂŢII NOASTRE
„Limba este tezaurul cel mai preţios

 pe care-l moştenesc copiii de la părinţi,
 depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute

 şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.
 Ea este cartea de nobleţe, testimoniul de naţionalitate al unui neam;

 semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii
 se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume...”.

    Vasile ALECSANDRI

Colaj de maestrul Mihai Potârniche
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Și-au exprimat opinia zeci și 
zeci de personalități privind 

calea pe care au ales-o și cum văd 
ei viitorul Moldovei. Majoritatea 
s-au pronunțat pentru consolidarea 
Independenței, înțelegând prin aceas-
ta că Independența ne aduce liberta-
te, libera dezvoltare, recunoașterea 
demnității umane.

Dar răsună si alte voci, care 
expun poziții contrare statalității 
moldovenești.

Multilateral a apreciat situația 
domnul O. Nantoi la care vrem să ne referim. Domnia sa constată: 
„Unionismul n-a fost și nu este un proiect politic. Cadavrul CSI de-
mult a devenit o mumie, iar Uniunea Eurasiatică, compusă din trei 
regimuri autoritare și dominată de Rusia revanșardă, trece printr-o 
criză multidimensională care nu se va termina cu bine”.

Dar avem ceea ce avem. Cum scrie V. Mihail în articolul „Ade-
vărul doare-n țara care moare” (vezi „Săptămâna din 12.08.2016”) 
„În Moldova mai coexistă două concepții, ambele deplasate, noci-
ve, neaducătoare de bine cetățenilor acestei țări: concepția marxist 
- leninistă despre lume și concepția unionistă „Basarabia, pământ 
românesc”. Prima e total dușmănoasă față de România, a doua e 
total dușmănoasă față de R. Moldova. Cu toate acestea, ambele sunt 
lucrative pentru promotorii lor („Fac oamenii bani pe seama lor”) , 
așa se spune în popor.

Noi nu vom intra în polemică cu autorii acestor concepții. Con-
siderăm că epopeea lor este pe sfârșite: cu cât mai puternică va fi su-
veranitatea și independența statului nostru, cu atât mai problematică 
va fi realizarea concepțiilor, cu miros de naftalină. 

Noi pornim de la faptul că independența a fost finalul unei lupte 
de lungă durată, urmată chiar și de pierderea unor vieți omenești și 
că independența n-a fost un moment de trecere de sub tutela Mos-
covei sub tutela Bucureștiului. Trebuie să ne mândrim că suntem 
țară și foarte mulți o proslăvesc în toată lumea. Ar fi o pângărire a 
statalității dacă cetățenii acestui stat nu s-ar mândri, de exemplu, cu 
sportivii care sub drapelul moldovenesc au participat la olimpiada 
din Brazilia sau dacă am uita de veteranii care și-au sacrificat viața 
pentru asigurarea integrității teritoriale a statului moldovenesc.

Cum a obținut poporul nostru suveranitatea si 
independența? 

Niciun cercetător, indiferent de pozițiile pe care le promovează, 
nu neagă noțiunea de federație sovietică, precum nici participarea 
Moldovei, ca subiect al acestei federații, în cadrul Uniunii Sovie-
tice.

Însă sfârșitul secolului trecut a fost marcat de procesele de re-
structurare și democratizare a societății. Aceste procese în anii ‘80-
’90 au fost însoțite de tulburări în masă din unele părți ale imperiu-
lui sovietic: Armenia și Azerbaidjan (Sumgait, Carabahul de Munte, 
Baku); Georgia (Tbilisi); Uzbekistan (Regana); Letonia (Vilnius); 
Lituania (Riga) și altele, legate cu vărsări de sânge, silind regimul 
totalitar să limiteze rolul partidului comunist, „o forță conducătoare 
și îndrumătoare a statului și poporului sovietic” și să cedeze puterea 
reprezentanților poporului. 

Însă realitățile din republicile unionale, inclusiv din Moldova, 
impuneau mult mai multe transformări instituționale și de sistem 
decât limitarea rolului partidului comunist. Linia gorbaciovistă spre 
restructurare, democratizarea societății și a transparenței au încura-
jat fruntașii neamului nostru la manifestări publice, menite să scoată 
la suprafață valorile sacre ale poporului moldovenesc – limba, alfa-
betul, contestarea drepturilor limitate ale suveranității naționale față 
de Moscova, accentuarea problemelor legate de dependența totală 
față de centrul imperial și altele.

Dezvoltarea vertiginoasă a orânduirii statale a Republicii Mol-
dova pe baze democratice a început odată cu constituirea noului 
Parlament (aprilie 1990). Cum menționează primul Președinte al 
Parlamentului ales in mod democratic și primul Președinte al Re-
publicii Moldova, dl M. Snegur, la începutul anilor „‘90”, în fața 
guvernării stăteau următoarele obiective: 

Organizarea cadrului politic și juridic al statului;	
Pregătirea premiselor pentru deetatizarea patrimoniului 	

național și trecerea la economia de piață;
Crearea condițiilor prielnice pentru emanciparea inte-	

lectuală a poporului, angajarea lui în circuitul valorilor spiritu-
ale și morale, dominante în spațiul european.

Aceste obiective sunt caracteristice nu numai perioadei de 
tranziție de la statul totalitar la statul de drept și democratic. Ele 
rămân actuale și pentru perioada dezvoltării ulterioare a statului și 
societății. 

***

Deja la data de 31 mai 1990, recunoscând independența Litu-
aniei, Parlamentul Republicii Moldova și-a anunțat intenția 

de a stabili relații diplomatice, politice, economice și culturale cu 
alte state. Dar o însemnătate istorică pentru statalitatea Republicii 
Moldova o are adoptarea Declarației de Suveranitate care poate fi 
recunoscută ca un act de autodeterminare a Republicii Moldova ca 
stat și a separării ei de URSS. A avut loc restaurarea suveranității 
naționale, limitată anterior în cadrul Uniunii Sovietice. 

Vom constata că legiuitorul constituant nu întâmplător a înscris 
în Art.1, alin (1) din Constituție că „Republica Moldova este un stat 
suveran și independent, unitar și indivizibil.” Observăm că trei com-
ponente: „suveran”, „unitar” și „indivizibil” se conțin în Declarația 
de Suveranitate, act care stă la temelia statului.

Având în vedere, în acea perioada, lipsa cadrului legislativ ne-
cesar național, potrivit declarației de suveranitate, legile unionale 
urmau să fie puse în aplicare pe teritoriul R. Moldova numai după 
ce erau ratificate de Parlamentul moldav, iar cele în vigoare, ce 
contraveneau suveranității, urmau să fie suspendate. De asemenea 
Declarația a instituit cetățenia Moldovei, dreptul suveran la terito-
riu, proprietate, menținerea relațiilor diplomatice directe cu toate 
țările lumii, respectarea Cartei ONU, participarea la crearea unui 

nou sistem de securitate în Europa etc.
La 27 iulie 1990 a fost adoptat cel de al doilea act de nivel 

constituțional – Decretul cu privire la puterea de stat. Acest act a 
fundamentat principiile dezideologizării puterii, depolitizării colec-
tivelor de muncă și de învățământ și separării puterilor în stat. Este 
greu de imaginat importanța sintagmei: „Niciun partid politic, nicio 
organizație sau mișcare social-politică nu au dreptul să formeze or-
gane alternative ale puterii de stat, să decidă în numele poporului, să 
se amestece în activitatea organelor puterii de stat, a întreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor”. Aceste idei și-au găsit locul cuvenit în 
art.2 din actuala Constituție privind suveranitatea națională și pute-
rea de stat.

Până la adoptarea Declarației de independență a fost adop-
tat un șir de legi constituționale de modificare a Constituției din 
15.04.1978: cu privire la noul Drapel de Stat și a Stemei de Stat; 
schimbarea denumirii statului; înlocuirea formelor de proprietate 
obștească și cooperativ-colhoznică cu proprietatea publică și priva-
tă; instituirea cetățeniei etc. Aceste prevederi au căpătat un veșmânt 
constituțional în baza Declarației de suveranitate și a Decretului cu 
privire la puterea de stat și fiind introduse în Constituția Moldovei 
care a funcționat până la abrogarea ei la 29 iulie 1994.

Apare întrebarea: din care motive au fost adoptate două 
declarații: de suveranitate și de independență? Doar este cunoscut 
faptul că independența depinde de suveranitate și nu invers. 

În primul rând, vom notifica că Republica Moldova, ca su-
biect al federației, dispunea de dreptul de a ieși din componența 
federației, cu toate că un asemenea mecanism nu exista. Dar în pe-
rioada dezmembrării centrului unional un astfel de mecanism putea 
fi și unilateral, însoțit de un apel către statele lumii de a recunoaște 
suveranitatea Republicii Moldova pe plan intern și extern. 

O a doua posibilitate a fost realizarea Tratatului Comunității 
de State Suverane, propus de către Parlament la 19 februarie 1991. 
Acest tratat prevedea formula „X+0” propusă de deputatul M. 
Patraș, în care „X” era numărul statelor suverane, iar „0” - Centrul 
Unional. Se propunea ca Republicile unionale să-și decidă singure 
soarta, inclusiv în privința participării sau neparticipării la fonda-
rea de formațiuni interstatale după modelul Uniunii Europene. Se 
insista pe constituirea relațiilor economice pornind de la înlocuirea 
principiului „multilateralității” prin concursul centrului cu cel al 
„bilateralității”.

Clasa politică (Parlamentul, Președintele RM, Guvernul) din 
acea perioadă conștientiza faptul că accelerarea și urmările dez-
membrării complexului economic al Uniunii Sovietice era cu mult 
mai periculoasă și, cum s-a adeverit mai târziu, chiar catastrofală, 
pentru noi decât dezmembrarea politică. Se ținea cont de păstrarea 
temporară a unei valute unice, într-un spațiu economic unic cu re-
guli vamale unice, a menținerii instituțiilor de securitate militară, 
epidemiologică, sanitară, de ocrotire a mediului etc. până la rezol-
varea definitivă a problemelor politice.

A treia situație a apărut în urma loviturii de stat de la Moscova 
din 19 august 1991, care a catalizat destrămarea Uniunii Sovietice 
și a favorizat apariția statelor independente.

***

Proclamarea Independenței Republicii Moldova și desprinde-
rea ei de Uniunea Sovietica a însemnat, conform principiilor 

de drept internațional (cutumiar și convențional), al succesiunii sta-
telor, doua soluții certe: 

Republica Moldova a succedat fosta Uniune Sovietică pe 1) 
partea de teritoriu pe care o ocupă în prezent, în granițele ei ad-
ministrative fixate de fosta federație, corespunzător diminuând 
teritoriul fostei federații; 

Succesiunea de state nu afectează frontierele stabilite 2) 
printr-un tratat și nici obligațiile și drepturile referitoare la re-
gimul de frontieră sau alte regimuri teritoriale ( art.11 si art. 12 
din Convenția privind succesiunea la tratate.)

Aceasta înseamnă în mod automat că Tratatul de pace din 1947, 
semnat şi ratificat de România, care conținea frontiera între Româ-
nia și Uniunea Sovietică, a devenit, după dezmembrarea URSS, un 
tratat cu privire la frontieră între Republica Moldova și România.

Republica Moldova nu a fost unica țară care și-a declarat 
independența față de URSS la 27 august 1991. Declarația de 
independență, în cazul prăbușirii centrului, era privită de deputați ca 
un apel față de țările lumii pentru a recunoaște suveranitatea internă 
și externă. Se înțelegea că are importanță juridică doar faptul procla-
mării independenței și nu unele afirmații din preambulul acestui act, 
care ulterior au căpătat un caracter speculativ.

Printre altele, Parlamentul avea posibilitatea de a reveni la re-
stabilirea independenței proclamate în decembrie 1917 – ianuarie 
1918 de către Republica Democratică Moldovenească. Însă n-a fă-
cut acest pas, evitând mai multe probleme atât pe plan intern, cât și 
extern. Logica cronologică a evenimentelor descrise de C. Stere în 
lucrarea „Adevărata istorie a poporului moldovenesc” ( vezi „Săptă-
mâna” din 12 august 2016, pag. 8-9) răstoarnă pe deplin „adevărul” 
expus de unii ideologi ai unionismului. Poate că e cazul ca şi la nivel 
statal să se revină la această problemă.

Astfel, cu excepția țărilor baltice care au restabilit pierderea 
independenței cucerite în anul 1918 (Lituania-11.03.1990, Leto-
nia-04.05.1990, Estonia-20.08.1991), restul republicilor uniona-
le, cu excepția Federației Ruse, au proclamat independența față 
de URSS: Georgia – 09.04.1991, Ucraina – 24.08.1991, Belarus 
– 25.08.1991, Kîrgîstan – 31.08.1991, Uzbekistan – 01.09.1991, 
Tadjikistan – 09.09.1991, Armenia – 21.09.1991, Azerbaidjan – 
18.10.1991, Turkmenistan – 27.10.1991, Kazahstan – 16.12.1991. 

Aceste state au parcurs aceeași cale ca și Republica Moldova: 
adoptarea declarațiilor de suveranitate și mai apoi proclamarea 
independenței față de Uniunea Sovietică.

După cum vedem, trei acte istorice au stat la temelia consoli-
dării statalității moldovenești. Putem da diferite interpretări politi-
ce privind apariția Republicii Moldova ca stat, în 1940, dar juridic 
nu poate fi negat faptul existenței sale, ca subiect al federației, care 
dispunea de elementele statale: teritoriu, națiune, putere publică, în 
care majoritatea populației o constituiau moldovenii: 1941–68,8%. 

Vom accentua că și ulterior majoritatea băștinașilor o constituiau 
moldovenii – în 1959-65,4%, 1970-64,6%, 1979-63,9%, 1989-
64,5%. La recensământul din 2004, 69.6 % din respondenți s-au 
identificat ca moldoveni.

Aceste proporții rămân aproape neschimbate și la ziua de astăzi. 
Deocamdată nu cunoaștem rezultatele finale oficiale ale recensă-
mântului desfășurat în 2014, dar, din unele informații strecurate în 
mass-media, aflăm că în jur de 60 la sută din cetățeni se identifică ca 
moldoveni. Acest criteriu este și mai mare dacă se iau în considerare 
și moldovenii din raioanele din stânga Nistrului. Vom menționa că și 
Declarația de Independență conține noțiunea de „moldoveni”.

Dreptul la identitatea etnică, potrivit art. 10 din Constituție, este 
un drept fundamental și nimeni nu-l poate nega. Fiind populația 
băștinașă mai mult de 60 la sută, împreună cu minoritățile naționale 
alcătuiesc poporul moldovenesc, care are tot dreptul de a fi suve-
ran și independent. Anume aceasta ne demonstrează sondajele so-
ciologice, alegerile în organele reprezentative și referendumurile 
din 1994 și 1999. De exemplu, referendumul din 1994, inițiat de 
președintele R.M. dl. M. Snegur, intitulat „La sfat cu poporul”, s-a 
desfășurat la nivel național pentru a stabili dacă țara ar trebui să-
și conserve independența și integritatea teritorială. A fost adresată 
întrebarea „Sunteți pentru ca Republica Moldova să se dezvolte ca 
stat independent și unitar, în frontierele recunoscute în ziua procla-
mării suveranității Moldovei (23.06.1990), să promoveze o politică 
de neutralitate și să mențină relații economice reciproc avantajoase 
cu toate țările lumii și să garanteze cetățenilor săi drepturi egale în 
conformitate cu normele dreptului internațional?.” Prezența la refe-
rendum a fost de aproximativ 75% ale cetățenilor înscriși în listele 
electorale. Au răspuns „Da” 95,4% din participanții la referendum. 
Credem că, dacă în prezent s-ar face un nou referendum cu aceeași 
întrebare, rezultatele ar fi aceleași. Aceasta ne-o demonstrează și 
alegerile locale din 14-28 iunie 2015. Majoritatea alegătorilor au 
ales suveranitatea și independența Republicii Moldova și integrarea 
ei ca stat în Uniunea Europeană. 

Căutătorii permanenți de identitate națională (nu se cunosc fapte 
ca vreun popor să renunțe la suveranitate și independență și să de-
vină o „mahala” a unui alt stat) trebuie să țină cont de suveranitatea 
și independența Republicii Moldova pe plan intern și extern. Și, în 
primul rând, de Constituția Republicii Moldova. Orice modificare a 
acestor instituții pot fi votate de către Parlament cu votul a 2/3 din 
numărul deputaților aleși și apoi aprobate prin referendum. 

Potrivit al. 1 art. 142 din Constituție, „Dispozițiile privind ca-
racterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 
referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot fi revizuite nu-
mai cu aprobarea lor prin referendum cu votul majorității cetățenilor 
înscriși în listele electorale”. 

***

La ziua de astăzi, din cele 224 de state ale lumii, Repu-
blica Moldova, după populație, se află pe locul 130. Mai 

mici ca Moldova sunt recunoscute: Uruguay, Armenia, Lituania, 
Albania, Slovenia. Astăzi Independența Republicii Moldova este 
recunoscută de mai mult de 150 de state, dispune de 27 de mi-
siuni diplomatice și o serie de consulate. Este membru al celor 
mai prestigioase organisme internaționale. Republica Moldova are 
reprezentanțe permanente pe lângă ONU, Consiliul Europei, Uni-
unea Europeană etc.

Astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova este 
pe deplin recunoscută atât pe plan intern, cât și extern. Important 
este faptul că nici România, nici Ucraina, nici Rusia – țări vecine  
– nu expun anumite pretenții teritoriale față de Republica Moldo-
va. Da, avem problema Transnistriei. Dar integritatea teritorială a 
Republicii Moldova nu este contestată de niciun stat. Să nu uităm că 
asemănător Transnistriei mai există peste 50 de focare de separatism 
în mai multe ţări ale lumii, dar, cu toate acestea, statele pătimite 
își consolidează suveranitatea și independența. Ce înseamnă pentru 
noi, cetățenii Republicii Moldova, Declarațiile de Suveranitate și de 
Independență? 

Suveranitatea și Independența semnifică dreptul de a rezol-
va liber problemele interne și externe, cu respectarea Rezoluției 
ONU privind Declarația referitoare la principiile dreptului 
internațional ce vizează relațiile prietenești și cooperarea între 
state potrivit Cartei ONU .

Realizarea acestor deziderate depinde de instituțiile statale și 
politice, de conștientizarea de către fiecare dintre noi, cetățenii Mol-
dovei, a posibilităților care ni se oferă.

Fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze și să se mândrească 
cu dreptul său inalienabil la suveranitatea și independența statului, 
al cărui cetățean este. Astfel nu pot fi încurajate aprecierile unor in-
telectuali, căutători permanenţi ai identităţii naţionale, precum că 
Republica Moldova este o Republică bananieră, țărișoară, țârică, 
țărișoara de pe malul râului Bâcioc, nu Republica Moldova, dar 
Basarabia și altele. Pentru suveranitatea și independența Republicii 
Moldova sunt la fel de periculoase românofilismul sau rusofilismul, 
precum și românofobia sau rusofobia. 

Respectând dreptul la libertatea opiniei și a exprimării (art.32 
din Constituție), socotim necesar ca suveranitatea și independența 
să fie protejate printr-o lege de tipul „lustrației”. Persoanele care 
nu recunosc statalitatea nu pot fi funcționari publici și demnitari de 
stat. Este necesar a formula mecanismul de excludere a unor astfel 
de persoane din domeniul public. Este rușinos faptul ca persoanele 
care nu recunosc statalitatea Republicii Moldova să fie alimentate 
din bugetul statului și să primească diferite distincții și onoruri din 
partea statului pe care nu-l recunosc. 

Dacă dorim să atingem un nivel de trai caracteristic, de exem-
plu, Germaniei sau Franţei, atunci trebuie să conştientizăm demnita-
tea care ne aparţine de la naştere, să ne dezvoltăm autonom, liber, ca 
să nu stăm cu mâna întinsă, cerşind de la cineva surse de existenţă. 
Şi să muncim, şi să ne organizăm viaţa ca cetăţenii acestor ţări. 

Victor PUȘCAȘ,
vicepreședinte al Parlamentului în anii 1990-1994, 

doctor în drept, conferențiar universitar. 

TRASEELE ISTORIEI
Respectând dreptul la libera opinie și exprimare, reflecțiile de mai jos ale domnului Victor Puşcaş, ex-vicepreședinte al Primului Parlament Democratic 

(1990-1994), sunt în întregime inserate în această pagină de ziar.

SUVERANITATEA ȘI INDEPENDENȚA - BAZA STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI
Multe mass-media: Jurnal de Chișinău, Tribuna, Săptămâna, Unimedia, Panorama si altele au consacrat pagini întregi dedicate principalului eveniment 

al anului 2016 – 25 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.
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Pe parcursul activității în cadrul Universității 
de Stat din Moldova, începând cu anul 1991, am 
avut marele noroc de a participa, alături de alți 
colegi de breaslă de la alte facultăți, la diverse 
activități: proiecte, seminare, conferințe (locale 
și internaționale), care, în ansamblu, vizau Sis-
temul educațional. Obiectivul de bază era nu atât 
schimbul de experiență, cât inițierea colaborării și 
preluarea experienței înaintate de prin renumitele 
centre educaționale din România, țările europene, 
SUA, Canada ș. a.

Era perioada în care fosta Republică Sovieti-
că Socialistă Moldovenească pășise pe făgașul 

Independenței, iar Ministerul Educației, cu mare avânt, 
pregătea terenul de renovare a învățământului național în 
toate etapele sale de dezvoltare. Se cerea de urgență nu 
doar trecerea la grafia latină, ci, în ansamblu, restructurarea 
sistemului educațional, a programelor de studii, elaborarea 
și editarea manualelor etc. Considerând ca fiind o misiu-
ne importantă și foarte responsabilă, un grup de profesori 
din cadrul Facultății de Chimie USM, în frunte cu regre-
tatul decan Victor Isac (grupul M.Revenco, S.Kudrițcaia, 
subsemnata, N.Velișco), s-a antrenat în elaborarea tuturor 
materialelor la chimie pentru învățământul preuniversitar 
(clasele a VII-a –XI-a). 

 Pentru a fi mai convingători, toți pașii parcurși în ela-
borarea curriculelor, a manualelor, a problemarelor erau 
discutați cu cadrele didactice din teritoriu prin intermediul 
participanților la Seminarele Republicane de Chimie, care 
în acea perioadă și-au început activitatea stabilă, continu-
ând să se convoace lunar până în prezent.

 Concomitent se realizau transformări și la etapa 
învățământului superior. Astfel, începând cu anul 1991, a 
fost elaborată și editată o serie de materiale, care, în ansam-

blu, au acoperit toate necesitățile metodice ale Facultății 
de Chimie. De menționat aici manualul Chimie Organi-

că, editat în 1997 (autori N.Barba, subsemnata, P.Vlad), 
care s-a dovedit a fi foarte reușit (ulterior, în anul 2001, 
la Concursul național fiind marcat cu Premiul de Stat în 
domeniul Științei, Tehnicii și Producției). În colaborare 
cu bunii noștri colegi din România, au fost editate manu-
alele Chimie Fizică. Electrochimie (editat în 1997, autori 
Gh.Nemțoi, V.Isac), Poluarea în industria metalurgică și 
chimică (editat în 1997, autori Gh.Nica, Gh.Duca) ș.a. De 
asemenea, începând cu 1991, au fost traduse manualele 
de Chimie Analitică din limba rusă de către M.Revenco, 
I.Laticevschii, V.Isac (originalele fiind reușit elaborate). 
La fel au fost scoase de sub tipar materialele necesare 
pentru lucrările practice la diversele tipuri de discipline.

 Cu prilejul marcării a 25 ani de la Proclamarea 
Independenței, e cazul să menționăm rolul important al 
Universității de Stat din Moldova în pregătirea terenu-
lui de aderare a Republicii Moldova la Procesul Bolog-
na – Sistemul European de Credite Transferabile pentru 
învățământul superior. 

 În cadrul parcursului său european de dezvoltare 
ascendentă, Universitatea de Stat din Moldova a reușit 
să se mențină și să se dezvolte în aspect de Calitate, 
Unitate și Diversitate datorită insistenței cu care abor-
dează mereu problemele stringente ale învățământului 
universitar și importanței pe care o acordă cercetărilor 
științifice. Suntem mândri să constatăm acum că USM 
este clasată pe Primul loc printre cele 28 de instituții 
superioare de învățământ din Republica Moldova.

Galina DRAGALINA, 
 doctor, 

conferențiar universitar

Iașul dintotdeauna a fost gazdă bună pentru diverse evenimente culturale și științifice, 
concursuri și festivaluri.  În această ordine de idei, pe curba evenimentelor ștințifice de 

ținută aleasă, s-a înscris frumos și 
Simpozionul anual „Istorie, cultu-
ră, patrimoniu” (organizat pe par-
cursul a 15 ani de Casa Memorială 
„Vasile Pogor”, Secția  Muzeului 
Literaturii Române din Iași) în pe-
rioada estivală, 2016.

Deschiderea lucrărilor Sim-
pozionului  a avut loc în Incinta 
Muzeului „Vasile Pogor” prin 
alocuțiunile domnului Virgil Bă-
bîi, director al Direcției Județene 
pentru Cultură Iași și a inițiatorului 
și coordonatorului acestui  me-
morabil eveniment Dan Jumară, 
personalitate a culturii române 
de o tenacitate și perseverență 
ireproșabilă. 

Participanții la eveniment, cer-
cetători din diverse domenii de la 
universități, centre de cercetări și 
studii, biblioteci și alte instituții cul-
turale (doar ca să exemplific): Uni-
versitatea „Aristotel” (Te-
salonic, Grecia); Universi-
tatea Humboldt, Catedra de 
Istorie Sud-Est Europeană 
(Berlin); Institutul de Stu-
dii Umaniste Aprofundate 
„E.M. Meletinsky”, Uni-
versitatea Umanistă a Fe-
deraţiei Ruse (Moscova); 
Universitatea de Stat din 
Moldova (Chișinău); Uni-
versitatea de Stat „Alecu 
Russo” (Bălți); Universita-
tea „Alexandru Ioan Cuza” 
(Iași); Institutul de Cer-
cetări „Academician Ioan 
Hăulică” (Iași); Universita-
tea „Apollonia” (Iași); Uni-
versitatea de Arte „George 
Enescu” (Iași) s-au întrunit 
pentru valorosul schimb de 
experienșă și pentru a fi la zi cu preocupările colegilor de pretutindeni.

Lucrările simpozionului s-au desfășurat pe parcursul a două zile – vineri și sâmbătă, pe 
mai multe paliere: Cultură și civilizație românească în context european; Conservarea și 
restaurarea valorilor de patrimoniu; Muzeologie /Relații cu publicul /Politici culturale.

La acest for științific, deosebit de agreat de cercetatorii din Republica Moldova, au 
participat și cadre didactice de la Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării; Inga 
Cernat (comunicarea Biblioteca modernă şi educaţia nonformală: eventuale valenţe şi ca-
renţe); Vasile Malanețchi (comunicarea  Nicolae Romanenco şi preocupările sale pentru 

studiul vieţii, activităţii şi operei lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu şi al tatălui său Alexandru 
Hâjdeu) și Silvia Grossu  cu (comunicarea Limba romană în presa basarabeană de la 

începutul secolului al XX-lea: reper identitar de 
primă mărime).

Istorie, Cultură, Patrimoniu – această 
triadă constituie liantul ce asigură demersul de 
înveșnicire și continuitate a neamului nostru pe 
acest pământ, solicită în permanență implicarea, 
susținerea și contribuția noastră. 

Muzeul își are sediul în Casa „Vasile Pogor” 
sau „Casa cu ferestre luminate”, clădire con-
struită pe la 1850 de către vornicul Vasile Pogor 
și soția sa Zoe. Imobilul are un lung istoric legat 
de viața culturală a Iașului, fiind loc de întâlnire 
pentru intelectualitatea orașului. În acest local 
s-a aflat și sediul  Societății literare Junimea 
(fondată în 1863), precum și al Revistei Con-
vorbiri literare (fondată în 1867). 

În cele nouă încăperi de la parter și etaj( plus 
cele două holuri) sunt prezentate principalele 
etape și curente literare din ultimele două se-
cole: perioada scriitorilor Costache Conachi, 
Vasile Alecsandri, Alexandru Donici, Salonul 
Daciei Literare; scriitorii pașoptiști și unioniști; 

momentul fondării Societății Junimea și scriitorii 
junimiști (Titu Maiorescu, 
Vasile Pogor, P.P. Carp, 
Mihai Eminescu, Ion 
Creangă, I.L. Caragiale, 
Ion Slavici și alții); litera-
tura de la Contemporanul 
și Viața Românească, peri-
oada Garabet Ibrăileanu, 
Sala Masa Umbrelor, sala 
scriitorilor Mihail Sado-
veanu, Cezar Petrescu, 
Alexei Mateevici, Calistrat 
Hogaș, perioada interbelică 
(George Bacovia, Magda 
Isanos, Eusebiu Camilar); 
cea de mai încoace - Nico-
lae Labiș.

La parterul Casei „Vasile 
Pogor” se află biblioteca mu-
zeului. Sunt expuse obiecte 

cu valoare memorială, tapiserii, tablouri din secolul al XIX-lea, manuscrise (Mihail Sadovea-
nu, Cezar Petrescu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Mihai Codreanu), fotografii origina-
le, ediții prime ale operelor scriitorilor pe parcursul a 150 de ani.

Silvia GROSSU,
doctor, conferențiar universitar,

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării,
redactor Currier de Moldavie, Secția Moldova

                                                                                         a Uniunii  Internaționale a 
Presei Francofone

Legendara Casă „Vasile Pogor” , cea cu ferestre 
luminate.

Anul 1999, luna noiembrie. Grupul de participanți la 
Stagiul III de Formațiune UNESCO (de la stânga spre 

dreapta): Sergiu Cataranciuc, doctor conferențiar; 
Mihai Leșanu, doctor conferențiar; Galina Dragalina, 
doctor conferențiar; compozitorul Constantin Rusnac; 

profesorul universitar Aurelia Crivoi; 
profesorul universitar Petru Gașin.

Mărturii incrustate în timp                               

PRIMII PAȘI PE FĂGAȘUL INDEPENDENȚEI

Participanți la simpozion, Secțiunea 
Cultură și civilizație românească în 

context european.

Eroii neamului de azi străjuiți de eroii neamului 
de ieri.

Atenție maximă la cele ce se discută în cadrul 
Simpozionului.

VALORILE NOASTRE PERENE
TRIADĂ INDISOLUBILĂ – ISTORIE, CULTURĂ, PATRIMONIU



UNIVERSITATEA6 30 august 2016, nr.1 (179) Actual

Advertorial

14  I  Ziarul de Gardă  I  nr. 31 (580) JOI, 18 august 2016 www.zdg.md Ziarul de Gardă  I  nr. 31 (580) JOI, 18 august 2016  I  15www.zdg.md

advertorial advertorial

Cozile enorme de dimi-
neaţă la baie și veceuri, 
bucătăriile neîncăpătoa-
re și urât mirositoare, 
tavanele jerpelite și 
fisurate, care stau să 
se risipească ca nisipul 
dintr-o clepsidră enor-
mă, nu mai constituie un 
anturaj obligatoriu pen-
tru locatarii căminelor 
Universităţii de Stat din 
Moldova... Şi toate aces-
tea se întâmplau din ca-
uza lipsei unei abordări 
sistemice în dezvoltarea 
infrastructurii instituţi-
ei de învăţământ supe-
rior, a unui program de 
modernizare a blocurilor 
și căminelor universita-
re, reţelelor termice și 
electrice, mobilierului 
vechi și uzat.

Tatiana BEGHIU

În baza Planului Strategic de 
evoluţie al USM-ului pentru 

anii 2010-2014, celor patru Hotă-
râri de Guvern ce ţin de moderni-
zarea campusurilor universitare 
situate pe străzile tighina şi Ghe-
orghe Caşu, care vizau şi monu-
mentul istoric - blocul de studii 
nr.2, precum şi căminele avariate 
de pe strada Pan Halippa, ţinând 
cont de riscul la care erau supuşi 
cei cazaţi acolo, a fost constituit 
un parteneriat public-privat, fiind 
încheiat un contract investiţional 
care va conduce până în 2018 la 
restaurarea şi reconstrucţia ve-
chilor edificii de studii şi cazare.

Monument istoric - „rușinea 
lumii”

Într-o stare avariată, cu faţa-
da distrusă şi tavanele coborâte 
sub greutatea anilor (139 de ani!), 
aşa arăta până recent blocul nr.2 
al USM, amplasat la intersecţia 
străzilor Mitropolit G. Bănules-
cu-Bodoni şi M. Kogălniceanu din 
Chişinău.

„Blocul nr.2 al Facultăţii de 
drept era ruşinea lumii. Clădirea 
era conservată de vreo 6 ani. Pe 
hol, la primul etaj, aveam mereu 
întinse panglici roşii de avertizare, 
ca studenţii să fie atenţi, deoarece 
puteau cădea peste ei bucăţi de ta-
van. Pereţii erau negri de mucegai, 
deşi încercam să-i reparăm, cură-
ţăm, vopsim”, povesteşte Gheor-
ghe Ciocanu, rectorul USM.

astfel, în urma mai multor 
şedinţe, Senatul Universităţii a 
decis să desfăşoare concursul 
investiţional privind moderniza-
rea infrastructurii USM, în baza 
a două Hotărâri de Guvern din 
martie 2013 şi iulie 2014.  

Semnarea contractului 
investiţional

decizia de a renova cămine-
le, în timp ce bugetul instituţiei 
de învăţământ superior era golit, 
a fost una anevoioasă. „au fost 
organizate mai multe şedinţe ale 
Senatului USM, au fost făcute ex-
pertize repetate a stării tehnice a 
căminelor, studii de fezabilitate, 
documentare detaliată, adresări 

la instituţii importante şi, în sfâr-
şit, cu un teanc de documente am 
iniţiat proiectul de restaurare şi 
reparare, pentru a le oferi studen-
ţilor posibilitatea de a învăţa şi a 
locui în cămine moderne, europe-
ne”, explică rectorul.

la sfârşit de mai 2013, Sena-
tul USM a decis constituirea şi 
componenţa nominală a Grupu-
lui de lucru cu privire la organi-
zarea şi desfăşurarea concursului 
investiţional în cadrul proiectu-
lui de dezvoltare a infrastructurii 
instituţiei de învăţământ, iniţiat 
în baza unei Hotărâri de Guvern 

aprobate în martie 2013. În cadrul 
concursului de selectare a parte-
nerului privat, oferta companiei 
de construcţii „lagmar-impex”, 
cunoscută pe piaţa imobiliară din 
r. Moldova după ce a construit 
mai multe complexe rezidenţiale 
în Chişinău, a fost stabilită drept 
învingătoare.

terenurile şi blocurile cămi-
nelor au fost evaluate de experţii 
unei companii imobiliare, care au 
stabilit valoarea de piaţă a bunu-
rilor, iar la 29 iulie 2014, USM şi 
„lagmar-impex” au semnat con-
tractul investiţional, care, în ace-

eaşi zi, a fost aprobat de Ministe-
rul educaţiei.

