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Onorată comunitate 
universitară! 

Stimaţi colegi!
 Dragi tineri 

studioşi!

Iată că se mai în-
cheie, pe o ultima 

sută de metri aflându-se, 
o nouă poveste universi-
tară, trăită cu intensitate 
în anul 2017, an în care 
ne-am revăzut drept o 

continuă reevaluare din exterior, dar prin care, în ul-
timă instanţă, experţii externi, demonstrând corecti-
tudine, ne-au adeverit titlul care mereu ne-a aparţinut 
– cel de prestigioasă instituţie de învăţământ supe-
rior din ţară, cea care are cinste, onoare şi dreptul de 
a convieţui între universităţile internaţionale cu renu-
me. Dovadă poate fi şi repetatul clasament mondial 
al universităţilor – Ranking Web of Universities, 
Ediția iulie, 2017.

Aşadar, afirmăm cu o notă de mândrie că Anul 2017 
a fost un an trăit cu demnitate între proiecte multiple 
de prosperare şi înălţare ale cadrelor ştiinţifico-didac-
tice ce au vizat, în primul rând, mobilizarea pentru 
realizarea tuturor obiectivelor, care ţin de continua 
ajustare a sistemului educaţional din R. Moldova la 
rigorile europene, inclusiv prin schimbările comple-
xe propuse de USM la toate nivelurile – conceptual, 

instituţional, managerial, ştiinţific şi didactic – ni-
veluri axate şi în continuare pe respectarea aceloraşi 
patru principii fundamentale: 

I. Asigurarea creativităţii şi calităţii în educaţie;
II. Excelenţa în cercetare;
III. Competitivitatea academică la nivel naţio-

nal şi internaţional;
IV. Responsabilitate şi management participa-

tiv.
Distinşi colegi! Vom accentua nemijlocit că datoria 

sfântă a tuturor generaţiilor de profesori, savanţi de la 
USM a fost asigurarea continuităţii prin pregătirea a 
noi generaţii de specialişti excepţionali şi fortificarea 
acestor rădăcini întru obţinerea roadelor respective în 
continuare, ele urmând să se reflecte în cel mai fertil 
şi valoros pentru noi sistem – de educaţie, cercetare, 
transfer tehnologic şi inovare.

Actualmente, când facem un bilanț, putem afir-
ma cu certitudine: viitorul există şi ne este asigurat, 
pentru că sunteţi dumneavoastră, dragi tineri studioşi, 
acei care şi-au ascultat propriul îndemn, pledând pen-
tru una dintre cele peste o sută de specialităţi şi speci-
alizări în cadrul studiilor de licenţă, master şi doctorat. 
În mod deosebit, vreau să accentuez că USM a fost 
şi rămâne o instituţie a autoguvernării studențești, 
opiniile voastre fiind ascultate şi auzite la nivel de 
conducere a Departamentului, a Consiliului facul-
tăţii, a Senatului USM – forul suprem decizional al 
instituţiei noastre. În acest context, amintesc aici şi de 
actele importante aprobate de Senatul USM privind 

strategia instituţională de susţinere a candidaţilor la 
studii cu rezultate performante, inclusiv prin burse 
speciale şi oferirea locurilor de studii susţinute din 
mijloace proprii ale USM – Buget USM, fond creat 
prin decizia Senatului din 25 iunie 2014 (Proces ver-
bal nr. 10 din 25 iunie 2014), dar şi cea de susţinere 
a specialităţilor nesolicitate prin oferirea locurilor de 
studii cu finanţare din aceleaşi mijloace proprii ale 
USM (Contract zero – fără achitarea taxei – sau 
bursa de studii legiferată de Hotărârea Guvernu-
lui nr. 983, art. 10, p. G).

Dragi universitari! Noul An – 2018 ne îmbie să-i 
păşim pragul îndemânatic, cu dreptul, întru a ne face 
să simţim adevăratul spirit al frumoaselor sărbători 
de iarnă ce ne clădesc, an de an, în aceeaşi sintagmă 
devenită atât de dragă tuturor – ALMA MATER. Să 
menţinem dreptul la acest nume sonor şi solar într-
o familie consolidată precum este Universitatea de 
Stat din Moldova

Vă doresc tuturor să trăiţi adevăratul mira-
col al sărbătorii şi să vă fie de bun augur intrarea 
demnă în povestea lui Moş Crăciun, bucurându-vă 
din preaplinul clipei irepetabile ce vă va dărui cer 
senin, noi forţe creatoare şi prosperitate în Anul 
Nou, 2018! 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!!
Gheorghe CIOCANU,

Rectorul Universităţii de Stat 
din Moldova,

profesor universitar 

Pe lângă problemele nedorite şi 
fără fond, pe care Universitatea 

de Stat din Moldova a fost nevoită să le 
depăşească la Admiterea 2017, anul care 
e pe cale să treacă în isto-
rie, ne-a adus şi multe bu-
curii, împliniri la toţi para-
metrii activităţilor noastre 
academice.

Iar ultima ştire, care 
ne-a parvenit chiar în pra-
gul noului an 2018, a fost 
cu adevărat surprinzătoare 
şi, de ce nu, măgulitoare. 
Vorba e că fosta noastră 
absolventă a Facultăţii de 
Drept, Dumitriţa Bolo-
gan din promoţia 2009 
(care, pe parcursul între-
gii perioade de studii a 
excelat în exclusivitate la 
capitolul „Eminenţă pe 
toată linia”), a fost selectată de Consi-
liul Europei pentru funcţia deosebit de 
prestigioasă, dar şi responsabilă, de Ju-
rist secund la Grefa CtEDO.

Precizăm că, la începutul lunii decem-
brie, care deja e pe sfârşite, Ministerul Jus-
tiţiei a recepţionat de la Consiliul Europei 

rezultatele finale ale Concursului pentru 
ocuparea funcţiei nominalizate mai sus, 
dintre cele opt candidaturi fiind selectate 
trei persoane din R. Moldova: Dumitriţa 

Bologan, Cornel Sot-
nic şi Ludmila Pe-
troman, prestigioasa 
Instituţie Europeană 
calificându-i ca profe-
sionişti excelenţi.