„Cămine moarte”  
În temeiul contractului, agen-

tul economic s-a angajat să in-
vestească circa 75 de milioane de 
lei (plus 7 milioane de lei pentru 
demolarea edificiilor - în total 82 
milioane de lei) în proiectul soci-
al de dezvoltare a infrastructurii 
USM, banii urmând să fie folosiţi 
la restaurarea blocului de studii 
nr.2 al USM, care are statut de 
monument istoric conservat. tot-
odată, urmează să fie reconstruite 

căminele nr. 10, 11, 12 şi 13 de pe 
strada Gheorghe Caşu.

„lagmar-impex” urmează să 
ofere angajaţilor USM, la preţ 
preferenţial (450 de euro m.p.), 
50 de apartamente cu suprafaţa 
totală de 3000 m.p., iar în unul 
dintre blocurile ce urmează a fi 
construite va fi amenajată, pe o 
suprafaţă de 300 m.p., o cantină 
studenţească şi o bibliotecă, cu 
suprafaţa de 70 m.p.

„Pentru prima dată în r. 
Moldova se implementează un 
contract investiţional cu mari 
dimensiuni sociale: blocuri şi 
săli de studii, condiţii moderne 
de trai şi activitate pentru stu-
denţi, preţuri rezonabile la pro-
curarea apartamentelor de către 
angajaţi. Pentru prima dată se 
respectă articolul din legea În-
văţământului din 1995, pentru 
prima dată se investeşte în îm-
bunătăţirea condiţiilor de trai 
ale studenţilor, iar patrimoniul 
universitar se majorează cu 75 
de milioane de lei”, susţine Ghe-
orghe Ciocanu.

În schimb, compania de con-
strucţii urmează să demoleze 
căminele nr. 6, 7 şi 8 ale USM, 
situate pe strada Pan Halippa 
şi să construiască pe acele tere-
nuri blocuri locative şi cămine 
private. Într-o notă informativă, 
reprezentanţii USM spun că ex-
pertiza tehnică a celor trei cămi-
ne a arătat că acestea sunt într-o 
stare avansată de uzură: „Cămi-
nul nr.8 de pe str. Pan Halippa a 
fost conservat în 2013, caminul 
nr.9 - în 2014. În acelaşi an aces-
te două cămine au fost şi casate 
de Ministerul educaţiei, deoarece 
în baza expertizei repetate din 

martie 2013, căminele au fost de-
clarate avariate. Senatul USM, în 
iunie 2016, a decis conservarea 
şi casarea căminelor nr. 6 şi 7 de 
pe str. Pan Halippa, care, în baza 
expertizelor, prezintă un pericol 
real pentru viaţa şi securitatea 
studenţilor”.

„degeaba zici că ai locuri în 
cămine dacă ele sunt avariate şi 
chiar periculoase pentru cei care 
trăiesc acolo. Nu trebuie să uităm 
că aceste cămine sunt construite 
încă în perioada sovietică şi du-
rata lor de viaţă era de 50 de ani, 
nu mai mult. acum a venit timpul 
să fie demolate, fiind deja niş-
te cămine moarte. acest lucru e 
confirmat şi de cele două experti-
ze tehnice, din 2007 şi 2013, care 
arată că blocurile celor trei cămi-
ne nu corespund normelor de si-
guranţă în cazul producerii unor 
seisme puternice, iar reparaţiile 
cosmetice nu pot înlătura fisurile 
şi devierile cu o adâncime de vreo 
jumătate de metru”, subliniază 
rectorul, prezentându-ne conclu-
ziile experţilor.

,,În iunie 2016, la şedinţa Se-
natului USM, am spus că gata, nu 
mai avem dreptul nici legal şi nici 
moral să cazăm şi să expunem pe-
ricolului viaţa tinerilor. am cedat 
nişte ruine, în schimb primind 
blocul nr.2 şi căminele renovate. 
Plus la aceasta, în 2008, am avut 
16 cămine şi 26 de mii de stu-
denţi, astăzi - 11 cămine şi 12 mii 
de studenţi. Nu cred că vom avea 
probleme între cererea şi ofer-
ta de cazare. În viitorul apropiat 
vom modifica obiectivele parte-
neriatului public-privat şi vom 
putea construi un cămin modern 
cu 450 de locuri de cazare. evo-
luţia ulterioară a USM (şi nu nu-
mai!) va demonstra dacă este sau 
nu necesar să mai construim încă 
două cămine cu câte 450 de locuri 
de cazare”, menţionează Gheor-
ghe Ciocanu. 

„Este mai ușor să 
construiești o clădire 
de la zero”

Proiectul investiţional pri-
vind modernizarea infrastruc-
turii USM a fost lansat în 2014, 
urmând să fie finalizat în 2018. 
„USM ne-a contractat ca inves-
titor privat, cedând activele pe 
care nu le folosea, de circa 1,7 
ha, dintre care 0,7 ha sunt pe str. 
Gheorghe Caşu şi 1 ha pe str. Pan 
Halippa, în locul căminelor avari-
ate. În schimbul acestei suprafeţe 
de 1,7 ha, urmează să investim 82 
de milioane de lei: circa 10,5-11 
mln de lei pentru fiecare cămin 
de pe str. Gheorghe Caşu şi dife-
renţa rămasă - pentru blocul nr.2 
al USM, a cărui renovare a fost 
finalizată în decembrie 2015, dar 
şi pentru demolarea edificiilor 
avariate”, spune adrian Balmuş, 
director financiar al Companiei 
„lagmar-impex”.

Parascovia Brânzan, adminis-
tratoarea blocului Facultăţii de 
drept, ne-a deschis uşa masivă 
din lemn de nuc şi ne-a condus 
prin holul total renovat. „dacă se 
implică oameni care ştiu a mun-
ci sincer şi bine, reuşeşti să faci 
lucruri frumoase”, susţine ea, 

făcându-ne o excursie prin săli-
le de studii, sala de conferinţe, 
,,sala de judecată’’ şi laboratorul 
de criminalistică, toate amenaja-
te cu mobilier nou. Mai mult, în 
blocul nr.2 a fost instalat şi un 
lift pentru persoanele cu dizabi-
lităţi.

„Blocul nr.2, fiind construit 
încă în sec. 19, ne-a oferit o se-
rie de „surprize”. Multe lucruri 
au fost peste aşteptări, când am 
văzut cât avem de reparat, de 
consolidat pereţii, de schimbat 

tavanele, podelele, care erau din 
lemn... Mai uşor este să constru-
ieşti o clădire de la zero, decât să 
o dezmembrezi, să evacuezi toate 
deşeurile, să pregăteşti, să con-
solidezi şi să începi o reparaţie 
modernă. a fost complicat”, recu-
noaşte reprezentantul „lagmar-
impex”.

Potrivit lui Balmuş, în pro-
cesul de renovare şi restaurare 
a monumentului istoric au fost 
implicate circa 200 de persoa-
ne. „Blocul nr.2 trebuia finalizat 

în aprilie 2016, dar a fost dat în 
exploatare în decembrie 2015, că-
minul nr. 10 trebuia finalizat în 
martie 2017, dar a fost transmis 
USM-ului odată cu blocul nr.2. 
Mergem cu lucrările şi investiţiile 
mai repede decât ne-am propus”, 
adaugă adrian Balmuş. „Nu-i o 
companie de construcţii, ci un 
pluton de soldaţi, care lucrează 
energic, organizat si eficient”, 
subliniază rectorul USM.  

„e primul nostru proiect de 
acest gen. Ne mândrim că am reu-

şit dintr-o paragină, dintr-un bloc 
grav avariat, cu statut de monu-
ment arhitectural, să facem o lu-
crare frumoasă. am păstrat doar 
scheletul clădirii, în rest, am fă-
cut pereţi, poduri, podele din be-
ton armat, consolidând clădirea. 
au fost schimbate toate reţelele, 
am schimbat acoperişul, sistemul 
antiincendiar, sistemul de venti-
lare, geamurile şi multe altele”, 
enumeră lucrările efectuate re-
prezentantul „lagmar-impex”.  

Birocraţia – antidotul 
dezvoltării

„În iulie, curent, am finalizat 
reparaţia căminului nr.11. a fost 
schimbat practic tot - reţelele, 
acoperişul, geamurile, faţada. am 
oferit un cămin european. Cele-
lalte două urmează să fie finaliza-
te până în 2018, dar, cel mai pro-
babil, va fi înainte de termenul 
stabilit”, explică adrian Balmuş, 
directorul financiar al „lagmar-
impex”, în timp ce intrăm în că-
minul nr.10. acolo, o angajată ne 
arată camerele renovate. Spaţiile 
sunt organizate ca apartamente 
cu două camere, grup sanitar, hol 
şi bucătărie. Potrivit rectorului 
USM, preţul unui loc în căminul 
renovat este de 600 de lei pe lună 
pentru un student.

adrian Balmuş recunoaşte 
că realizarea proiectului nu este 
deloc uşoară: „Partea birocratică 
ne-a cam dat bătăi de cap. Ne-am 
ciocnit cu birocraţia din instituţi-
ile de stat, care ar trebui să fie mai 
energice atunci când este vorba 
de atragerea investiţiilor din sec-
torul privat în cel public, mai ales 
în probleme sociale”. deşi proiec-
tul pare unul de succes, reprezen-
tanţii companiei de construcţii 
susţin că în viitorul apropiat nu 
preconizează să se implice în ast-
fel de proiecte, deoarece e greu să 
o faci într-o perioadă incertă în 
republică, cu o economie slabă, 
când preţurile la imobile sunt în 
scădere, iar criza valutară ar pu-
tea să se repete. 

rectorul USM, Gheorghe Cio-
canu, regretă că unele forţe se 
opun proiectelor de renovare, 
utilizând manipularea şi uzul de 
fals, eliminând din context fra-
zele şi ascunzând cel mai mare 
adevăr: aceste cămine sunt avari-
ate (Serviciul de Stat pentru ve-
rificare şi expertizare, raport de 
expertiză nr. 6635-02-13/t, mar-
tie 2013) şi prezintă un pericol 
pentru viaţa şi securitatea stu-
denţilor. „Senatul USM va susţi-
ne şi în continuare modernizarea 
căminelor şi va iniţia în viitorul 
apropiat modificarea parteneria-
tului public-privat ce ţine de mo-
dernizarea campusului tighina 
(căminele nr.1,2,3,4). USM, prin 
modernizarea infrastructurii sale, 
îşi consolidează calea spre viitor: 
cooperarea ştiinţifică internaţi-
onală, mobilitatea academică a 
cadrelor didactice şi studenţilor, 
profesori invitaţi, conferinţe re-
gionale şi internaţionale, întru-
niri ale consorţiului universitar şi 
multe, multe altele ce ţin de va-
loarea şi prestigiul universităţii”, 
menţionează rectorul Gheorghe 
Ciocanu.

Contractul investiţional, pe mâna birocraţiei

Căminele nr. 10 și nr. 11 ale Universităţii de Stat din Moldova de pe str. Gh. Cașu au fost renovate de către compania de construcţii „Lagmar-Impex”
Foto: Ziarul de Gardă

Demolarea căminelor de pe str. Pan Halippa, care se aflau în stare grav avariată
Foto: Ziarul de Gardă

Blocul nr. 2 al Universităţii de Stat din Moldova, restaurat și renovat în stil european
Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

La restaurarea monumentului istoric, construit în sec. XIX, din centrul Chișinăului, au lucrat circa 200 de persoane
Foto: Ziarul de Gardă

Adrian Balmuș Gheorghe Ciocanu
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Cozile enorme de dimi-
neaţă la baie și veceuri, 
bucătăriile neîncăpătoa-
re și urât mirositoare, 
tavanele jerpelite și 
fisurate, care stau să 
se risipească ca nisipul 
dintr-o clepsidră enor-
mă, nu mai constituie un 
anturaj obligatoriu pen-
tru locatarii căminelor 
Universităţii de Stat din 
Moldova... Şi toate aces-
tea se întâmplau din ca-
uza lipsei unei abordări 
sistemice în dezvoltarea 
infrastructurii instituţi-
ei de învăţământ supe-
rior, a unui program de 
modernizare a blocurilor 
și căminelor universita-
re, reţelelor termice și 
electrice, mobilierului 
vechi și uzat.

Tatiana BEGHIU

În baza Planului Strategic de 
evoluţie al USM-ului pentru 

anii 2010-2014, celor patru Hotă-
râri de Guvern ce ţin de moderni-
zarea campusurilor universitare 
situate pe străzile tighina şi Ghe-
orghe Caşu, care vizau şi monu-
mentul istoric - blocul de studii 
nr.2, precum şi căminele avariate 
de pe strada Pan Halippa, ţinând 
cont de riscul la care erau supuşi 
cei cazaţi acolo, a fost constituit 
un parteneriat public-privat, fiind 
încheiat un contract investiţional 
care va conduce până în 2018 la 
restaurarea şi reconstrucţia ve-
chilor edificii de studii şi cazare.

Monument istoric - „rușinea 
lumii”

Într-o stare avariată, cu faţa-
da distrusă şi tavanele coborâte 
sub greutatea anilor (139 de ani!), 
aşa arăta până recent blocul nr.2 
al USM, amplasat la intersecţia 
străzilor Mitropolit G. Bănules-
cu-Bodoni şi M. Kogălniceanu din 
Chişinău.

„Blocul nr.2 al Facultăţii de 
drept era ruşinea lumii. Clădirea 
era conservată de vreo 6 ani. Pe 
hol, la primul etaj, aveam mereu 
întinse panglici roşii de avertizare, 
ca studenţii să fie atenţi, deoarece 
puteau cădea peste ei bucăţi de ta-
van. Pereţii erau negri de mucegai, 
deşi încercam să-i reparăm, cură-
ţăm, vopsim”, povesteşte Gheor-
ghe Ciocanu, rectorul USM.

astfel, în urma mai multor 
şedinţe, Senatul Universităţii a 
decis să desfăşoare concursul 
investiţional privind moderniza-
rea infrastructurii USM, în baza 
a două Hotărâri de Guvern din 
martie 2013 şi iulie 2014.  

Semnarea contractului 
investiţional

decizia de a renova cămine-
le, în timp ce bugetul instituţiei 
de învăţământ superior era golit, 
a fost una anevoioasă. „au fost 
organizate mai multe şedinţe ale 
Senatului USM, au fost făcute ex-
pertize repetate a stării tehnice a 
căminelor, studii de fezabilitate, 
documentare detaliată, adresări 

la instituţii importante şi, în sfâr-
şit, cu un teanc de documente am 
iniţiat proiectul de restaurare şi 
reparare, pentru a le oferi studen-
ţilor posibilitatea de a învăţa şi a 
locui în cămine moderne, europe-
ne”, explică rectorul.

la sfârşit de mai 2013, Sena-
tul USM a decis constituirea şi 
componenţa nominală a Grupu-
lui de lucru cu privire la organi-
zarea şi desfăşurarea concursului 
investiţional în cadrul proiectu-
lui de dezvoltare a infrastructurii 
instituţiei de învăţământ, iniţiat 
în baza unei Hotărâri de Guvern 

aprobate în martie 2013. În cadrul 
concursului de selectare a parte-
nerului privat, oferta companiei 
de construcţii „lagmar-impex”, 
cunoscută pe piaţa imobiliară din 
r. Moldova după ce a construit 
mai multe complexe rezidenţiale 
în Chişinău, a fost stabilită drept 
învingătoare.

terenurile şi blocurile cămi-
nelor au fost evaluate de experţii 
unei companii imobiliare, care au 
stabilit valoarea de piaţă a bunu-
rilor, iar la 29 iulie 2014, USM şi 
„lagmar-impex” au semnat con-
tractul investiţional, care, în ace-

eaşi zi, a fost aprobat de Ministe-
rul educaţiei.

„Cămine moarte”  
În temeiul contractului, agen-

tul economic s-a angajat să in-
vestească circa 75 de milioane de 
lei (plus 7 milioane de lei pentru 
demolarea edificiilor - în total 82 
milioane de lei) în proiectul soci-
al de dezvoltare a infrastructurii 
USM, banii urmând să fie folosiţi 
la restaurarea blocului de studii 
nr.2 al USM, care are statut de 
monument istoric conservat. tot-
odată, urmează să fie reconstruite 

căminele nr. 10, 11, 12 şi 13 de pe 
strada Gheorghe Caşu.

„lagmar-impex” urmează să 
ofere angajaţilor USM, la preţ 
preferenţial (450 de euro m.p.), 
50 de apartamente cu suprafaţa 
totală de 3000 m.p., iar în unul 
dintre blocurile ce urmează a fi 
construite va fi amenajată, pe o 
suprafaţă de 300 m.p., o cantină 
studenţească şi o bibliotecă, cu 
suprafaţa de 70 m.p.

„Pentru prima dată în r. 
Moldova se implementează un 
contract investiţional cu mari 
dimensiuni sociale: blocuri şi 
săli de studii, condiţii moderne 
de trai şi activitate pentru stu-
denţi, preţuri rezonabile la pro-
curarea apartamentelor de către 
angajaţi. Pentru prima dată se 
respectă articolul din legea În-
văţământului din 1995, pentru 
prima dată se investeşte în îm-
bunătăţirea condiţiilor de trai 
ale studenţilor, iar patrimoniul 
universitar se majorează cu 75 
de milioane de lei”, susţine Ghe-
orghe Ciocanu.

În schimb, compania de con-
strucţii urmează să demoleze 
căminele nr. 6, 7 şi 8 ale USM, 
situate pe strada Pan Halippa 
şi să construiască pe acele tere-
nuri blocuri locative şi cămine 
private. Într-o notă informativă, 
reprezentanţii USM spun că ex-
pertiza tehnică a celor trei cămi-
ne a arătat că acestea sunt într-o 
stare avansată de uzură: „Cămi-
nul nr.8 de pe str. Pan Halippa a 
fost conservat în 2013, caminul 
nr.9 - în 2014. În acelaşi an aces-
te două cămine au fost şi casate 
de Ministerul educaţiei, deoarece 
în baza expertizei repetate din 

martie 2013, căminele au fost de-
clarate avariate. Senatul USM, în 
iunie 2016, a decis conservarea 
şi casarea căminelor nr. 6 şi 7 de 
pe str. Pan Halippa, care, în baza 
expertizelor, prezintă un pericol 
real pentru viaţa şi securitatea 
studenţilor”.

„degeaba zici că ai locuri în 
cămine dacă ele sunt avariate şi 
chiar periculoase pentru cei care 
trăiesc acolo. Nu trebuie să uităm 
că aceste cămine sunt construite 
încă în perioada sovietică şi du-
rata lor de viaţă era de 50 de ani, 
nu mai mult. acum a venit timpul 
să fie demolate, fiind deja niş-
te cămine moarte. acest lucru e 
confirmat şi de cele două experti-
ze tehnice, din 2007 şi 2013, care 
arată că blocurile celor trei cămi-
ne nu corespund normelor de si-
guranţă în cazul producerii unor 
seisme puternice, iar reparaţiile 
cosmetice nu pot înlătura fisurile 
şi devierile cu o adâncime de vreo 
jumătate de metru”, subliniază 
rectorul, prezentându-ne conclu-
ziile experţilor.

,,În iunie 2016, la şedinţa Se-
natului USM, am spus că gata, nu 
mai avem dreptul nici legal şi nici 
moral să cazăm şi să expunem pe-
ricolului viaţa tinerilor. am cedat 
nişte ruine, în schimb primind 
blocul nr.2 şi căminele renovate. 
Plus la aceasta, în 2008, am avut 
16 cămine şi 26 de mii de stu-
denţi, astăzi - 11 cămine şi 12 mii 
de studenţi. Nu cred că vom avea 
probleme între cererea şi ofer-
ta de cazare. În viitorul apropiat 
vom modifica obiectivele parte-
neriatului public-privat şi vom 
putea construi un cămin modern 
cu 450 de locuri de cazare. evo-
luţia ulterioară a USM (şi nu nu-
mai!) va demonstra dacă este sau 
nu necesar să mai construim încă 
două cămine cu câte 450 de locuri 
de cazare”, menţionează Gheor-
ghe Ciocanu. 

„Este mai ușor să 
construiești o clădire 
de la zero”

Proiectul investiţional pri-
vind modernizarea infrastruc-
turii USM a fost lansat în 2014, 
urmând să fie finalizat în 2018. 
„USM ne-a contractat ca inves-
titor privat, cedând activele pe 
care nu le folosea, de circa 1,7 
ha, dintre care 0,7 ha sunt pe str. 
Gheorghe Caşu şi 1 ha pe str. Pan 
Halippa, în locul căminelor avari-
ate. În schimbul acestei suprafeţe 
de 1,7 ha, urmează să investim 82 
de milioane de lei: circa 10,5-11 
mln de lei pentru fiecare cămin 
de pe str. Gheorghe Caşu şi dife-
renţa rămasă - pentru blocul nr.2 
al USM, a cărui renovare a fost 
finalizată în decembrie 2015, dar 
şi pentru demolarea edificiilor 
avariate”, spune adrian Balmuş, 
director financiar al Companiei 
„lagmar-impex”.

Parascovia Brânzan, adminis-
tratoarea blocului Facultăţii de 
drept, ne-a deschis uşa masivă 
din lemn de nuc şi ne-a condus 
prin holul total renovat. „dacă se 
implică oameni care ştiu a mun-
ci sincer şi bine, reuşeşti să faci 
lucruri frumoase”, susţine ea, 

făcându-ne o excursie prin săli-
le de studii, sala de conferinţe, 
,,sala de judecată’’ şi laboratorul 
de criminalistică, toate amenaja-
te cu mobilier nou. Mai mult, în 
blocul nr.2 a fost instalat şi un 
lift pentru persoanele cu dizabi-
lităţi.

„Blocul nr.2, fiind construit 
încă în sec. 19, ne-a oferit o se-
rie de „surprize”. Multe lucruri 
au fost peste aşteptări, când am 
văzut cât avem de reparat, de 
consolidat pereţii, de schimbat 

tavanele, podelele, care erau din 
lemn... Mai uşor este să constru-
ieşti o clădire de la zero, decât să 
o dezmembrezi, să evacuezi toate 
deşeurile, să pregăteşti, să con-
solidezi şi să începi o reparaţie 
modernă. a fost complicat”, recu-
noaşte reprezentantul „lagmar-
impex”.

Potrivit lui Balmuş, în pro-
cesul de renovare şi restaurare 
a monumentului istoric au fost 
implicate circa 200 de persoa-
ne. „Blocul nr.2 trebuia finalizat 

în aprilie 2016, dar a fost dat în 
exploatare în decembrie 2015, că-
minul nr. 10 trebuia finalizat în 
martie 2017, dar a fost transmis 
USM-ului odată cu blocul nr.2. 
Mergem cu lucrările şi investiţiile 
mai repede decât ne-am propus”, 
adaugă adrian Balmuş. „Nu-i o 
companie de construcţii, ci un 
pluton de soldaţi, care lucrează 
energic, organizat si eficient”, 
subliniază rectorul USM.  

„e primul nostru proiect de 
acest gen. Ne mândrim că am reu-

şit dintr-o paragină, dintr-un bloc 
grav avariat, cu statut de monu-
ment arhitectural, să facem o lu-
crare frumoasă. am păstrat doar 
scheletul clădirii, în rest, am fă-
cut pereţi, poduri, podele din be-
ton armat, consolidând clădirea. 
au fost schimbate toate reţelele, 
am schimbat acoperişul, sistemul 
antiincendiar, sistemul de venti-
lare, geamurile şi multe altele”, 
enumeră lucrările efectuate re-
prezentantul „lagmar-impex”.  

Birocraţia – antidotul 
dezvoltării

„În iulie, curent, am finalizat 
reparaţia căminului nr.11. a fost 
schimbat practic tot - reţelele, 
acoperişul, geamurile, faţada. am 
oferit un cămin european. Cele-
lalte două urmează să fie finaliza-
te până în 2018, dar, cel mai pro-
babil, va fi înainte de termenul 
stabilit”, explică adrian Balmuş, 
directorul financiar al „lagmar-
impex”, în timp ce intrăm în că-
minul nr.10. acolo, o angajată ne 
arată camerele renovate. Spaţiile 
sunt organizate ca apartamente 
cu două camere, grup sanitar, hol 
şi bucătărie. Potrivit rectorului 
USM, preţul unui loc în căminul 
renovat este de 600 de lei pe lună 
pentru un student.

adrian Balmuş recunoaşte 
că realizarea proiectului nu este 
deloc uşoară: „Partea birocratică 
ne-a cam dat bătăi de cap. Ne-am 
ciocnit cu birocraţia din instituţi-
ile de stat, care ar trebui să fie mai 
energice atunci când este vorba 
de atragerea investiţiilor din sec-
torul privat în cel public, mai ales 
în probleme sociale”. deşi proiec-
tul pare unul de succes, reprezen-
tanţii companiei de construcţii 
susţin că în viitorul apropiat nu 
preconizează să se implice în ast-
fel de proiecte, deoarece e greu să 
o faci într-o perioadă incertă în 
republică, cu o economie slabă, 
când preţurile la imobile sunt în 
scădere, iar criza valutară ar pu-
tea să se repete. 

rectorul USM, Gheorghe Cio-
canu, regretă că unele forţe se 
opun proiectelor de renovare, 
utilizând manipularea şi uzul de 
fals, eliminând din context fra-
zele şi ascunzând cel mai mare 
adevăr: aceste cămine sunt avari-
ate (Serviciul de Stat pentru ve-
rificare şi expertizare, raport de 
expertiză nr. 6635-02-13/t, mar-
tie 2013) şi prezintă un pericol 
pentru viaţa şi securitatea stu-
denţilor. „Senatul USM va susţi-
ne şi în continuare modernizarea 
căminelor şi va iniţia în viitorul 
apropiat modificarea parteneria-
tului public-privat ce ţine de mo-
dernizarea campusului tighina 
(căminele nr.1,2,3,4). USM, prin 
modernizarea infrastructurii sale, 
îşi consolidează calea spre viitor: 
cooperarea ştiinţifică internaţi-
onală, mobilitatea academică a 
cadrelor didactice şi studenţilor, 
profesori invitaţi, conferinţe re-
gionale şi internaţionale, întru-
niri ale consorţiului universitar şi 
multe, multe altele ce ţin de va-
loarea şi prestigiul universităţii”, 
menţionează rectorul Gheorghe 
Ciocanu.

Contractul investiţional, pe mâna birocraţiei

Căminele nr. 10 și nr. 11 ale Universităţii de Stat din Moldova de pe str. Gh. Cașu au fost renovate de către compania de construcţii „Lagmar-Impex”
Foto: Ziarul de Gardă

Demolarea căminelor de pe str. Pan Halippa, care se aflau în stare grav avariată
Foto: Ziarul de Gardă

Blocul nr. 2 al Universităţii de Stat din Moldova, restaurat și renovat în stil european
Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

La restaurarea monumentului istoric, construit în sec. XIX, din centrul Chișinăului, au lucrat circa 200 de persoane
Foto: Ziarul de Gardă

Adrian Balmuș Gheorghe Ciocanu
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Cozile enorme de dimi-
neaţă la baie și veceuri, 
bucătăriile neîncăpătoa-
re și urât mirositoare, 
tavanele jerpelite și 
fisurate, care stau să 
se risipească ca nisipul 
dintr-o clepsidră enor-
mă, nu mai constituie un 
anturaj obligatoriu pen-
tru locatarii căminelor 
Universităţii de Stat din 
Moldova... Şi toate aces-
tea se întâmplau din ca-
uza lipsei unei abordări 
sistemice în dezvoltarea 
infrastructurii instituţi-
ei de învăţământ supe-
rior, a unui program de 
modernizare a blocurilor 
și căminelor universita-
re, reţelelor termice și 
electrice, mobilierului 
vechi și uzat.

Tatiana BEGHIU

În baza Planului Strategic de 
evoluţie al USM-ului pentru 

anii 2010-2014, celor patru Hotă-
râri de Guvern ce ţin de moderni-
zarea campusurilor universitare 
situate pe străzile tighina şi Ghe-
orghe Caşu, care vizau şi monu-
mentul istoric - blocul de studii 
nr.2, precum şi căminele avariate 
de pe strada Pan Halippa, ţinând 
cont de riscul la care erau supuşi 
cei cazaţi acolo, a fost constituit 
un parteneriat public-privat, fiind 
încheiat un contract investiţional 
care va conduce până în 2018 la 
restaurarea şi reconstrucţia ve-
chilor edificii de studii şi cazare.

Monument istoric - „rușinea 
lumii”

Într-o stare avariată, cu faţa-
da distrusă şi tavanele coborâte 
sub greutatea anilor (139 de ani!), 
aşa arăta până recent blocul nr.2 
al USM, amplasat la intersecţia 
străzilor Mitropolit G. Bănules-
cu-Bodoni şi M. Kogălniceanu din 
Chişinău.

„Blocul nr.2 al Facultăţii de 
drept era ruşinea lumii. Clădirea 
era conservată de vreo 6 ani. Pe 
hol, la primul etaj, aveam mereu 
întinse panglici roşii de avertizare, 
ca studenţii să fie atenţi, deoarece 
puteau cădea peste ei bucăţi de ta-
van. Pereţii erau negri de mucegai, 
deşi încercam să-i reparăm, cură-
ţăm, vopsim”, povesteşte Gheor-
ghe Ciocanu, rectorul USM.

astfel, în urma mai multor 
şedinţe, Senatul Universităţii a 
decis să desfăşoare concursul 
investiţional privind moderniza-
rea infrastructurii USM, în baza 
a două Hotărâri de Guvern din 
martie 2013 şi iulie 2014.  

Semnarea contractului 
investiţional

decizia de a renova cămine-
le, în timp ce bugetul instituţiei 
de învăţământ superior era golit, 
a fost una anevoioasă. „au fost 
organizate mai multe şedinţe ale 
Senatului USM, au fost făcute ex-
pertize repetate a stării tehnice a 
căminelor, studii de fezabilitate, 
documentare detaliată, adresări 

la instituţii importante şi, în sfâr-
şit, cu un teanc de documente am 
iniţiat proiectul de restaurare şi 
reparare, pentru a le oferi studen-
ţilor posibilitatea de a învăţa şi a 
locui în cămine moderne, europe-
ne”, explică rectorul.

la sfârşit de mai 2013, Sena-
tul USM a decis constituirea şi 
componenţa nominală a Grupu-
lui de lucru cu privire la organi-
zarea şi desfăşurarea concursului 
investiţional în cadrul proiectu-
lui de dezvoltare a infrastructurii 
instituţiei de învăţământ, iniţiat 
în baza unei Hotărâri de Guvern 

aprobate în martie 2013. În cadrul 
concursului de selectare a parte-
nerului privat, oferta companiei 
de construcţii „lagmar-impex”, 
cunoscută pe piaţa imobiliară din 
r. Moldova după ce a construit 
mai multe complexe rezidenţiale 
în Chişinău, a fost stabilită drept 
învingătoare.

terenurile şi blocurile cămi-
nelor au fost evaluate de experţii 
unei companii imobiliare, care au 
stabilit valoarea de piaţă a bunu-
rilor, iar la 29 iulie 2014, USM şi 
„lagmar-impex” au semnat con-
tractul investiţional, care, în ace-

eaşi zi, a fost aprobat de Ministe-
rul educaţiei.

„Cămine moarte”  
În temeiul contractului, agen-

tul economic s-a angajat să in-
vestească circa 75 de milioane de 
lei (plus 7 milioane de lei pentru 
demolarea edificiilor - în total 82 
milioane de lei) în proiectul soci-
al de dezvoltare a infrastructurii 
USM, banii urmând să fie folosiţi 
la restaurarea blocului de studii 
nr.2 al USM, care are statut de 
monument istoric conservat. tot-
odată, urmează să fie reconstruite 

căminele nr. 10, 11, 12 şi 13 de pe 
strada Gheorghe Caşu.

„lagmar-impex” urmează să 
ofere angajaţilor USM, la preţ 
preferenţial (450 de euro m.p.), 
50 de apartamente cu suprafaţa 
totală de 3000 m.p., iar în unul 
dintre blocurile ce urmează a fi 
construite va fi amenajată, pe o 
suprafaţă de 300 m.p., o cantină 
studenţească şi o bibliotecă, cu 
suprafaţa de 70 m.p.

„Pentru prima dată în r. 
Moldova se implementează un 
contract investiţional cu mari 
dimensiuni sociale: blocuri şi 
săli de studii, condiţii moderne 
de trai şi activitate pentru stu-
denţi, preţuri rezonabile la pro-
curarea apartamentelor de către 
angajaţi. Pentru prima dată se 
respectă articolul din legea În-
văţământului din 1995, pentru 
prima dată se investeşte în îm-
bunătăţirea condiţiilor de trai 
ale studenţilor, iar patrimoniul 
universitar se majorează cu 75 
de milioane de lei”, susţine Ghe-
orghe Ciocanu.

În schimb, compania de con-
strucţii urmează să demoleze 
căminele nr. 6, 7 şi 8 ale USM, 
situate pe strada Pan Halippa 
şi să construiască pe acele tere-
nuri blocuri locative şi cămine 
private. Într-o notă informativă, 
reprezentanţii USM spun că ex-
pertiza tehnică a celor trei cămi-
ne a arătat că acestea sunt într-o 
stare avansată de uzură: „Cămi-
nul nr.8 de pe str. Pan Halippa a 
fost conservat în 2013, caminul 
nr.9 - în 2014. În acelaşi an aces-
te două cămine au fost şi casate 
de Ministerul educaţiei, deoarece 
în baza expertizei repetate din 

martie 2013, căminele au fost de-
clarate avariate. Senatul USM, în 
iunie 2016, a decis conservarea 
şi casarea căminelor nr. 6 şi 7 de 
pe str. Pan Halippa, care, în baza 
expertizelor, prezintă un pericol 
real pentru viaţa şi securitatea 
studenţilor”.