În ceea ce o pri-
veşte pe Dumitriţa, 
dânsa a activat timp 
de şase ani în calitate 
de Consilier juridic 
superior la Misiunea 
Norvegiană de Ex-
perţi pentru Promova-
rea Supremaţiei Legii 
în R. Moldova. Ante-
rior a fost lector uni-
versitar la Facultatea 

noastră de Drept. Ne bucură mult faptul 
că, în Galeria remarcabililor absolvenţi 
ai USM, un loc de cinste, pe deplin me-
ritat, îi revine Dumitriţei Bologan.

La mulţi ani şi toţi împliniţi cu rod 
bogat!

Mihai MORĂRAŞ

DESTIN INTEGRAT PLENAR
ÎN SPAŢIUL CIVILIZATOR EUROPEAN

2018: 
SĂ ŢINEM LA ACEST NUME SONOR ŞI SOLAR –

ALMA MATER!

USM: Generaţia sec. XXI

MESAJ DE BUN AUGUR

Petrecem postul Naşterii Domnului. 
Suntem în aşteptarea frumoaselor 

clipe ale Întrupării Mântuitorului. Şi natu-
ra e în pregătire. Toate din jur se transfor-
mă într-o Peşteră ce îl aşteaptă pe Marele 
Prunc – Iisus Hristos. Prin această Naştere 
simțim că renaşte viaţa noastră sufleteas-
că.

Naşterea Dom-
nului vrea să ne 
aducă bucuria ne-
vinovăţiei şi gingă-
şia copilăriei. Apoi 
evenimentul ne face 
mai responsabili în 
misiunea noastră 
de soţi, părinţi, bu-
nei…

Toată atenţia ar trebui să fie orientată 
asupra Pruncului, care vrea să se nască şi 
în inimile noastre şi astfel să urmeze un 
firesc salt duhovnicesc în viaţa fiecăruia.

Să simţim că suntem vii, că vrem să 
trăim frumos, că iubirea nu s-a stins în noi. 
Să conştientizăm că Dumnezeu ne este în 
preajmă, ne iubeşte, ne susţine, ne îndru-
mă…

În orice familie, când se naşte un copil, 
e o aleasă bucurie. Nimic nu poate fi mai 
frumos şi mai plăcut decât zâmbetul unui 
prunc. Cât de mare bucurie ar trebui să fie 
în inima creştină, căci an de an avem Bi-
necuvântatul prilej să participăm la Naş-

terea Mântuitorului, să exclamăm cu toţii: 
„Hristos se naşte, Slăviţi-L!”.

Să conştientizăm că Hristos vrea să-şi 
facă loc în inima noastră, care ar deveni un 
Betleem lăuntric şi din care ar izvorî toată 
virtutea. Să fim în postura Magilor veniţi 
de la Răsărit, care au adus daruri alese. Or, 

Dumnezeu aşteaptă 
cel mai de preţ dar – 
sufletul nostru, care 
ar fi pus în slujba 
Domnului şi aproa-
pelui.

Prin Naşterea lui 
Hristos simţim că 
Dumnezeu este pre-
zent în viaţa noastră, 
că nu este indiferent 

la ceea ce se întâmplă în lumea asta, că îşi 
revarsă dragostea peste toată creaţia Sa.

De aici vine expresia patristică: Dum-
nezeu se face om, pentru ca omul să 
ajungă la Dumnezeu. 

Tare bine ar fi ca lumea să renască îm-
preună cu Pruncul Iisus Hristos. Atunci 
am simți și am trăi sărbătoarea cu altă 
intensitate, atunci de-a dreptul ar urma o 
schimbare, o reînnoire…

Atunci am înțelege că Dumnezeu ne 
iubește și vrea să rămânem în această 
dragoste plină de dăruire.

Preot Octavian MOSIN,
Doctor în Teologie

RENAŞTEREA…
Pastorală
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Din acel moment s-a conturat o cola-
borare deosebit de fructuoasă între 

centrele academice universitare, ai căror re-
prezentanţi se întrunesc anual, prin rotaţie, 
pentru a face bilanţul celor reuşite. De data 
aceasta Consorţiul s-a întrunit între 23-25 
noiembrie 2017 la Universitatea Naţională 
„Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi.

Cu acest prilej l-am rugat pe domnul 
rector al Universităţii de Stat din Moldova Gheorghe 
CIOCANU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 
profesor universitar, să ne ofere câteva amănunte, discuţia 
noastră fiind imprimată la dictafon: 

- Stimate domnule Rector! V-aşi ruga, pentru 
început, să vă amintiţi în ce împrejurări s-a con-
turat acea idee inspirată de înfiinţare a Consor-
ţiului Universitar Republica Moldova – România 
– Ucraina. 

- Totul a început de la vizita mea la Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaşi cu mai mulţi ani în urmă, când 
am avut cu domnul rector Vasile Işan o discuţie foarte con-
structivă ce viza domeniile noastre de colaborare şi pe viitor. 
La un moment dat, eu am venit cu ideea, cred, una la locul 
ei şi foarte oportună, că ar fi bine să se unească universită-
ţile din regiune, care, din punct de vedere geografic, sunt 
amplasate într-un perimetru relativ învecinat şi afiliate în-
tre ele după tematica, misiunea şi cercul de probleme şi 
preocupări. Cu atât mai mult cu cât distanţele dintre aces-
tea nu sunt chiar atât de mari. 

Am luat ca reper Universitatea din Cernăuţi, Uni-
versitatea din Suceava, Universitatea din Iaşi, Univer-
sitatea de Stat din Moldova, dar am inclus în acest pe-
rimetru geografic şi Universitatea Pedagogică de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, care, într-un fel, încheie un 
cerc conturat, cu atât mai mult că eu m-am născut la 
Bălţi. Reacţia a fost uimitoare, la care domnul prorec-
tor ieşean Henri Luchian, prezent la discuţia noastră, 
a exclamat: „Mi-aţi luat fraza din gură”…

Ulterior, cu trecerea timpului, au prins bine şi alte iniţi-
ative pe care le-am propus împreună cu un alt bun prieten  
al nostru, domnul ex-rector al Universităţii din Suceava 
Adrian Graur, care, la fel, se poate considera fondator al 
Consorţiului nostru.

Acum, iată, ne-am reîntâlnit la sfârşitul ulti-
mei luni din toamna 2017, doar că de data aceas-
ta la Cernăuţi, în Şedinţa anuală a Consorţiului, 
unde, la momentul potrivit, l-am rugat totuşi pe 
colegul şi prietenul din Iaşi să deschidă paran-
tezele. Şi Domnia sa le-a deschis, recunoscând 
că iniţiativa lansării Consorţiului a venit anume 
de la Chişinău. M-am apropiat, ne-am îmbrăţişat, 
rămânând pe aceeaşi undă a confrăţiei noastre, 
fiindcă primează atingerea scopului comun pe 
care ni l-am propus cu toţii şi calea pe care am 
parcurs-o împreună în aceşti ani şi pe care o vom 
parcurge şi mai departe. 

- Vă rugăm să reflectaţi puţin şi asu-
pra evenimentului, nominalizat ceva mai 
sus, cel care a avut loc la baştina mea – Cernăuţi.

- Aici, în Cernăuţiul eminescian, am simţit intensitatea şi 
responsabilitatea pe care ne-am asumat-o, această intensitate 
fiind argumentată prin acţiuni concrete, valorificate pe întreg 
parcursul activităţilor noastre de până acum, inclusiv pe du-
rata anului 2017, de care ne vom despărţi în curând. Apropo 
de această ultimă întrunire de lucru a Consorţiului. Luând 
cunoştinţă îndeaproape de programul stabilit dinainte, ne-am 
dat cu toţii seama că doar într-o singură zi nu ne vom putea 
încadra în orarul de lucru. De aceea şedinţele au început de 
dis-de-dimineaţă şi s-au încheiat aproximativ după ora 20. 
Dar şi aşa nu am reuşit să spunem tot ce aveam de spus. (Bu-
năoară, când domnul prorector pentru Activitatea Ştiinţifică 
Florentin Paladi a fost solicitat să facă un succint excurs al 
drumului parcurs de Universitatea noastră în 2017, l-am ru-
gat să reducă substanţial din comunicarea sa, întrucât timpul 
ne presa implacabil).

Am avut o satisfacţie deosebită să constatăm că la 
Adunarea anuală a Consorţiului comunitatea academică a 
Universităţii din Cernăuţi s-a dovedit a fi foarte activă şi 
solidară, fiind reprezentată de decanii, prodecanii, şefii de 
catedre şi de departamente de la toate facultăţile. Iar această 
consfătuire n-a ţinut doar de problematica şi cercul de ches-
tiuni importante incluse pe ordinea de zi. Spre surprinderea 
tuturora, ea, treptat, s-a transformat într-o Frăţească Săr-
bătoare Academică.

Cât ne priveşte, noi, rectorii şi prorectorii, care deja sun-
tem antrenaţi şi avem o anumită experienţă în acest domeniu, 
nu am putea adăuga nimic altceva decât faptul că am deve-
nit şi mai uniţi în aspiraţiile şi pornirile noastre, că suntem o 
comunitate, o familie academică în forţă, puternic consoli-
dată. Afirm acest lucru, fiindcă este în văzul lumii rezultatul 
muncii noastre pe parcursul acestor aproape şapte ani. Noi, 
în felul acesta, altfel reflectăm şi percepem fenomenele, 
altfel avansăm spre noile perspective şi orizonturi ale 
învăţământului universitar. Chiar dacă nu ne părăseşte 
nici pentru o clipă sentimentul îngrijorării pentru ziua 
de mâine.

Cu toate acestea, ne-am despărţit de prietenii noştri cu 
cele mai bune gânduri, cu optimism şi elan încurajator.

- Vă mai rugăm, domnule Rector, să precizaţi 
când se va întruni în următoarea şedinţă Consor-
ţiul Universitar.

- Şedinţa ulterioară, cea anuală, a Consorţiului a fost deja 
stabilită: ne vom convoca în anul 2018 la Universitatea din 
Suceava, preşedinţia fiind preluată, prin rotaţie, de rectorul 
acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior din Ro-
mânia care poartă, ca pe un Blazon al Demnităţii şi Mândri-
ei noastre Naţionale, numele Slăvitului Voievod Ştefan cel 
Mare.

- Adevărat, suntem un popor bogat, cu istoria 
noastră milenară, cu faptele glorioase ale predece-
sorilor noştri. Avem cu ce ne mândri, avem de la 
cine învăţa, avem de la cine lua exemple de curaj, 
de demnitate şi de adevăr.

- Da, aşa este. Noi suntem bogaţi, foarte bogaţi în moş-
tenirea care ne-a revenit şi pe care trebuie s-o păstrăm, s-o 
ocrotim ca lumina ochilor. Mă gândesc în aceste clipe câte 
lucruri frumoase s-au făcut până acum: şi colaborarea, şi 
concurenţa, şi competitivitatea, toate luate împreună, ne fac 

spiritual şi moral mai puternici, mai solidari, mai încrezători 
în forţele noastre. Iată de ce îmi doresc foarte mult, cu toată 
tăria, să ieşim din balastul acesta periferic şi provincial.