„degeaba zici că ai locuri în 
cămine dacă ele sunt avariate şi 
chiar periculoase pentru cei care 
trăiesc acolo. Nu trebuie să uităm 
că aceste cămine sunt construite 
încă în perioada sovietică şi du-
rata lor de viaţă era de 50 de ani, 
nu mai mult. acum a venit timpul 
să fie demolate, fiind deja niş-
te cămine moarte. acest lucru e 
confirmat şi de cele două experti-
ze tehnice, din 2007 şi 2013, care 
arată că blocurile celor trei cămi-
ne nu corespund normelor de si-
guranţă în cazul producerii unor 
seisme puternice, iar reparaţiile 
cosmetice nu pot înlătura fisurile 
şi devierile cu o adâncime de vreo 
jumătate de metru”, subliniază 
rectorul, prezentându-ne conclu-
ziile experţilor.

,,În iunie 2016, la şedinţa Se-
natului USM, am spus că gata, nu 
mai avem dreptul nici legal şi nici 
moral să cazăm şi să expunem pe-
ricolului viaţa tinerilor. am cedat 
nişte ruine, în schimb primind 
blocul nr.2 şi căminele renovate. 
Plus la aceasta, în 2008, am avut 
16 cămine şi 26 de mii de stu-
denţi, astăzi - 11 cămine şi 12 mii 
de studenţi. Nu cred că vom avea 
probleme între cererea şi ofer-
ta de cazare. În viitorul apropiat 
vom modifica obiectivele parte-
neriatului public-privat şi vom 
putea construi un cămin modern 
cu 450 de locuri de cazare. evo-
luţia ulterioară a USM (şi nu nu-
mai!) va demonstra dacă este sau 
nu necesar să mai construim încă 
două cămine cu câte 450 de locuri 
de cazare”, menţionează Gheor-
ghe Ciocanu. 

„Este mai ușor să 
construiești o clădire 
de la zero”

Proiectul investiţional pri-
vind modernizarea infrastruc-
turii USM a fost lansat în 2014, 
urmând să fie finalizat în 2018. 
„USM ne-a contractat ca inves-
titor privat, cedând activele pe 
care nu le folosea, de circa 1,7 
ha, dintre care 0,7 ha sunt pe str. 
Gheorghe Caşu şi 1 ha pe str. Pan 
Halippa, în locul căminelor avari-
ate. În schimbul acestei suprafeţe 
de 1,7 ha, urmează să investim 82 
de milioane de lei: circa 10,5-11 
mln de lei pentru fiecare cămin 
de pe str. Gheorghe Caşu şi dife-
renţa rămasă - pentru blocul nr.2 
al USM, a cărui renovare a fost 
finalizată în decembrie 2015, dar 
şi pentru demolarea edificiilor 
avariate”, spune adrian Balmuş, 
director financiar al Companiei 
„lagmar-impex”.

Parascovia Brânzan, adminis-
tratoarea blocului Facultăţii de 
drept, ne-a deschis uşa masivă 
din lemn de nuc şi ne-a condus 
prin holul total renovat. „dacă se 
implică oameni care ştiu a mun-
ci sincer şi bine, reuşeşti să faci 
lucruri frumoase”, susţine ea, 

făcându-ne o excursie prin săli-
le de studii, sala de conferinţe, 
,,sala de judecată’’ şi laboratorul 
de criminalistică, toate amenaja-
te cu mobilier nou. Mai mult, în 
blocul nr.2 a fost instalat şi un 
lift pentru persoanele cu dizabi-
lităţi.

„Blocul nr.2, fiind construit 
încă în sec. 19, ne-a oferit o se-
rie de „surprize”. Multe lucruri 
au fost peste aşteptări, când am 
văzut cât avem de reparat, de 
consolidat pereţii, de schimbat 

tavanele, podelele, care erau din 
lemn... Mai uşor este să constru-
ieşti o clădire de la zero, decât să 
o dezmembrezi, să evacuezi toate 
deşeurile, să pregăteşti, să con-
solidezi şi să începi o reparaţie 
modernă. a fost complicat”, recu-
noaşte reprezentantul „lagmar-
impex”.

Potrivit lui Balmuş, în pro-
cesul de renovare şi restaurare 
a monumentului istoric au fost 
implicate circa 200 de persoa-
ne. „Blocul nr.2 trebuia finalizat 

în aprilie 2016, dar a fost dat în 
exploatare în decembrie 2015, că-
minul nr. 10 trebuia finalizat în 
martie 2017, dar a fost transmis 
USM-ului odată cu blocul nr.2. 
Mergem cu lucrările şi investiţiile 
mai repede decât ne-am propus”, 
adaugă adrian Balmuş. „Nu-i o 
companie de construcţii, ci un 
pluton de soldaţi, care lucrează 
energic, organizat si eficient”, 
subliniază rectorul USM.  

„e primul nostru proiect de 
acest gen. Ne mândrim că am reu-

şit dintr-o paragină, dintr-un bloc 
grav avariat, cu statut de monu-
ment arhitectural, să facem o lu-
crare frumoasă. am păstrat doar 
scheletul clădirii, în rest, am fă-
cut pereţi, poduri, podele din be-
ton armat, consolidând clădirea. 
au fost schimbate toate reţelele, 
am schimbat acoperişul, sistemul 
antiincendiar, sistemul de venti-
lare, geamurile şi multe altele”, 
enumeră lucrările efectuate re-
prezentantul „lagmar-impex”.  

Birocraţia – antidotul 
dezvoltării

„În iulie, curent, am finalizat 
reparaţia căminului nr.11. a fost 
schimbat practic tot - reţelele, 
acoperişul, geamurile, faţada. am 
oferit un cămin european. Cele-
lalte două urmează să fie finaliza-
te până în 2018, dar, cel mai pro-
babil, va fi înainte de termenul 
stabilit”, explică adrian Balmuş, 
directorul financiar al „lagmar-
impex”, în timp ce intrăm în că-
minul nr.10. acolo, o angajată ne 
arată camerele renovate. Spaţiile 
sunt organizate ca apartamente 
cu două camere, grup sanitar, hol 
şi bucătărie. Potrivit rectorului 
USM, preţul unui loc în căminul 
renovat este de 600 de lei pe lună 
pentru un student.

adrian Balmuş recunoaşte 
că realizarea proiectului nu este 
deloc uşoară: „Partea birocratică 
ne-a cam dat bătăi de cap. Ne-am 
ciocnit cu birocraţia din instituţi-
ile de stat, care ar trebui să fie mai 
energice atunci când este vorba 
de atragerea investiţiilor din sec-
torul privat în cel public, mai ales 
în probleme sociale”. deşi proiec-
tul pare unul de succes, reprezen-
tanţii companiei de construcţii 
susţin că în viitorul apropiat nu 
preconizează să se implice în ast-
fel de proiecte, deoarece e greu să 
o faci într-o perioadă incertă în 
republică, cu o economie slabă, 
când preţurile la imobile sunt în 
scădere, iar criza valutară ar pu-
tea să se repete. 

rectorul USM, Gheorghe Cio-
canu, regretă că unele forţe se 
opun proiectelor de renovare, 
utilizând manipularea şi uzul de 
fals, eliminând din context fra-
zele şi ascunzând cel mai mare 
adevăr: aceste cămine sunt avari-
ate (Serviciul de Stat pentru ve-
rificare şi expertizare, raport de 
expertiză nr. 6635-02-13/t, mar-
tie 2013) şi prezintă un pericol 
pentru viaţa şi securitatea stu-
denţilor. „Senatul USM va susţi-
ne şi în continuare modernizarea 
căminelor şi va iniţia în viitorul 
apropiat modificarea parteneria-
tului public-privat ce ţine de mo-
dernizarea campusului tighina 
(căminele nr.1,2,3,4). USM, prin 
modernizarea infrastructurii sale, 
îşi consolidează calea spre viitor: 
cooperarea ştiinţifică internaţi-
onală, mobilitatea academică a 
cadrelor didactice şi studenţilor, 
profesori invitaţi, conferinţe re-
gionale şi internaţionale, întru-
niri ale consorţiului universitar şi 
multe, multe altele ce ţin de va-
loarea şi prestigiul universităţii”, 
menţionează rectorul Gheorghe 
Ciocanu.

Contractul investiţional, pe mâna birocraţiei

Căminele nr. 10 și nr. 11 ale Universităţii de Stat din Moldova de pe str. Gh. Cașu au fost renovate de către compania de construcţii „Lagmar-Impex”
Foto: Ziarul de Gardă

Demolarea căminelor de pe str. Pan Halippa, care se aflau în stare grav avariată
Foto: Ziarul de Gardă

Blocul nr. 2 al Universităţii de Stat din Moldova, restaurat și renovat în stil european
Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

Foto: Ziarul de Gardă

La restaurarea monumentului istoric, construit în sec. XIX, din centrul Chișinăului, au lucrat circa 200 de persoane
Foto: Ziarul de Gardă

Adrian Balmuș Gheorghe Ciocanu

Reluare din Săptămânalul 
independent de investigații ZIARUL 

de GARDĂ (18 august, 2016)
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Scopul cercetărilor desfășurate în cadrul Proiectului Internațional Programul 7, 
Asistență în formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor (Marie Curie), Schema de 

cooperare internațională pentru cercetători (FP7 IRSES) este apropierea Georgiei și R. 
Moldova de Uniunea Europeană, 
și, prin urmare, studierea diverse-
lor probleme ce apar în procesul 
de implementare a programelor și 
politicilor europene pentru țările 
vecine cu UE. 

Dimensiunea europeană a proce-
selor, precum și tendințele dezvoltă-
rii economice, juridice și politice 
din Georgia și Moldova, pe parcur-
sul celor patru ani (2013-2017), au 
devenit obiectul de studiu al mediu-
lui academic din țările participante 
la proiect. Pe parcursul desfășurării 
proiectului, de la Universitatea de 
Stat din Moldova au participat 22 
de cercetători, inclusiv 6 în anul 
2016 (fiind cooptați și patru docto-
ranzi: Alina Țurcanu, Vladimir Ster-
pu, Alexei Creșniov, Irina Cojuhari 
(FRIȘPA USM), ale căror cercetări 
au fost efectuate în procesul de ela-
borare a tezei de doctorat. Apropo, 
cercetări doctorale și postdoctorale, 
realizate de doctoranda Rodica Svet-
licinâi (teoretico-metodologice și 
metodico-didactice în cadrul proiec-
tului în 2016) au fost implementate 
sub conducerea subsemnatei.

Unicitatea acestui proiect constă 
în faptul că el a permis colaboratori-
lor Universității de Stat din Moldova 
(în condițiile dificile ale crizei eco-
nomice din țară) să realizeze, timp 
de 64 de luni (inclusiv cele 12 luni 
ale anului 2016), cercetări de teren 
în Georgia, studiind experiența cole-
gilor, analizând și evaluând progre-
sul reformelor în domeniul politic, 
juridic, economic și educațional.

 Acest dialog științific a fost po-
sibil datorită finanțării de către Co-
misia Europeană a programului pen-
tru schimbul de experiență, având 
o mare importanță pentru formarea 
potențialului științific al R. Mol-
dova și Georgiei, pentru stabilirea 
relațiilor strânse în mediul acade-
mic, formarea de parteneriate și colaborarea în alte proiecte de 
cercetare.

***

Așadar, pe parcursul anului 2016 s-a pus un accent deose-
bit pe aprofundarea contactelor academice cu Facultatea 

de Științe Sociale și Politice a Universității de Stat din Tbilisi 
„Ivane Javakhishvili” și, în particular, cu Departamentul de 
Științe Politice, director profesor Malkhaz Matsaberidze, și 
Departamentul de Relații Internaționale, director profesor 
Zurab Davitashvili. 

Cercetarea a fost focalizată pe studierea experienței refor-
melor în țările europene (participante în cadrul proiectului) cu 
aplicarea celor mai bune practici în Georgia și Moldova. Rezul-
tatele cercetărilor și experiența academică au fost direcționate și 
concentrate pe paginile unor prestigioase publicații științifice. Pe 
parcurs materialele elaborate vor fi utilizate pe scară largă în pro-
cesul instructiv-educativ, în vederea perfecționării programelor 
europene la universitățile din țările participante.

Printre realizările proiectului în anul curent, remarcăm 
studiul comparativ al realizărilor și a problemelor de consti-
tuire a democrației în R. Moldova și Georgia, subiect abordat în mod detaliat în ca-
drul conferințelor „Transformările geopolitice în Caucaz: istorie și contemporaneitate”  
(Universitatea din Batumi, 18 martie 2016) și „25 de ani de independență: realizări, 
provocări și perspective” (Universitatea de Stat din Tbilisi “Ivane Javakhishvili”, 26 
aprilie 2016), aceste importante întruniri fiind organizate de Departamentul de Științe 
Politice, Universitatea de Stat din Tbilisi „Ivane Javakhishvili”, director profesor Ma-
lkhaz Matsaberidze. 

La aceste forumuri științifice au participat și cercetători din R. Moldova: R. Svetlicinâi, 
doctori, conferențiari universitari; A. Creșniov, V. Sterpu, I. Cojuhari, precum și profeso-
rul V. Teosa. Rezultatul activității comune a cercetătorilor celor două țări a fost reflectat în 
publicația științifică „Georgia și Moldova: experiența de constituire a unui stat democratic” 

(coordonatori: M. Matsaberidze, V. Teosa, R. Svetlicinâi, Tbilisi State University, 2016). 
Aici se cere a fi remarcat faptul că varietatea de aspecte analizate în articolele din cu-

legere evidențiază doar ideea principală a acestei publicații și anume: democrația, în mod 
obligatoriu, constituie condiția necesară de dez-
voltare a țărilor noastre. Mai mult decât atât, ca-
litatea democrației, astăzi, determină potențialul 
de modernizare a sferelor politice, economice și 
sociale ale vieții și, în cele din urmă, determi-
nă perspectivele de realizare a obiectivelor eu-
ropene de dezvoltare, stabilite în Acordurile de 
Asociere, semnate de cele două țări cu Uniunea 
Europeană în 2014.

Un alt avantaj al proiectului este acela că 
în sfera de cercetare a fost inclus și procesul 
de instruire, studierea experienței de predare în 
universitățile partenere. Dacă în anii 2013-2015, 
accentul se punea pe cercetarea și formarea pro-
fesională a participanților, apoi în anul 2016, 
reieșind din faptul că rolul educației universita-
re în formarea valorilor europene este unul evi-
dent și incontestabil, în timpul ultimei vizite la 
Universitatea de Stat din Tbilisi, subsemnata și 
doctoranda Irina Cojuhari au explorat meticulos 
experiența organizării procesului de predare a 
limbilor străine la Universitatea din Tbilisi prin 
prisma europenizării.

Studiul a avut menirea să 
contribuie la constituirea ima-
ginii de ansamblu a procesului 
de studiere a limbilor străine 
în cadrul pregătirii profesiona-
le. Acest lucru a fost realizat la 
inițiativa universitarilor din R. 
Moldova și cu suportul lectorilor 
universității-gazda prin chesti-
onarea studenților, asistența la 
ore, discuțiile cu profesorii și 
studenții, aceștia exprimându-și 
opiniile despre calitatea predării 
limbilor străine. Un eveniment 
de generalizare a studiului im-
plementat a fost workshop-ul 
„Predarea limbilor străine în ca-
drul procesului de Europeniza-
tion/Language Teaching within 
the process of Europeanization”, 
organizat de reprezentanții USM 
la TSU cu participarea largă a 
cadrelor didactice ale Facultății 
Științe Politice și Sociale și a 

Centrului Lingvistic de Limbi Străine din cadrul Universității de Stat 
din Tbilisi, precum și a doctoranzilor, cercetătorilor și a celor implicați 
în Proiectul FP7.

În cadrul workshop-ului s-au discutat următoarele subiecte: 
oportunitățile de europenizare și provocările în predarea limbilor stră-
ine; rolul predării limbilor străine în formarea specialiștilor în relații 
internaționale și știința politică; locul acestui proces în curriculum-ul 
academic; abordări ale organizării procesului de predare a limbilor 
străine: practici și experiențe; reușite și eșecuri în pregătirea ling-
vistică a studenților pentru mobilitatea academică și programele de 
schimb; internaționalizarea programelor de doctorat: impactul asupra 
abilităților de limbă.

Discuțiile au dezvăluit diferențele și similitudinile, punctele forte și 
punctele slabe ale procesului de organizare a predării limbilor străine la 
Universitățile de Stat din Moldova și la cea din Tbilisi. Spre exemplu, 
Universitatea de Stat din Tbilisi are o experiență de succes în pregătirea 
lingvistică a studenților pentru mobilitatea academică, care ar putea 
fi urmată și de Universitatea de Stat din Moldova. În această ordine 
de idei, practică bună de predare a limbilor străine la specialitățile de 
profil are Universitatea de Stat din Moldova, ceea ce este deosebit de 
important pentru formarea specialiștilor. Schimbul de experiență și 

contactele stabilite între Universitatea de Stat din Tbilisi și Universitatea de Stat din Moldo-
va, în cadrul proiectului FP7, constituie o experiență valoroasă în formarea tinerilor cercetă-
tori și valorificarea noilor abordări privind perfecționarea studiilor universitare în contextul 
procesului de europenizare. 