 Ne-am împotmolit în această periferie, ne-am izolat pe 
niște „insulițe’’ care sunt tratate de unii ca niște moșii proprii. 
Dar, de facto, ne-am desprins de adevăratele valori academi-
ce, unde performanța și relevanța mișcă și zdruncină totul, 
unde competitivitatea identifică și descoperă valoarea reală 
împreună cu nestematele resurse umane.

…Au transformat Învățământul Superior în afaceri și 
după fiecare admitere unii își numără „lipsa milioanelor ’’... 
Avem prea multe universități cu viziuni prea limitate; 
avem prea multe universități cu prea puține standarde 
de calitate; avem prea multe universităţi cu prea puţini 
studenţi; avem prea multe universități cu ambiții provin-
ciale prea pronunțate... .Și trebuie să recunosc faptul că-mi 
este rușine să fiu martor în aceste scenarii. 

Şi de fiecare dată mă întreb: unde și când intelectuali-
tatea a pierdut inteligența sa?

Dacă e să revenim la această întrunire de la Cernăuți, la 
activitățile noastre în Consorțiu, trebuie să constat că efec-
tele sunt majore. Ne-am consolidat colaborarea noastră 
internațională, am însușit multe lucruri valoroase, ne-am tes-
tat forțele, am revăzut și am revizuit unele aspecte din viziu-
nea universității, ne-am axat pe acțiuni concrete cu investiții 
în potențialul uman, considerând Cercetarea științifică o pri-
oritate în dezvoltarea strategică a instituției noastre. 

Dar cel mai important este faptul că ne-am cimentat o 
nouă cultură organizațională, încadrată organic într-un sistem 
de valori, norme de comportament, modele de gândire, atitu-
dine și responsabilitate, care sunt acceptate și respectate de 
întreaga comunitate universitară. 

Mai mult, cultura organizațională trebuie să se bazeze pe 
două principii fundamentale, pe care le voi exprima prin niște 
metafore creștine:

I. Rectorul nu este o putere, ci doar o slujire comunității 
academice; 

II. Atitudinea față de cercetarea universitară trebu-

ie să fie echivalentă cu atitudinea față 
de Biblie: să crezi în Ea; să pleci ca-
pul în fața Ei; să te îmbogățești prin 
Ea și să te împarți cu această Credință 
prin intermediul școlilor doctorale și 
științifice, cu cei ce te înconjoară...

Notă: Ar fi de adăugat la această 
aserţiune cu tâlc şi sinceritate următoa-
rele: este oportun, necesar şi în ordinea 
lucrurilor ca unii de pe malul Bâcului să conștientizeze cele 
două principii enunţate mai sus (M.M.)

- Dumneavoastră spuneaţi ceva mai sus că v-a 
lăsat o impresie plăcută reîntâlnirea cu colegii şi 
elita academică din România şi Ucraina, cu care 
aţi pus în circuit multe lucruri folositoare, atât de 
necesare funcţionării acestui Consorţiu, a cărui 
şedinţă de bilanţ anual s-a desfăşurat în somptu-
osul Edificiu Academic al Universităţii din Cer-
năuţi. Aţi putea reveni mai amănunţit pe margi-
nea subiectului în cauză?

- Revin cu emoţii răvăşitoare, în special, la acest ansam-
blu mirific de clădiri, care anterior se numea Palatul Mitro-

politan sau Reşedinţa Mitropoliţilor Bucovineni, de care 
au rămas la fel de încântaţi cei doi prorectori ai USM – 
doamna Angela Niculiţă şi domnul Florentin Paladi. 
Ni s-a spus că această minune arhitectonică, luată sub 
ocrotirea UNESCO, care nu are asemănare în Europa, 
este opera monumental desăvârşită a marelui arhitect 
ceh Iosif Hlafka şi că, la 13 aprilie 1864, a avut loc sfin-
ţirea terenului de construcţii cu instalarea pietrei simboli-
ce de temelie, iar peste trei luni – pe 18 iulie 1864 – fiind 
sfinţită şi temelia viitorului Templu Creştin Ortodox. Iar 
lucrările de construcţii finale au durat până în anul 1878.

De asemenea am fost informaţi că la ora actuală Pa-
latul Mitropolitan din Cernăuţi este Campusul Central 
Universitar, unde funcţionează câteva facultăţi, rectoratul 
şi o splendidă Biserică. În acest spaţiu, cu o profundă res-
piraţie sacrală, în istorica Sală de Marmură, pe data de 28 
noiembrie 1918 a fost semnat Actul de Unire a Bucovinei 
cu România Regală. La un moment dat, impresionat 
profund de cele văzute, am intervenit cu precizarea că 

acest măreţ Ansamblu arhitectonic nu poate fi compa-
rat decât cu o Cetate academică, care te invită 
să faci carte. Dominaţi de emoţii pozitive şi de 
energii sufleteşti copleşitoare, constatam ală-
turi de prietenii noştri universitari cât este de 
bine şi cât noroc avem, oferindu-ni-se posibi-
litatea să ne întrunim periodic şi la Iaşi, şi la 
Suceava, şi la Cernăuţi; să vedem o altă lume; 
să ne împărtăşim sincer şi nestingherit viziu-
nile. Ce bine e pentru noi că ne putem compa-
ra unii cu alţii; ce bine e pentru noi că putem 
colabora, că putem prezenta muncile noastre 
anuale. Cred că toate acestea ne fac mai uniţi, 
mai puternici, mai încrezători în forţele noastre. 
Doar acestea sunt roadele căutărilor şi reuşitelor 

noastre din prezent şi viitor.
- Din câte am aflat, la întrunirea recentă 

din Cernăuţi, Dumneavoastră aţi propus ca în 
componenţa Consorţiului Universitar să mai fie 
cooptat un membru.

- Adevărat! În această ordine de idei, ţin să fac urmă-
toarea precizare: la Cernăuţi am luat încă o decizie, pe 
care a susţinut-o întreg Consorţiul. Despre ce este vorba? 
Dat fiind faptul că un membru activ al întrunirilor noastre 
academice este şi Universitatea Naţională de Arte „George 
Enescu” din Iaşi, a fost acceptată şi propunerea mea ca cel 
de-al şaptelea subiect al Consorţiului să devină Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice „Gavriil Musicescu” din 
Chişinău, evenimentul urmând să se producă pe parcursul 
anului 2018 la Suceava.

Cu alte cuvine, noi ne dorim cu toată ardoarea să 
educăm personalităţi puternice, marcante în diverse 
domenii ale vieţii sociale, inclusiv şi în cel al Artelor 
Frumoase, astfel încât să putem edifica împreună acea 
Simbioză, atât de necesară întregului neam românesc, 
pe cea de la Nistru pân’ la Tisa. 

Doar vin generaţii noi, cu argumente şi simţiri foarte 
puternic dezvoltate. Iar acestea, într-un cuvânt, reflectă 
Continuitatea. Anume aici ne vedem rostul, anume aici ne 
vedem şansa afirmării.

Şi încă ceva: atunci când vorbim de Continuitate, care 
presupune, înainte de toate, Educaţie, Cercetare, Inova-
re, trebuie să conştientizăm faptul că ea, Continuitatea, nu 
poate fi provincială, locală sau naţională. Continuitatea nu 
poate avea hotare. Anume aici se impune efortul comun, 
despre care am vorbit mai sus. Anume aici se impune rolul 
nostru comun, bine determinat şi orientat, poziţia noastră 
principială, fără compromis. Prin această simbioză coordo-
nată de idei şi de convingeri, bazată pe forţa creatoare, pe 
fermitatea şi siguranţa în demersul nostru, vom putea pro-
gnoza şi ziua de mâine, care ne aparţine. 

 - Vă mulţumesc.
A intervievat,

Mihai MORĂRAŞ 
Reluat din Săptămânalul Scriitorilor din R.Moldova 

„Literatura şi Arta” (joi, 14 decembrie, 2017)

Acum 6 ani şi mai bine, în luna aprilie 2011, la Iaşi s-a produs un eveniment 
remarcabil: Rectorii instituţiilor de învăţământ superior din trei ţări – Repu-
blica Moldova – România – Ucraina – s-au întrunit cu scopul întemeierii unui 

Consorţiu funcţional, care urmărea atingerea unor obiective comune, inclusiv 
realizarea proiectelor multiple de cercetare, a celor didactice şi culturale, dar 
şi dinamizarea şi stimularea mobilităţilor academice şi studenţeşti. 

Delegaţii Consorţiului Universitar, întruniţi în Şedinţa ordinară la 
Universitatea  din Cernăuţi

 Un incomparabil Ansamblu Arhitectonic, edificat în a doua jumătate 
a Secolului XIX –  Reşedinţa Mitropoliţilor Bucovineni, actualmente Campusul 

Central al Universităţii din Cernăuţi.

Integrare în spaţiul comunitar

CONSORŢIUL UNIVERSITAR – O FRĂŢEASCĂ ÎNTRUNIRE ACADEMICĂ
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ÎN OBIECTIV – INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INOVARE, USM

În perioada 15-18 noiembrie 2017, la Chişinău, în incinta Centrului Internaţional 
de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A. s-a desfăşurat cea de a XV-a Ediţie a Expoziţiei 

Internaţionale Specializate „INFOINVENT”.
Evenimentul a fost organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Re-

publicii Moldova (AGEPI) în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Teh-
nologic şi cu susţinerea Orga-
nizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectule (OMPI),precum şi a 
Oficiului European de Brevete 
(OEB). Ediţia curentă s-a dove-
dit a fi una de mare succes pen-
tru reprezentanţii comunităţii 
ştiinţifice din ţara noastră, şi în 
primul rând pentru Universita-
tea de Stat din Moldova.

Au participat aproape 100 
de instituţii şi întreprinderi, ti-
neri cercetători şi inventatori 
din Republica Moldova, Româ-
nia, Portugalia, Croaţia,  Cehia, 
Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, 
Maroc, Indonezia etc.

Cercetătorii de la Univer-
sitatea de Stat din Moldova au 
fost prezenţi la acest for al inovării cu mai multe elaborări din diferite domenii: Chimie, 
Fizică, Biotehnologie, Algologie, Ecologie. Toate cercetările prezentate s-au bucurat de 
interesul sporit al vizitatorilor şi al juriului.

Precizăm că invenţiile prezentate de către cercetătorii şi inventatorii noştri de la USM 
au fost apreciate de juriul internaţional cu  8 Medalii de Aur; 4 Medalii de Argint; 3 Me-
dalii de Bronz.   

În cele ce urmează îi nominalizăm pe învingători, conform domeniului de activitate: 

Medalia de Aur (Grupul de autori): Aurelian GULEA, Vasile GRAUR, Victor ŢAP-
COV; Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boris CINIC, Simion 
RAEVSCHI; Alina TROFIM, Victor ŞALARU, Liliana ZOSIM, Irina STRATULAT; Ma-

riana DÎRU, Ana RUSU, Eugenia POPOVICI, Oleg PALAMARCIUC; Sergiu DOBRO-
JAN, Victor ŞALARU, Irina STRATULAT, Galina DOBROJAN, Eugeniu SEMENIUC, 
Natalia DONŢU, Alina TROFIM; Alexandru POPOV, Mariana BOTNARU, Gheorghe 
CĂPĂŢÎNĂ, Ana CĂPĂŢÎNĂ; Victor COVALIOV, Olga COVALIOVA, Valentin BO-
BEICA, Vladimir NENNO; GUŢANU Vasile.

Medalia de Argint (Grupul 
de autori): Sergiu DOBRO-
JAN, Victor ŞALARU, Vasile 
ŞALARU, Irina STRATULAT, 
Eugeniu SEMENIUC; Arcadie 
CHIRIŢA, Tatiana BULIMA-
GA, Vladimir PRILEPOV; 
Vadim FURTUNA, Tamara 
POTLOG, Dumitru DUCA; 
Victor COVALIOV, Olga CO-
VALIOVA, Valentin BOBEI-
CA, Vladimir NENNO.