Indiscutabil, cooperarea în cadrul acestui proiect a contribuit la consolidarea relațiilor 
științifice între universitățile din Moldova și Georgia și, sperăm, vor avea o continuitate la 
nivel instituțional în scopul dezvoltării ambelor state.

 Valentina TEOSA,
 doctor habilitat, profesor universitar, 

șef Departament Relații Internaționale FRIȘPA USM,
 manager al Proiectului FP7 IRSES

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

RODUL UNOR COLABORĂRI DE DURATĂ,  DE O MAXIMĂ EFICIENȚĂ
PROIECTUL FP7 IRSES – APROAPE DE FINAL

Interferențe interuniversitare

Timp de 64 de luni continuă o colaborare extrem de utilă între Universitatea de Stat din Moldova și instituția omonimă din capitala Georgiei Tbilisi. Despre modul în 
care sunt implementate prevederile ce se conțin în Proiectul comun FP7 IRSES (avându-l drept coordonator principal pe rectorul USM, domnul, Gheorghe CIOCANU, profesor 
universitar), ziarul „Universitatea” a scris în câteva rânduri.

În articolul său de sinteză, doamna Valentina Teosa, profesor universitar, revine la subiectul în cauză cu unele adăugiri și precizări. Activitățile în cadrul proiectului no-
minalizat vor fi încheiate până la finele acestui an, 2016.

Participanții Proiectului la sediul Consulatului 
R. Moldova în Georgia. De la dreapta spre stânga: 
Irina Cojuhari, Alexei Creșniov, doctoranzi  USM; 
Isko Daseni, Consul Onorific al R.Moldova în Geor-
gia; Viorel Cibotaru, director Institutul European din 
R.Moldova; Vladimir Sterpu, doctorand USM, Elena 
Mîrzac, director Centrul de Informare și Documenta-
re NATO, doctorand USM.

Vizita la Facultatea de Științe Sociale 
și Politice TSU. De la stânga spre dreapta: 
Tamar Dolbai, decanul FȘSP TSU, Malkhaz 
Matsaberidze, doctor, profesor universitar, 
șef Departament Științe Politice FȘSP TSU; 
Rodica Svetlicinâi, doctor, conferențiar uni-
versitar, Alina Țurcanu, doctoranda, FRIȘPA 
USM.

Participanții la Conferința  dedicată celor 25 de 
ani de independență a Georgiei: În primul rând (de 
la dreapta spre stânga): Irina Cojuhari, lector uni-
versitar, doctorand USM; Valentina Teosa, doctor 
habilitat, profesor universitar, USM; Malkhaz Matsa-
beridze, doctor, profesor universitar, șef Departament 
Științe Politice FȘSP TSU (alți reprezentați ai mediu-
lui academic georgian).

Reprezentanții USM la lucrările conferinței 
internaționale (de la stânga spre dreapta): Vladimir Ster-
pu, doctorand USM, Valentina Teosa, profesor universitar,; 
Elena Mîrzac, director Centrul de Informare și Documentare 
NATO, doctorand USM, Isko Daseni, Consul Onorific al RM 
în Georgia, Irina Cojuhari, Alexei Creșniov, lectori, docto-
ranzi  USM.

În centrul istoric al capitalei Georgiei: 
Declarație de dragoste orașului Tbilisi de la 
Valentina Teosa, profesor universitar, Vladimir 
Sterpu, Irina Cojuhari și Alexei Creșniov.
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Chiar așa! Să recunoaștem faptul că 
acest Drept la Nume îl poate avea doar 

acela care și l-a clădit prin osârdia, efortul ne-
contenit, energia inepuizabilă a sufletului și 
spiritului, prin devotamentul și consacrarea 
totală domeniului, căruia și-a dăruit întreaga 
viață, fără nicio rezervă.

Aceste calități definitorii îl caracterizează sui-
generis pe universitarul nostru, domnul Mihai 
Patraș, profesor universitar, pe care comunita-
tea universitară (în particular colectivul Facultății 
de Științe Economice), l-a omagiat la finele lu-
nii cu prilejul său aniversar, pe care l-a sărbătorit 
în sânul celor mai apropiați și devotați prieteni: 
foști parlamentari, economiști de forță, scriitori, 
jurnaliști, oameni de cultură, interpreți de muzică 
populară, colegi de facultate și Departament, foști 
discipoli, actuali masteranzi și doctoranzi.

Unul din oaspeții de onoare ai omagiatului, 
domnul Victor Pușcaș, ex-vicepreședinte al Parlamentului 
’90, doctor în Drept, conferențiar universitar, l-a numit pe 
bunul său prieten și coleg arhitect al independenței R. Mol-
dova, iar domnul Silvestru Maximilian, doctor habilitat în 
Economie, profesor universitar (moderatorul solemnității 
omagiale) a ținut să precizeze următoarele: „La vârsta de 65 
de ani, în mod normal, trebuie să ai adunate în palmares 
niște rezultate palpabile. Iar Mihai Patraș le are. Ele sunt 
cu adevărat remarcabile. Acestea trebuie conturate, scoa-
se în evidență și așezate pe etape de vârstă, pe categorii de 
greutate și grade de importanță. Evident că toate parcă se 
așiază ele singure pe pânza vieții…”

Reputatul nostru sărbătorit – om de știință (savant de 
excepție în domeniul economiei, fondatorul acesteia în tânărul 
stat R. Moldova, profesor universitar și cadru didactic de no-
torietate) – este și un strălucit publicist în domeniul pe care-l 
profesează cu desăvârșire. Drept confirmare ne poate servi ultimul dumisale volum selectiv, 
intitulat „Probleme actuale ale Economiei R. Moldova: esență și căi de soluționare”, în 
care au fost incluse cele mai valoroase și reprezentative articole, studii, meditații, analize 
economico - științifice, din perioada anilor 1991-2015.

În Cuvântul înainte, semnat de domnul rector USM Gheorghe Ciocanu, profesor uni-
versitar, se menționează: „Lucrarea de față, elaborată de unul dintre cele mai experi-

mentate cadre didactice ale Facultății 
de Științe Economice a USM, profesor 
universitar, doctor Mihai Patraș, La-
ureat al Premiului de Stat al R. Mol-
dova în domeniul științei, tehnicii și 
producției este deosebit de bineveni-
tă.

În lucrare se conțin materiale 
științifico-didactice, dedicate diferi-
telor aspecte teoretice, dar și practice 
privind următoarele probleme/teme 
incluse în curriculele universitare ale 
FȘE: cursul valutar/rata de schimb și 
interrelația cu alți indicatori macroeco-
nomici (PIB-ul, inflația, exportul și im-
portul, investițiile străine, remitențele, 
rezervele valutare internaționale, de-
ficitul comercial etc.), împrumuturile, 
datoriile externe (publice și private), 

obiectivele de bază ale politicii monetare, comerțul exte-
rior și direcțiile respective de eficientizare, privatizarea 
etc.”

În lumina acestor binemeritate aprecieri ar mai trebui 
precizat și faptul că Mihai Patraș este și un „lexicograf care 
a început să descopere legături congenitale între niște 
discipline atât de îndepărtate cum sunt economia și filo-
logia”. (Nicolae Bilețchi, academician).

Vorba e că distinsul nostru omagiat este un înzestrat edi-
tor de carte economică. Dânsul a elaborat peste 300 de lucrări 
axate pe probleme economice, financiare, bancare, moneta-
re, ce țin de dreptul economic, de balanța legăturilor dintre 
ramuri. Este alcătuitor și autor de dicționare economice bi-
lingve universale (cu peste 100 de mii de termeni fiecare).

Și ultimul detaliu: imensul și impresionantul parcurs 
al vieții și cel al afirmării depline a bucovineanului Mihai 

Patraș este reflectat în cele mai surprinzătoare și inedite amănunte în Volumul – bioblio-
grafic „Mihai Patraș” – care a ajuns la cea de-a patra ediție.

Și, în final, vorba vechilor romani: Semper Idem! Adică, rămâi Totdeauna Același, 
dragă prietene și compatriot bucovinean Mihai Patraș.

Cu aleasă prețuire, 
Mihai MORĂRAȘ

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DREPTUL LA NUME
(La o aniversare)

Luna august 2016 este un moment de bilanț pentru 
Departamentul „Contabilitate și Informatică econo-

mică” din cadrul  Facultății de Științe Economice, USM. 
Anume în luna lui Gustar, 2006, a fost înființată fosta Cate-
dră „Contabilitate”, adică redeschisă  Specialita-
tea „Contabilitate”. 

Mai târziu, în anul 2008, în contextul reor-
ganizării Facultății Științe Economice, Catedra 
„Contabilitate” a fuzionat cu Catedra „Modelare 
matematică și Informatică economică”. Noua de-
numire a Catedrei –  „Contabilitate și Informa-
tică economică”,  la ora actuală, are statutul de 
Departament.

În cadrul Departamentului anual sunt pregă-
tite circa 200 de cadre performante cu titlul de 
licențiat în economie și circa 100 de cadre cu titlul 
de magistru în economie la Ciclul II, Masterat, 
care activează în diferite sectoare ale economiei 
Republicii Moldova. La Ciclul I, Licență,  pregă-
tim economiști în doua specialități: „Contabilita-
te” si „Cibernetică si Informatică economică”. 

La Ciclul II, Masterat, avem, de asemenea,  
două specialități: „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit 
si expertiza financiară”. Pentru înmatricularea  din 2016, 
suplimentar a fost propus și Programul „Contabilitate şi 
Informatică de gestiune”, care prezintă continuarea studi-
ilor la ciclul II a Programului „Cibernetică și Informatică 
economică”, astfel fiind îmbinate competențele obținute la 
ambele specialități de la ciclul I, pregătite în cadrul Depar-
tamentului nostru, fapt ce prezintă o tangență evidentă și 
binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de per-
spectivă a pieței muncii din țară.

În aprilie 2015, conform Hotărârii Consiliului Suprem 
pentru Știință și Dezvoltare al Academiei de Științe a Mol-
dovei, Departamentul „Contabilitate si Informatică econo-
mică” al Universității de Stat din Moldova a fost abilitat cu 
dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdocto-

rat la Specialitatea „522.02 – Contabilitate;  audit; analiză 
economică”.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și a obiec-
tivelor stabilite de strategiile de dezvoltare ale USM, per-

sonalul științifico-didactic din cadrul Departamentului 
„Contabilitate şi Informatică economică” creează un mediu 
educațional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe stu-
dent. Potențialul cadrului profesoral progresează încontinuu 
prin perfecționare și obținere de calificări profesionale. 

Din componența cadrelor științifico-didactice, 16 sunt 
deținători de grad științific – doctor în științe și 14 sunt 
doctoranzi, 5 dintre colaboratori dețin calificarea de au-
ditor licențiat, 2 actuali licențiați și mai multe cadre dețin 
calificări internaționale în domeniul contabil: CAP, CIPA, 
Dip IFR ACCA. De asemenea, un șir de  cadre didactice 
practică o activitate  prodigioasă  în afara facultății, adică în 
sectorul de economie. Actualmente, în cadrul departamen-
tului activează mai mult de 50% din numărul personalului 
profesoral–didactic, care a contribuit la formarea Catedrei. 

Anul curent, 2016, ne-a adus realizări notorii, colecti-
vul Departamentului obținând acreditarea internațională a 
Programului „Contabilitate”. Începând cu înmatricularea 
2016, Programul de învățământ „Contabilitate” este acredi-

tat de către  Asociația Experților Contabili Autorizați 
(ACCA) (the Association of Chartered Certified Ac-
countants), cu sediul în Glasgow, Marea Britanie.

ACCA este cel mai mare organism profesional 
global al contabililor profesioniști și oferă calificări de 
elită practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga 
lume, care sunt în căutarea unei cariere bine remune-
rate în domeniul contabil. Or, ACCA promovează cele 
mai înalte standarde profesionale, etice și de guver-
nare. Calificarea oferită de experții internaționali este 
cea mai înaltă apreciere profesională în cadrul profe-
siei de contabil, ea oferind tinerilor specialiști posibi-
litatea de a obține cunoștințe și abilități relevante  în 
plan național și internațional. 

Acum, când facem bilanțul realizărilor obținute 
de colectivul nostru, mesajul de felicitare  ar fi ca 
studenții să fie pasionați nu numai de cheia succesului 
ce o prezintă profesia de contabil în plan material, dar 

și de un profund sentiment de satisfacție sufletească, de plă-
cerea de a învăța și a deveni profesioniști în  puterea deplină  
a acestei noțiuni, de a dezvolta alte pasiuni la baza cărora 
stă profesia de auditor financiar, analist economic, consul-
tant în domeniul economico-financiar ș.a. 

La acest ceas aniversar, venim către colectivul nostru de 
cadre științifico-didactice, către studenți, masteranzi și doc-
toranzi cu îndemnul de a ne concentra împreună eforturile 
și energiile întru îndreptățirea înaltei misiuni ce ne-a fost 
acordată în numele prosperării tânărului nostru stat.

Cristina  DOLGHI, 
doctor în economie, conferențiar universitar,

șef al Departamentului 
„Contabilitate și Informatică Economică”, USM

Galeria personalităților USM

ÎNDREPTĂȚIND ÎNALTA MISIUNE ACORDATĂ
DEPARTAMENTUL

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ – UN DECENIU DE CĂUTĂRI ȘI REALIZĂRI

CRUGUL ANILOR
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Cercetările de salvare la Situl cu mai multe nive-
le de locuire de lângă comuna Lipoveni (raionul 

Cimișlia) au constituit obiectivul central al detașamentului 
de arheologi condus de subsemnatul, din care au făcut 
parte zece studenți de la licență și master de la Facul-
tatea de Istorie și Filosofie. Investigațiile monumentului 
respectiv (demarate în anul 2013) prezintă o colabora-
re rodnică între USM și Agenția Națională Arheologică 
(ANA), susținută de conducerea Primăriei și a liceului 
din localitate. 

Drept urmare a cercetărilor din vara 2016, pe o 
suprafață de cca 100 m.p., au fost descoperite mai 
multe complexe arheologice, dintre care se remarcă o 
construcție adâncită în sol  cu dimensiuni de cca 4x4 
m, dotată cu o instalație de foc. Din stratul arheologic, 
care în limitele complexelor se adâncea până la peste 2 
m, a fost recuperată o bogată și variată colecție de vestigii 
arheologice și materiale faunistice. Se remarcă o diversi-
tate de podoabe, piese de port, arme, unelte etc., piese care 
au fost confecționate din argint, bronz, fier, lut, os, corn 
și piatră. Ca și în anii precedenți, cea mai impunătoare este colecția de fragmente de vase 
ceramice, unele dintre care permit reconstrucția formei vasului. 

Analiza preventivă a materialului arheologic a confirmat existența mai multor ni-

vele de locuire, cel mai vechi aparținând unei faze 
târzii a culturii Cucuteni–Tripolie, numită și cultura 
Usatovo (3500-3000 a. Chr.), urmat de un nivel de lo-
cuire foarte intens de la final de epoca bronzului – în-
ceputul primei epoci a fierului (sec. XII-XI a. Chr.), 
apoi Cultura Getică (sec. V-III a. Chr.), urmată de 
cea de la început a marii migrații numită și Sântana 
de Mureș-Černjachov (sec. III-IV p. Chr.). 

Veritabilul muzeu de arheologie de la Lipoveni este 
completat cu piese care datează din diferite etape ale 
evului mediu (sec. X-XVI). Astfel, cercetările efectu-
ate de către specialiștii de la USM și ANA au demon-
strat fără echivoc faptul că locul numit de locuitorii co-
munei Lipoveni La Nisipărie, cu anumite întreruperi, 
coagulează o istorie de peste 5000 de ani, plasându-se 
astfel în top-ul celor mai bogate și importante situri 
arheologice din Republica Moldova. În timpul cerce-
tărilor împreună cu MediaTV din Cimișlia s-a reușit 
și realizarea unui film despre săpăturile arheologice 
de la Lipoveni din anul 2016, care poate fi vizionat pe 

https://www.youtube.com/watch?v=G-aBLpr__Dk.
Sergiu MATVEEV,

 doctor, conferențiar  universitar

În perioada 1-21 iulie 
(în microzona Sahar-

na, raionul Rezina) a avut 
loc practica arheologică a 
studenţilor Facultăţii de Isto-
rie şi Filosofie. Pe parcursul 
practicii studenţii, masteran-
zii şi doctoranzii, sub îndru-
marea domnului Ion Nicu-
liţă, profesor universitar, a 
subsemnatului şi a lui Mi-
hail Băţ, lector universitar, 
au participat la investigaţiile 
arheologice desfăşurate la o 
cetate getică, descoperită re-
cent pe malul Nistrului, în 

preajma satului Saharna. De 
asemenea, a fost organizat un 
şantier de arheologie experi-
mentală, în al cărui cadru s-a 
încercat reconstituirea unui 
zid de apărare din perioada 
getică. Astfel studenţii au 
avut posibilitatea să aplice în 
practică rezultatele cercetări-
lor arheologice.

În timpul practicii la 
Baza arheologică a USM de 
la Saharna a fost organizat 
Colloquium-ul de vară cu 
tema Fortificaţiile din epoca 
fierului în spaţiul tiso-nis-
trean, cu prilejul celor 70 de 
ani de la începutul cercetă-
rilor arheologice la Cetatea 
Saharna Mare. La această în-
trunire ştiinţifică au participat 
specialişti cu renume din Ro-
mânia, Ucraina şi Republica 
Moldova. 

Astfel studenţii, maste-
ranzii şi doctoranzii, pre-
zenţi la această întrunire şti-
inţifică, au avut ocazia să se 
familiarizeze cu rezultatele 
celor mai recente investiga-
ţii în domeniul fortificaţiilor 
geto-dacice.

Aurel ZANOCI, 
doctor, 

conferențiar universitar

CETATEA GETICĂ  DE LA SAHARNA

Între 24 iulie și 7 august 2016, șantierul arheologic de la 
Stolniceni, raionul Hâncești, și-a continuat activitatea de 

cercetare arheologică de teren, implicând studenți, masteranzi și 
voluntari mai vechi și mai noi. Studenții anului I de la Facultatea 
de Istorie și Filosofie, pasionați de arheologie, au avut ocazia 
să descopere un monument arheologic original, fiind ghidați de 
doctorul Rodica Ursu și de subsemnatul. Descoperirea unor noi 
complexe de cult, care prezintă aglomerații de schelete umane 
și animale, lăsate de populația epocii fierului, a servit o provo-
care neobișnuită pentru viitorii arheologi. În timpul campaniei, 
participanții au fost familiarizați nu doar cu tehnicile de cerce-
tare arheologică, ci, mai ales, cu metodele și abordările interdis-
ciplinare. 

Cu această ocazie, în cadrul Școlii arheologice de vară a 
șantierului, care poartă numele lui Tudor Arnăut, s-au ținut 
lecții de inițiere în cercetarea antropologică, arheozoologi-
că și geologică, aplicată în arheologie, grație bunăvoinței 
specialiștilor de la Chișinău, București și Iași. De asemenea, 
studenții și masteranzii și-au demonstrat aptitudinile în timpul 
vizitelor grupelor de turiști pe șantier, cărora le-au explicat într-
o manieră populară importanța și originalitatea Sitului Arheolo-
gic de la Stolniceni. 

Entuziasmul participanților și cultivarea spiritului de echipă 
a continuat și după încheierea săpăturilor arheologice printr-o 
neuitată excursie de documentare la obiectivele arheologice, is-
torice și culturale din România: Brașov, Alba-Iulia, Sibiu, Târgu 
Jiu, Hunedoara, dar mai ales, la  mărețele ruine ale Sarmize-
getusei Regia și a Capitalei Provinciei Daciei Romane – Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa.

Andrei COROBCEAN,
 lector universitar

CERCETĂRILE INCINTEI 
SACRE DE LA 

STOLNICENI – 2016

Echipa de lucru de la Stolniceni

Săpăturile de la Lipoveni, 2016

Cercetări arheologice la cetatea getică Saharna-Ţiglău.

Reconstituirea zidului de apărare a cetăţii getice Saharna-Ţiglău.

Colloquium-ul de vară de la Saharna.

MUZEUL DE ARHEOLOGIE LIPOVENI – 2016

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOZOFIE

URME LĂSATE DE STRĂMOȘII NOȘTRI GETO-DACI
Pentru studenții - arheologi perioada estivală a fiecărui an este cea mai fierbinte „probă de foc”, când au posibilitatea să intre în tăinuitele de secole și milenii vestigii ale 

civilizației umane, pe care le descoperă în spațiul daco-roman, unde s-a constituit poporul nostru.
N-a fost o excepție nici Practica de Inițiere din acest an, care le-a adus viitorilor specialiști în Arheologie bucuria și satisfacția noilor și surprinzătoarelor descoperiri.
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ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE LITERE

CALEA SPRE IZVORUL INSPIRAȚIEI
Una din autoarele - semnatare de mai jos și-a intitulat mica corespondență - tabletă cu un titlu foarte inspirat: Oglinda sufletului. Am avut impresia că toate celelalte crochiuri 

ale colegelor de grupă ale Doinei Croitor, atunci când așterneau pe hârtie creațiile lor, le-au reflectat prin aceeași oglindă a sufletului, pentru a le conferi autenticitate, sinceritate, 
expresivitate, emotivitate și actualitate.

Îi mulțumim, pe această cale, distinsei doamne doctor, conferențiar universitar Eugenia DODON, care le îndeamnă, le sugerează, le ajută discipolelor dumisale să caute și să 
găsească acea cheiță fermecată care să le deschidă calea spre izvorul nesecat al inspirației, adică al Sublimului, adică al regăsirii de sine.

Mihai MORĂRAȘ

A devenit dureros de evident faptul că tehnologia ne-a depăşit umanita-
tea. Încă în secolul trecut renumitul fizician Albert Einstein afirma: ,,Mi-e 
teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relaţiile interuma-
ne. În lume va exista o generaţie de idioţi.” 

Acest secol al tehnologiilor a venit cu o gamă variată de inovaţii, de in-
venţii, cu maşini, utilaje, aplicaţii care au simplificat într-un mod vizibil viaţa 
omului. Aceste perfecţionări tehnice oferă posibilitatea omului modern să eco-
nomisească timp şi spaţiu. Paradoxal sau nu, dar tot mai mulţi oameni se plâng 
de lipsă de timp şi lipsă de relaţii. 

Această eră a adus cu sine şi un control foarte dur asupra omului şi o pre-
siune strivitoare. S-a creat o  situație când omul poate fi înlocuit cu diferite maşini. Și totuși, 
chiar dacă aceste invenţii au simplificat modul de viaţă al oamenilor, aceasta nu înseamnă că l-au 
înlocuit întru totul.  Mă refer, în mare parte, şi la relaţiile interumane, care sunt neglijate, aparent 
camuflate şi virtualizate. Aceste site-uri de socializare au menirea de a economisi timp şi spaţiu, 
de a apropia mări şi ţări, dar şi de a transforma comunicarea în una impersonală: nu manifestăm 
sentimente, neglijăm comunicarea de orice tip, deoarece comunicăm cu ,,tastele”.

Interesant sau nu, dar se creează impresia că, cu cât avansăm mai mult în materie de tehnolo-
gii, cu atât mai mult degradăm în raport cu oamenii; creăm impresia de nişte oameni rataţi care, 
atunci când ies în societate, nu ştiu să se comporte, nu ştiu să vorbească şi, cel mai grav – nu ştiu 
să interacţioneze cu oameni noi. A apărut această tendinţă de a comunica pe Internet – o tendinţă 
destul de greşită dacă privim fenomenul sub aspectul relaţiilor interpersonale. 

Bănuiesc că această utilizare excesivă a tehnologiilor de comunicare duce la un regres al so-
cietăţii, se creează iluzia de oameni-fantomă, pe care nu-i interesează nimic altceva decât ceea ce 
se întâmplă pe site-urile de socializare, fiind obişnuiţi să posteze toate acţiunile lor acolo. În mod 
normal, comunicarea ar trebui să reprezinte o modalitate de interacţiune prin care urmărim să fim 
receptaţi, înţeleşi, acceptaţi şi să provocăm o reacţie. Dar despre ce fel de relaţie e vorba într-un 
chat?  Oricum, acceptăm astfel de comunicare, dar măcar atunci când scrii trebuie să ştii să respecţi 
şi normele unei limbi (dar aceasta este o altă temă dureroasă). Totodată, éra tehnologiei a dezvoltat 
şi modul sedentar de viaţă, în special, în rândul copiilor, care se adaptează greu la societate. 

După cum spuneam, tehnologia ne face viaţa mai uşoară, dar nu ar trebui să depindem în to-
talitate de ea. Trebuie să vedem clar care sunt dezavantajele şi care sunt avantajele, astfel încât să 
putem alege o variantă care să nu  ne afecteze extrem de mult pe viitor.

Nu am intenţia să motivez oamenii să renunţe la tehnologii – nicidecum. Îmi dau seama destul 
de bine că deja suntem dependenţi de ele: vreau doar să motivez oamenii să comunice unii cu alţii, 
să zâmbească unul altuia, să înveţe câte ceva unul de la altul, să fie pozitivi, să acorde o atenţie 
deosebită lumii reale şi nu celei virtuale, să fie sociabili, să utilizeze sursele sociale, dar să ştie să 
le manipuleze corect. Important este să apreciem oamenii, să fim deschişi spre comunicare, să nu 
transformăm timpurile prezente în timpuri ale mediocrităţii, ale lipsei de sentimente şi să nu în-
văţăm să avem totul de-a gata; să fim deschişi către noi persoane şi noi înălţimi, să formăm relaţii 
bazate pe discuţii, controverse, să avem soluţii pentru orice tip de problemă, să nu fim superficiali 
în raport cu alţi oameni, să nu-i neglijăm şi să devenim parte întreagă a societăţii în adevăratul 
sens al cuvântului. 

Adelina GAIVAȘ,
anul IV, Facultatea de Litere,

Secția cu frecvență redusă, Profesoară de limba și literatura română
la Gimnaziul din Hădărăuți, Ocnița

Progresul tehnico-științific își lasă semnificativ amprenta asupra vieții noastre și 
nu este un secret că Internetul influențează gândirea și emoțiile oamenilor din 

întreaga lume. În ultima perioadă nici tinerii din societatea noastră nu sunt o excepție. 
Internetul a schimbat radical viziunea oamenilor asupra celor ce se întâmpla în jur, iar 
uneori nici nu ne putem imagina cum am putea face rost de anumite informații fără 
Internet. Din aceste motive ni se pare absolut ceva firesc că internetul a pătruns în toate 
sferele de activitate ale noastre, chiar și în dragoste.

Dragostea e unul dintre cele mai frumoase lucruri care i se poate întâmpla omului, 
dar ce facem atunci când aceasta trăiește pe Internet, într-o lume în care emoticoanele 
au substituit emoțiile adevărate? Mulți dintre noi își pun adesea întrebarea – există 

dragoste pe net? 
Dacă ar fi să căutăm argumente pro și contra, un argument pro este faptul că în această rețea oamenii 

devin mult mai deschiși spre comunicare. Prin intermediul unor simple cabluri pot fi redate anumite 
gânduri pe care, în viața reală, nu ne putem decide să le abordăm.  Ideea că nu putem vedea reacția  inter-
locutorului la ceea ce comunicăm poate fi uneori și un atu. 

Încă un argument forte în sprijinul existenței relațiilor de dragoste pe Internet este acela că, în cadrul 
comunicării prin intermediul computerului, fiecare tinde să-și înfrumusețeze, pe alocuri exagerat, anumite 
calități. Însă în momentul în care apare ideea unei eventuale întâlniri, imediat vedem și partea negativă, 
căci  atunci când interlocutorul coboară cu picioarele pe pământ și are loc o întâlnire tete-a-tete, demascat 
vede adevărata față.  

Un alt argument, pe care din start îl clasificăm ca fiind contra, este că atunci când o persoană comunică 
cu cineva pe Internet nu are posibilitate de a vedea, pe bune, fața celui cu care vorbește, ci doar poate să-i 
vadă pozele sau, în cel mai bun caz, să-i audă vocea. Mai des, oamenii preferă să se dea drept cineva care 
nu sunt, de fapt, iar aceasta poate duce la apariția unei decepții dureroase în cazul unei întâlniri reale.

Dragostea pe net poate fi benefică sau nocivă, în funcţie de ce urmează acestei întâlniri virtuale. Dacă 
partenerii se vor găsi compatibili în urma unei întâlniri în viața reală, lucrurile nu vor putea să evolueze 
decât în sens pozitiv. Dacă însă totul se limitează la o relaţie virtuală, efectul este nociv. Nu doar pentru 
faptul că persoana va suferi o dezamăgire, ci și pentru că există posibilitatea să se retragă şi să trăiască 
într-o lume ireală şi ideală, cu o imagine eronată despre partenerul virtual.

În multe cazuri dragostea pe Internet este mai degrabă doar generatoare  de speranțe: speranţa că, după 
căutări îndelungate şi relaţii eşuate, va ieşi ceva. Deşi e considerat un mediu ca oricare altul – transport 
public, parc, supermarket unde poţi cunoaşte oameni şi stabili relații, Internetul nu va putea înlocui totuşi 
acea întâlnire întâmplătoare din viaţa reală, soldată, nu de puţine ori, cu o dragoste la prima vedere.

De multe ori,  iubirea online se întâmplă  între o persoana și o fotografie sau niște mesaje trimise de 
către cineva, iar primul care cade pradă sentimentului își permite sa-l facă pe cel care stă de partea cealaltă 
a ecranului un adevărat prinț, de la care are așteptări enorme, însă cel mai frecvent ele rămân doar la nivel 
de iluzie…

Astfel  întrebarea rămâne deschisă. Există ea, dragostea pe internet? Dacă ar fi să solicităm 
părerile celor care au trecut prin asemenea momente, oamenii pe care dragostea de pe Internet i-a 
dezamăgit, evident, vor rămâne sceptici și vor declara lumii întregi că așa ceva e pur și simplu ireal. 
Cei mai norocoși însă  vor fi gata să confirme sus și tare că trăiesc ceva nemaipomenit.

Sunt voci care spun că dragostea pe Internet este ca și cum ai lua prânzul prin  telefon; altele, da-
torită mediului virtual, și-au găsit marea fericire. Nouă ne rămâne doar, să analizăm cuminți  și la rece 
experiențele celor din jur sau, daca avem curaj și răbdare, să verificam pe propria piele.

Veronica CHIREU, 
anul III, Facultatea de Litere,

Secția cu frecvență redusă.
Învățătoare în clasele primare, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Chișinău

Rostesc cuvântul ,,copilărie” și zâmbesc nostalgic, amintin-
du-mi de vremea frumoasă a  acelui început de viață. Când 

ziua începea de dimineață, mă trezeau razele calde ale soarelui ce 
străbăteau prin geamul de la fereastră, chemându-mă la joaca ce se 
sfârșea odată cu asfințitul soarelui.

Gândul mă duce mereu spre casa părintească, lângă acel nuc 
bătrân, sub care  rămâneam toate zilele de vară, la umbra lui, alături 
de surioara mea mai mare și de alți ortaci de vârsta mea din vecină-
tate. Tot aici ne înfruptam cu plăcinte calde gătite de bunicuța, care 

mereu ne alinta cu deliciile sale. Tot ce este mai sfânt și mai de preț am învățat de la 
bunici, în a căror casă mirosea mereu a gutui și busuioc. 

Iar mirosul ierbii, de un verde crud, pe care așterneam pătura și mă distram cu 
păpuși făcute din porumb, mă va însoți toată viața. 

La fel, îmi amintesc de o întâmplare, pe care n-am s-o uit niciodată: într-o zi 
mama m-a trimis „la păscut bobocii”. Dar, luându-mă cu joaca, am uitat de ei. Când 
să-i aduc acasă – ia-i de unde nu-s! Mare necaz și frică am mai tras. Dar mai mare 
mi-a fost bucuria când apropiindu-mă de casă tremurând, i-am văzut pe toți grămă-
joară lângă prispă…

Am trecut și prin alte peripeții, dar toate au avut un farmec al lor…
Ziua întreagă mă aflam în mijlocul naturii, unde descopeream fel de fel de 

gâzulițe, buburuze mici. Bunicul mă lua cu el mereu la vie sau în pădure, de unde 
aduceam acasă diferite plante, pomușoare din care bunica prepara rețetele sale de 
medicamente tradiționale. 

Tot ce mă înconjura: florile, iarba verde, cerul senin, cântecul păsărelelor, licuricii  
au fost și au rămas pentru mine ca o poveste adevărată ce-mi tulbură și azi sufletul.  Și 
această poveste se numește dulcea mea copilărie, acest tezaur de amintiri, împlinite 
cu unda ecourilor îndepărtate ale dragostei de viață, de pământul natal.

Viaţa este cel mai frumos dar. Iată de ce încă de mici trebuie să învăţăm cum să ne 
bucurăm şi cum să preţuim ceea ce am primit de la naştere. Cel mai important e să 

ştim să trăim în deplină armonie cu noi înşine, să iubim, să ne respectăm pe noi înșine și să-i 
respectăm pe alții. Doar toleranţa şi acceptarea celor din jur sunt condiţii esenţiale pentru a 
reuşi să trăieşti frumos, cu demnitate.

Prin urmare, trebuie cu toții să reflectăm la noțiunea ,,Viaţă”. Poate, uneori, monologul interior 
îţi va descoperi lucruri noi despre personalitatea ta. În acele momente te poţi opri şi chibzui asupra 
vieţii tale întrebându-te: ,,Am ales oare cărarea potrivită?”. Totul depinde de pornirea noastră pe 
cărarea vieţii. Copilul din clasa întâi îşi îndreaptă paşii spre şcoală cu emoţii, mereu urmărit de gân-
dul: ce va fi, cum va fi. El de la şapte ani poate să-şi dea importanţă, ca este şi el cineva, că este ți el 

o personalitate. Ajungând la vârsta de şaisprezece ani, are  deja înainte o hotărâre, deși încă nu realizează importanţa ei.  
Lucrul acesta se va întâmpla  mai târziu. Cineva optează pentru studii liceale, cineva pentru colegiu, altcineva rămâne 
acasă, cu ideea că studiile nu sunt pentru dânsul.  

Iar cei dornici de carte, ai căror părinţi insistă să meargă la universitate, aleg fiecare în parte domeniul la care se 
pricep mai bine, care li se pare a fi cel mai prestigios. 