Medalia de Bronz (Grupul 
de autori): Mariana DÎRU, Mi-
hail REVENCO, Oleg PALA-
MARCIUC; Valentina BULI-
MAGA, Maria PISOVA, Liliana 
ZOSIM, Alina TROFIM; Aure-
lian GULEA, Victor ŢAPCOV, 
Elena-Mihaela PAHONŢU.

Medalia Forumul Inventatorilor Români – EUROINVENT (Grupul de autori):
Alexandru POPOV, Mariana BOTNARU, Gheorghe CĂPĂŢÎNĂ, Ana CĂPĂŢÎNĂ .
Diploma de Excelenţă – Universitatea Agrară şi Veterinară, oraşul Timişoara, 

România   (Grupul de autori): Alina TROFIM, Victor ŞALARU, Liliana ZOSIM, Irina 
STRATULAT; Valentina BULIMAGA, Maria PISOVA, Liliana ZOSIM, Alina TROFIM. 

Rectoratul Universităţii de Stat din Moldova şi Institutul de Cercetare şi Inovare 
al USM aduc sincere felicitări tuturor cercetătorilor, participanţi la acest eveniment 
major.

Eleonora BOLBOCEANU, 
INSTITUTUL de CERCETARE şi INOVARE, USM

Aşa este numit cu respect şi 
consideraţie în lumea inventa-

torilor distinsul 
cercetător în do-
meniul chimiei, 
domnul Victor 
Covaliov, doc-
tor, conferenţiar 
universitar, care, 
în pragul apropi-
atelor sărbători 
de iarnă a fost în-
vrednicit de Gu-
vernul Republicii 
Moldova cu Pre-
miul „Inventa-
tor remarcabil” 
pentru ciclul de 
invenţii în dome-
niul Ecologiei.

Domnul Victor Covaliov a depus pe 
parcursul anilor la Agenţia de Stat pen-
tru Proprietate Intelectuală (AGEPI) 

cele mai multe cereri de Brevetare a 
Invenţiilor (269). Majoritatea au fost 

apreciate cu cele 
mai înalte distinc-
ţii la Saloanele de 
Invenţii din Ro-
mânia, Ungaria, 
Elveţia, Bulgaria, 
Belgia, Germania, 
Federaţia Rusă, 
Ucraina, Polonia 
şi bineînţeles R. 
Moldova.

Ultima perfor-
manţă, una excep-
ţională, a remar-
cabilului inovator 
a fost decernarea 
domnului Victor 

Covaliov a Medaliei de Platină-I la 
Expoziţia Internaţională de Invenţii şi 
Cercetări IWIS, Varşovia, Polonia (9-
11 octombrie, 2017).

Între 8-9 decembrie curent, la Universitatea de Stat din Moldova (în sediul Fa-
cultăţii de Drept) s-a întrunit Consorţiul Proiectului Erasmus + „Educaţie pen-

tru Drone”, cu participarea a 14 parteneri din Italia, Polonia, România, Georgia, Ar-
menia şi republica Moldova.

La această întrunire prietenească au fost puse în discuţie o serie de probleme ce 
ţin de implementarea proiectului respectiv şi a ciclului de cursuri pentru Educaţie în 
domeniul Dronelor. 

Tatiana BULIMAGA,
şef secţie, Institutul de Cercetare şi Inovare

CONFRĂŢIA UNOR PARTENERI 
DE ÎNCREDERE

INVENTATOR AL TEHNOLOGIILOR 
VERZI, GARDIAN AL PURITĂŢII

O RECOLTĂ BOGATĂ DE DISTINCŢII: INFOINVEST – 2017

Anul de care ne vom despărţi în curând a fost unul foarte rodnic pentru toa-
te subdiviziunile Institutului de Cercetare şi Inovare, USM (Secţii, Laboratoare, 
Şcoli Doctorale, Centre de Excelenţă, Incubatorul de Inovare „Inventica USM”, 
Oficiul de Transfer Tehnologic). Câteva secvenţe informative la acest subiect 
sunt inserate în această pagină.

Precizăm că o succintă trecere în revistă a celor realizate pe parcurs (cu 
nominalizările şi menţionările de rigoare binemeritate) au făcut-o în cadrul 
Şedinţei ordinare a Senatului USM din 28 noiembrie domnul rector Gheor-
ghe CIOCANU şi domnul Florentin PALADI, prorector pentru Activitatea Şti-
inţifică. 

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Ştiinţei și în conformitate cu Regulamentul 
Instituțional cu privire la Stimularea Performanței în Cercetare, Institutul de 

Cercetare şi Inovare, USM a premiat un numeros grup de colaboratori care au partici-
pat activ la organizarea şi desfăşurarea eficientă a unor activităţi ştiinţifice cu impact 
instituțional deosebit întru promovarea cu succes a imaginii USM în anul 2017, după 
cum urmează: 

Lilia SPÎNU, inginer coordonator (Institutul de Cercetare şi Inovare); Victor COVA-
LIOV, doctor,  conferenţiar  universitar, cercetător ştiinţific coordonator, LCŞ „Redox 
Procese și Tehnologii Avansate în Apă, Produse Cosmetice, Farmaceutice și Alimentare”; 

Valentina BULIMAGA, doctor, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordona-
tor, LCȘ „Ficobiotehnologie”; Marianna  SAVVA, inginer coordonator (Institutul de 
Cercetare şi Inovare); Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat, profesor universitar, şef Depar-
tament ( Facultatea de Drept); Ana GRUBÎI, inginer coordonator (Institutul de Cercetare 
şi Inovare); Sergiu MATVEEV, doctor, conferenţiar universitar (Facultatea de Istorie şi 
Filozofie); Sergiu VATAVU, doctor, conferenţiar universitar, şef Departament (Faculta-
tea de Fizică şi Inginerie); Oleg PALAMARCIUC, doctor, cercetător ştiinţific superior, 
LCŞ „Materiale Avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”; Tatiana BULIMAGA, şef 
Secţie (Institutul de Cercetare şi Inovare).