Ulterior, absolvirea facultăţii implică alte griji, alte preocupări: încadrarea în câmpul muncii. Iată că din acest 
moment poate să deducă dacă alegerea lui a fost corectă sau nu. A merge în fiecare zi la serviciu cu plăcere este cel 
mai de preţ lucru  pe care îl poţi face doar cu  conștiința deplină că ești la locul potrivit și în timpul potrivit. Cei 
pentru care serviciul ţine de ceva impus, nedorit, obligatoriu, niciodată nu vor putea savura  farmecul profesiei 
îmbrățișate. 

Cât mă privește, am ales facultatea la care mă pricep mai bine şi nu-mi pare rău, fiindcă pentru mine cel mai presti-
gios lucru rămâne a fi  o comunicare frumoasă, corectă, fluentă. Cum poţi să te faci, bunăoară, jurist fără să fii un orator 
bun? Jumătate din succesul tău se bazează pe puterea cuvântului! 

Iată de ce profesorii de limbă română învaţă copiii de mici să scrie, să citească, să analizeze o frază, să comenteze o 
situație anume. Dar trebuie să recunoaștem că nu toți micuții se pot încadra în astfel de  scheme și împrejurări. Anume 
aici rolul profesorului-educator se impune în prim-plan.

În această ordine de idei, mă gândesc la faptul ce importanță mare îi revine în societatea noastră obiectului de 
Limba Română.   Anume aceasta ar fi motivația care m-a făcut să urmez și să termin cu orice preț prestigioasa Facul-
tate de Litere a Universității de Stat din Moldova.                                                                                

              Marina DASCALCIUC,
anul IV, Facultatea de Litere,

Secția cu frecvență redusă.
Operatoare la Uzina de Mașini Draexlmaier din Bălți                                                                               

Am fost crescută de bunici, am fost purtată în braţe, legănată pe picioare, 
dusă la biserică, învăţată să scriu, să citesc şi să număr. Bunicii 

m-au însoțit în prima mea zi de școală, au avut grijă de mine și în anii 
de liceu şi chiar în cei de facultate. Am fost un copil răsfăţat şi iubit cu 
patimă, crescut să fie liber şi curios. 

 Acum, deja fiind matură, realizez că în timp ce noi suntem tineri 
și plini de energie, gândul de vârsta a treia ni se pare atât de departe si 
chiar imposibil. De multe ori îi neglijăm pe cei care au trecut acea linie 
a tinereții, chiar daca ne sunt apropiați. Nu înţelegem de ce ei își spun 

ceva in șoaptă, pe sub nas, de ce sunt atât de dornici sa ne vadă și ne roagă să rămânem un 
pic mai mult, cel puțin, pentru o zi sau măcar încă o ora. 

Dar noi tot timpul ne grăbim și alergăm undeva, fiindcă avem, precum ni se pare, ceva 
de făcut foarte urgent. Ei rămân singuri. Nu, ei nu arată supărarea. Niciun cuvânt nu spun despre asta. 
Ne așteaptă în tăcere, cu speranța în inimă. Avem multe de învăţat de la ei: dragostea, loialitatea, 

perseverența, umanitatea, simplitatea și generozitatea. 
Drăguți, amuzanți, curajoşi, ei știu ce e devotamentul, romantismul autentic și sincerita-

tea. Ei prețuiesc fiecare moment al vieții petrecute împreună, deși de multe ori văzul le lasă 
de dorit. Ei au avut o copilărie dificilă, dar asta nu înseamnă că ei nu pot fi copii. Ei vor crede 
în fiecare cuvânt de-al tău și te vor aștepta întotdeauna, chiar daca tu nu-i aștepţi. Bunica şi 
bunelul. Crede-mă, ei nu au nevoie de prea multe, doar ca tu sa fii uneori aproape de ei.

 Iubește-ți şi îmbrăţişează-ți bunicii, fă-ți timp pentru ei şi mulţumește-le pentru tot 
ce au făcut pentru tine. Bucură-te de fiecare clipă petrecută cu ei ca şi când ar fi ultima. 
Pentru că, oricât de optimişti am vrea să fim, viaţa are un curs pe care nu îl putem nici 
anticipa şi nici opri.

    Nadejda JALBĂ, 
anul IV, Facultatea de Litere,

Secția cu frecvență redusă.
Învățătoare în clasele primare, Liceul Columna, Chișinău

BUNICII NOȘTRI CEI DRAGI ȘI RĂBDĂTORI…

Mi-e dor, mi-e dor de ea,
De copilăria mea

De jocurile-i minunate
Dar și de cei plecați departe…

Doina CROITOR,
anul IV, Facultatea de Litere, 

Secția cu frecvență redusă,
Educatoare, Grădinița Nr. 35 din Chișinău

OGLINDA SUFLETULUI SĂ ȘTIM A TRĂI FRUMOS, CU DEMNITATE

SĂ ȘTIM A ÎNCHEGA ȘI MENȚINE 
RELAȚIILE INTERUMANE

DRAGOSTEA PE INTERNET – ÎNTRE REALITATE ȘI ILUZIE



Redactor-ºef: Mihai MORÃRAª
Design ºi machetare  
computerizatã: Maria BONDARI

Corector: Viorica MOleA
Operatoare: Nata GRIGORIȚă
Fotoreporteri: Marina CeBOTARI ºi
  Karim GRAID

editor: USM. Tiraj 1000 ex.
Comanda: 360

Adresa: str. A.Mateevici 60, MD 2009
Blocul II (Anexa), bir.15, tel. 57-76-39
Versiunea electronicã: www.usm.md/ziar

Sportul universitar

VALORLE SPORTU-
LUI. Problema valorilor 
sportului şi a altor activi-
tăţi fizice este deosebit de 
importantă, dar, din păca-
te, puţin cunoscută şi dis-
cutată. Oricare activitate 
îşi are valorile sale,  aces-

tea fiind integrate în valorile societăţii con-
crete în care trăiesc oameni. Globalizarea din 
zilele noastre influenţează nu numai compor-
tamentele, ci şi convingerile, credinţele şi, în 
mod evident,  maniera de a privi valorile so-
cietăţii şi, implicit, ale activităţilor corporale 
din care face parte şi sportul.

Valorile sportului au caracter socio-
cultural. Le numim valori sociale pe cele cu 
caracter general, care normează comporta-
mentul individului în ansamblu, indiferent de 
profesie, religie, rasă. Aceste valori, reieșind 
din caracteristica umanului, s-au  aflat în 
atenţia filozofilor încă din antichitate: binele, 
adevărul, frumosul, armonia, corectitudinea, 
cinstea, responsabilitatea, respectul de sine 
în raport cu  respectul celorlalţi: omenia, 
activismul, ordinea, nevoia de a cunoaşte, 
căutarea performanţei şi a excelenţei etc.

O educaţie completă în domeniul formă-
rii valorilor trebuie să armonizeze în sistem 
valorile sociale cu valorile sportive. În lite-
ratura străină sunt multe surse din domeniul 
filosofiei, sociologiei şi psihologiei activităţi-
lor fizice şi sportive în care se dezbat pe larg 
problemele valorilor şi ale comportamentelor 
corespunzătoare acestora.

Astfel, filozoful sportului din S.U.A, 

R.Scott Kretschmar (Practical Philosophy of 
Sport and Physical Activity, 2005), propune 
o listă de 18 valori din domeniul activităţi-
lor fizice şi sportului, dezvoltând apoi patru 
dintre ele, considerate primordiale şi defini-
torii, acestea având funcţia de organizare a 
scopurilor:

1. Sănătatea – bunăstarea organică, fit-
nessul aerobic şi 
anaerobic, forţa, 
rezistenţa, mo-
bilitatea, înfăţi-
şarea;  2. Cunoş-
tinţele – explica-
rea mecanisme-
lor activităţilor 
motrice, ale pre-
dării şi  învăţării 
mişcărilor,  ale 
relaţiilor cu obe-
zitatea, sănătatea  
cardiovasculară 
etc.; 3. Abilităţi-
le (deprinderile) – dezvoltarea deprinderilor 
motrice, învăţarea dansurilor, jocurilor, miş-
cărilor fundamentale, realizarea excelenţei 
sportive; 4. Caracterul distractiv (divertis-
mentul) – angajamentul, autodezvoltarea, 
activarea, satisfacţia estetică.

Aceste grupe de valori au atât calităţi in-
trinseci, cât şi extrinseci. În acelaşi timp fieca-
re subiect le poate ierarhiza după cum crede, 
punându-le în altă ordine decât în cea de mai 
sus. Astfel: divertismentul, sănătatea, abilităţi-
le şi cunoştinţele, sau abilităţile, divertismen-
tul, cunoştinţele şi sănătatea. Alegerea este 

obligatorie şi devine eficientă dacă este reali-
zată după principiile raţionalităţii, ale morali-
tăţii, durabilităţii şi coerenţei, la care noi adău-
găm adecvarea la particularităţile individuale 
ale sportivului în situaţiile specifice.

VALORILE SPIRITULUI SPORTIV. 
În iunie 2010, World Anti-Doping Agency 
(WADA) a recomandat susţinerea şi educa-

ţia, în rândul 
sportivilor, a 
valorilor care 
pot conduce 
la un sport 
curat, ferit de 
trişeria dopă-
rii:

 Etică şi 
fair – play;  
S ă n ă t a t e ;  
Excelenţă în 
performan-
ţă;  Caracter 
şi educaţie;  

Distracţie şi bucurie;  Muncă în echipă;  
Dedicaţie şi devotament; Respectul legilor 
şi regulamentelor;  Respect faţă de sine şi 
faţă de ceilalţi participanţi; Curaj;  Co-
munitate şi solidaritate.

Aceste valori evidenţiază complexitatea 
domeniului axiologiei activităţilor sportive 
şi, reamintim,  o educaţie completă în dome-
niul formării valorilor trebuie să armonizeze, 
în sistem, adică valorile sociale cu valorile 
sportive. Astfel, grupul sportiv (echipa, clu-
bul) are valori tradiţionale formate în decur-
sul existenţei, uneori de multe zeci de ani, şi 

pe care le impune membrilor săi. Sportivii 
sunt obligaţi să le respecte, căutând să-şi ar-
monizeze valorile personale cu cele ale echi-
pei sau ale clubului. Procesul poate fi simplu, 
dovadă fiind longevitatea multor sportivi la 
cluburile lor; dar poate fi şi conflictual, spre 
paguba ambelor părţi. Clubul (ca organism 
social complex, incluzând şi ambianţa spor-
tivului) aşteaptă dăruire, muncă, sinceritate, 
spirit colectiv, respectarea regulilor etc. care 
să menţină coeziunea şi să genereze perfor-
manţe. Sportivul, la rândul său, doreşte pre-
gătire competentă, o atmosferă stimulativă, 
respect şi remunerare. El poate fi cooperant 
şi doreşte relaţii cât mai armonioase cu co-
legii; poate fi, prin structură, competitiv, 
dorind maximizarea propriei persoane şi 
performanţe; poate fi individualist şi agresiv, 
dorind insuccesul altora.  

Viaţa ne arată că „lumea valorilor” unui 
individ se schimbă, uneori dramatic, sub in-
fluenţe din cele mai diverse şi cu variabilă 
putere de influenţare, de la copil la tânăr şi 
apoi la adult, prin schimbarea de statut, de 
la socios în diferite grupuri sociale, la practi-
ca diferitelor activităţi. O problemă serioasă 
este aceea  a raportului dintre manipulare şi 
autodeterminare şi numai o corectă filozofie 
educaţională poate să se apropie de rezolva-
rea ei.

(Va urma)
Boris BOGUŞ,                             

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

       profesor universitar, Antrenor 
Emerit al R.Moldova.       

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS

Ziua donatorului de sânge se va celebra la 18 iunie. A celebra, deși 
are tangențe semantice cu a sărbători, pentru contextul dat nu e cel 

mai potrivit, căci denotă niște nuanțe semantice specifice. O sărbătoare pro-
fesională se sărbătorește, se marchează.

Putea să ne întâlnim pe o bancă de troleibuz sau autobuz. Banca (scau-
nul) montată într-un vehicul se numește banchetă.

Care este dispoziția concetățenilor dvs. de la Cricova? Concetățean 
spunem cetățeanului unei țări în raport cu ceilalți cetățeni ai aceleiași țări. 
Când e vorba de conlocuitorii aceluiași sat, spunem consătean (consăteni).

Evaluarea capabilităților operaționale. Cel mai prestigios dicționar al limbii române, 
DEX, nu atestă acest cuvânt. Îl găsim doar în Marele dicționar de neologisme din 2000, autor: 
Florin Marcu. E un împrumut recent din franceză. Dar mă întreb: - Cu ce-i mai bun decât 
capacitate?

Fiecare an de studiu. Corect: an de studii. Dar: obiect de studiu.
Cursurile de patru luni le-au făcut cunoștință cu tehnologiile avansate. Nu poți să faci 

cunoștință cu ceva (cu tehnologiile avansate), ci doar cu cineva.
Întâlnești dificultăți? Mai firesc: te confrunți cu dificultăți?

Pâinea să fie strânsă până la ultimul bob. Expresia a strânge pâinea e de natură popu-
lară. Literar spunem a recolta cerealele.

Dl X e îndrăgostit de agricultura: creşte zmeură, iepuri. Autorul a vrut sa spună că dl 
X e pasionat de agricultură și cultivă zmeură, crește iepuri.

Ne reauzim mâine la aceeași oră. Doar radioascultătorii nu vorbesc în cadrul emisiunii, 
de ce ne reauzim?

Voi, flăcăi ce cunoașteți despre războiul doi (al doilea) mondial? Da familiile dumnea-
voastră?  Flăcăilor, de obicei, nu li se spune dumneavoastră, ci voi.

…Pentru a astupa gropile care s-au creat la fiece pas. În mod obișnuit spunem s-au 
format gropi, au apărut gropi, dar în nici un caz - s-au creat gropi.

…Când (cetățeanul) vine să ceară ajutorul avocatului. Adecvat: să solicite ajutorul…
…Oricine ce (corect: oricine care) le citește.
Anastasia, ce vise ai pentru vacanță? Contextul cere pluralul visuri, care înseamnă 

aspirații. Iar vise semnifica „imaginile din timpul somnului”.
Ion MELNICIUC,
doctor în Filologie

Importanţa aplicaţiilor pe teren în pregătirea specialiştilor în domeniul Ştiinţelor naturii, 
inclusiv al Geografiei, este dificil de subestimat. Această axiomă a ghidat profesorii şi 

studenţii anilor II şi III de la Programele de 
Studii „Geografie” şi „Silvicultură şi grădini 
publice”, Facultatea de Biologie şi Pedologie, 
în realizarea Practicii la Geomorfologie şi a 
Practicii complexe la Geografie, prevăzute de 
planurile de învăţământ şi curricula discipline-
lor. Practica s-a desfăşurat în perioada 4-8 iulie 
2016 în arealul satelor Saharna – Horodişte din 
raionul Rezina, sub conducerea subsemnatului 
şi a lectorilor universitari Daria Lujanschi şi 
Marcel Revenco.

Arealul practicii întruneşte cerinţele di-
dactico-ştiinţifice pentru aplicaţii pe teren, 
oferind posibilitatea de a studia o vastă, re-
levantă şi atractivă diversitate de obiective, 
procese, fenomene şi peisaje naturale şi antropice, pe un spaţiu relativ restrâns. Programul 
practicii a cuprins studierea landşafturilor zonale, azonale şi intrazonale din cursul de mijloc 
al fluviului Nistru, în special, a reliefului şi proceselor geomorfologice originale, a ecosis-
temelor specifice ariilor naturale protejate, a unor obiective antropice din perimetrul satelor 
Saharna, Horodişte şi Ţipova (Mănăstirea Saharna, siturile arheologice Saharna Mare, Sahar-
na-Ţiglău, Horodişte-Ţipova ş.a.). 

Pe durata practicii studenţii îşi consolidează cunoştinţele teoretice acumulate pe parcursul 
studiilor, având posibilitatea de a le aplica în condiţii reale, în studierea naturii şi a cadru-

lui antropic. De asemenea, studenţii îşi formează 
competenţe de comunicare, de activitate în echi-
pă, de pregătire a hranei la rug, de convieţuire în 
tabără de corturi, în sânul naturii etc.

Un farmec deosebit al practicii din acest an a 
fost integrarea cu cea  arheologică a studenţilor 
de la Facultatea de Istorie şi Filozofie, precum şi 
cazarea şi alimentarea în tabăra de vară a arheo-
logilor de la USM, amplasată în preajma locali-
tăţii Saharna. 

În încheiere, exprimăm recunoştinţă condu-
cerii USM pentru suportul acordat în realizarea 
aplicaţiilor pe teren şi promovarea specialităţilor 
„Geografie” şi „Silvicultură şi grădini publice”. 

Realizarea unor astfel de practici şi integrarea stu-
diilor pe teren geografice, geologice, pedologice cu 

cele arheologice este necesară pentru a forma specialişti competenţi la USM.
Vitalie SOCHIRCĂ, 

 conferențiar universitar, doctor în geografie, 
director al Departamentului Ştiinţe ale Solului,

 Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design 

Cultivarea limbii: exprimarea corectă

III. «SĂ MUNCIM ÎN MIEZUL LIMBII …»
CUVÂNTUL POTRIVIT

Diversitatea cercetărilor

(AREALUL SAHARNA – HORODIŞTE)
PE URMELE STRĂMOȘILOR

Intrarea în mina de calcar abandonată 
din satul Saharna, raionul Rezina

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XIII)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 31.05.2016)

La cascada pe râuleţul Saharna