GALERIA CELOR MERITUOŞI
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Luna decembrie a acestui an, 2017, parcă vine să bată în Clopotul Timpului…
atemporal, îndemnându-ne să ne amintim de două Destine, de două ilustre 

Personalităţi, care, deopotrivă, au lăsat urme adânci, de neşters, în memoria comuni-
tăţii noastre universitare.

Aceste două Nume au rămas înscrise pentru totdeauna cu litere de aur în Letopi-
seţul Memoriei Universităţii de Stat din Moldova – Profesorul Ion OSADCENCO şi 
Profesorul Grigore CINCILEI. Doi înaintemergători, doi Făclieri, care au luminat 

calea şi destinele atâtor generaţii recunoscătoare de discipoli, de învăţăcei. 
Iar acel Clopot al Timpului… atemporal ne răscoleşte fiinţa cu ale sale aduceri – 

aminte, îndemnându-ne să întoarcem înapoi fila de Calendar în acest atât de blând 
şi darnic decembrie al lui 2017, pentru a ni-i readuce şi a ni-i aşeza alături de noi pe 
remarcabilii Cărturari şi Învăţători (cu majusculă), Grigore CINCILEI şi Ion OSAD-
CENCO, care ar fi ajuns la hotarul lor nonagenar.

Fie-le eternă şi luminoasă amintirea!                                         Mihai MORĂRAŞ

La 1 decembrie 2017 Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare 
Interculturală a organizat Colocviul Ştiinţific cu participare internaţională 

„De la monem la text: parametri lexico-semantici şi discursivi”.  In memori-
am Grigore CINCILEI, cu ocazia aniversării a 90-a de la naşterea regretatului 
nostru savant. 

Ajuns la cea de a IV-a Ediţie, acest For comemorativ a continuat spiritul 
edițiilor precedente, intitulate Probleme de lingvistică generală şi romanică, ele 
reprezentând o oportunitate ştiinţifică benefică pentru a delibera activ şi interactiv 
diversitatea problemelor lingvistice, inclusiv actualizarea diapazonului proble-
matic al cercetărilor remarcabilului savant român din Basarabia.

Invocând per-
sonalitatea com-
plexă a Profeso-
rului şi Omului 
Grigore Cincilei, 
această întrunire 
solemnă și-a pro-
pus să lărgească 
gama subiectelor 
teoretice, mai mult 
sau mai puţin cla-
sice, reflectate şi 
studiate scrupulos 
în cadrul contribuțiilor solide ale regretatului cercetător din considerentul că lingvistica nu 
încetează să provoace discuții legate de compartimentele ei de bază  (limbă şi vorbire, uz şi 
normă/norme, sistem/sisteme, structură/structuri, semn/semne şi funcţii etc.) și/sau par-
ticulare (fonematica, semantica, morfematica, gramatica cuvântului, fraza, textul etc.), 
incluzând aspectele specifice fiecărei limbi romanice (franceza, româna, spaniola, italiana) 
şi posibilitățile de didacticitate a acestora.

* * *

Invitatul de onoare al evenimentului a fost Profesorul universitar, doctorul în 
lingvistică și filosofie Pierre Marillaud de la Universitatea „Jean Jaurès”, 

Toulouse, Franţa, membru de onoare al Departamentului Lingvistică Romanică şi 
Comunicare Interculturală. Cercetătorul a ținut o prelegere în ședința plenară: LA 
PENSÉE SÉMIOTIQUE DE A.J.GREIMAS ET SON ÉVOLUTION ENTRE « 
SÉMANTIQUE STRUCTURALE » ET « SÉMIOTIQUE DES PASSIONS » .

Această manifestare științifică de amploare a fost inaugurată de doamna Ange-
la Niculiţă, prorectorul pentru Relaţii Internaţionale, doctor, conferenţiar universi-
tar. În continuare au fost ascultate cu mare atenţie comunicările prezentate de dom-
nul S. Casseri, consilier pentru cooperare şi acţiune culturală (Ambasada Franței 

în R. Moldova); 
doamna N. Grîu, 
consultant princi-
pal la Ministerul 
Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării; 
doamna C. Vi-
şan, responsabi-
lă de proiecte la 
Agenția Univer-
sitară a Francofo-
niei, Antena din 
Chișinău; doam-

na L. Bardin, responsabilă de misiuni lingvistice și de polul Campus France la Alianța France-
ză din Moldova, şi doamna Cornelia Cincilei, doctor, conferenţiar universitar. 

Precizăm că evenimentul în cauză a întrunit peste 30 de participanţi din România, 
Rusia, Ucraina, Franţa şi Republica Moldova.

Viorica MOLOŞNIUC,
doctor, conferenţiar universitar,

prodecan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Profesorul Ion Osadcenco 
a fost o prezență incon-

fundabilă la Facultatea de Litere. 
Era un om foarte spiritual, cu un 
extraordinar simț al umorului, așa 
că expresiile lui înaripate circulau 
mereu printre studenți. Prelegerile 
sale de literatură clasică se țineau 
în aula nr 1 din blocul Facultății 
de Litere. Această sală, inițial fos-
ta biserică a Liceului Real, avea, 
pe timpul nostru, formă de amfi-
teatru, în care rândurile din spate 
erau situate mai sus, 
și încăpeau acolo 
cinci grupe, a câte 
20-25 studenți. O 
dată sau de două ori 
pe semestru, profeso-
rul Osadcenco făcea 
apelul celor peste 
o sută de studenți, 
transformând această 
procedură plictisitoa-
re într-un mini spec-
tacol de tot hazul.

Dl profesor avea o listă comu-
nă a studenților încă de pe la admi-
tere, și nu pe grupe, ci în ordine al-
fabetică. Urca la catedră și anunța: 
facem apelul. În câteva clipe se 
terminau toate vorbele, șușotelile 
și umblăturile și profesorul Osad-
cenco începea citirea listei cu o 
voce puternică și solemnă, accen-
tuând bine fiecare silabă:

ADAM... ARHIRE... - 
ANGHEL... ARHANGHEL... 
APOSTOL...

Aici profesorul făcea o pauză 
teatrală, după care spunea cu evla-
vie: „Amin”. 

În sală se ridica o rumoare cu 
râsete și chicoteli înfundate, apoi 
citirea listei continua cu celelalte 
nume – BOLOGAN, BÂLBA, 
BALUȘ, CUPCEA, MELNIC, 

CAPTARE... ș.a.m.d., iar pe la 
mijlocul listei – altă pauză: pro-
fesorul își lua ochii de pe foaie 
și spunea cu o intonație interoga-
tivă, accentuând primul cuvânt: 
Două Căldări...? Era vorba de doi 
studenți, un băiat și o fată, cu nu-
mele CALDARE. Sala se înviora 
și începea un ping-pong cu pro-
fesorul: - Căldările nu sunt! – Da 
unde-s? - Este numai una! – Care 
anume? După vreun minut-două 
de vânzoleală și hlizeală, situația 

Căldărilor era clarificată și 
apelul continua: CIOBA-
NU, STAMATI, TOMUZ, 
TOCARU, ȚURCANU..., 
apropiindu-se încet de 
sfârșit. 

Înainte de final – iarăși o 
pauză bine echilibrată, după 
care profesorul Osadcen-
co, cu un ton de parcă ar fi 
anunțat-o pe regina Angliei, 
pronunța solemn și grav ul-

timul nume de pe listă: GENEVA 
ȚARIGRADSKAIA! Posesoarea 
acestui nume deosebit era o mi-
nune de fetișcană, cu gropițe în 
obraji, cu breton franțuzesc până 
la sprâncene și cu două cosițe 
frumoase, legate lângă urechi cu 
fundițe colorate. Stătea în prima 
bancă și era totdeauna prezentă. 
Ea era singura care se ridica și 
spunea: sunt aici. Așa era ritualul 
de încheiere. 

Profesorul Osadcenco o 
privea preț de câteva secun-
de, încuviințând cu un zâmbet 
prezența minunăției. 

Apelul luase sfârșit. Și nimeni 
nu știa când se va mai repeta acest 
mini spectacol al numelor noas-
tre.

Irina CONDREA, 
profesor universitar

La 6 decembrie anul curent, în Aula IV, Aula 
cea luminoasă, în care și-a ținut prelegeri-

le profesorul multor generații Ion Osadcenco, s-a 
desfășurat Simpozionul IN MEMORIAM. Ion 
OSADCENCO (90 de ani de la naștere). Facul-
tatea de Litere, Departamentul Lingvistică Română 
și Știință Literară au deschis larg ușile pentru cei 
care l-au cunoscut. Memoria este vie prin Biblio-
teca distinsului nostru Dascăl, această comoară 
trecând ulterior în fondurile Bibliotecii Centrale a 
Universității de Stat din Moldova. O bibliotecă - 
unicat, pe care fostul decan a donat-o Facultăţii de 
Filologie şi din care, chiar în 
timpul vieţii profesorului nos-
tru, nu se permitea nimănui să 
scoată vreo carte, cu toate că 
și cei care aveau acces erau 
selectaţi. Această restricție se 
datora și timpurilor în care a 
activat profesorul şi savan-
tul Ion Osadcenco – timpuri 
în care mulţi erau acuzați, 
verificați, chiar şi 
condamnați.

O introducere 
în biografia deca-
nului (1962-1967), 
apoi șef de Catedră 
Ion Osadcenco, cu 
coagulări din pro-
priul C.V. a rostit 
în Cuvânt de des-
chidere actualul 
decan al Facultății 
de Litere, doamna 
Adriana Cazacu, 
doctor, conferenţiar universitar, amintindu-şi cum 
a declamat 40 de minute la examenul de admitere 
Dan căpitan de plai de Vasile Alecsandri, după care 
examinatorul, care era însuşi cel comemorat de co-
munitatea facultăţii noastre, i-a prezis că ar putea 
să-i ia locul. Peste ani de zile aceste cuvinte au de-
venit prorocitoare.

Acest eveniment memorabil, la care au participat 
studenți, profesori și colegi de altă dată, ne-a readus 
în anii studenției celor care azi activează în dome-
niul educaţiei şi instruirii, iar unii au Şcoala lor doc-
torală. Bunăoară, doamna Iraida Condrea, doctor 
habilitat, profesor universitar, a evocat într-un stil 

artistic destul de plastic modul în care fostul mentor 
făcea apelul celor prezenţi în sala de curs. În conti-
nuare, doamna Ana Bantoș, doctor habilitat, profe-
sor universitar, a reamintit despre corespondența pe 
care o ținea savantul Ion Osadcenco cu cercetătorii 
din România, fără a coresponda cu aceştia prin scri-
sori. 

Iar criticul şi istoricul literar domnul Ion Cioca-
nu, doctor habilitat, profesor universitar, le-a dezvă-
luit studenţilor dificultatea analizei textului emines-
cian pe acele timpuri, când îşi făcea de cap cenzura, 
care ucidea certitudinea. Şi numai datorită cursului 

Marii Clasici – Mihai Emi-
nescu, pe care l-a elaborat şi 
l-a predat inimosul mentor 
universitar, mulți au desco-
perit valoroasa şi nesecata 
literatură română. 

Spiritul folcloric şi plin 
de umor, pe care-l stăpânea, 
nedespărţit de fluieraşul de la 
piept, alesul Om de Omenie, 

ni l-a reconstitu-
it în cele mai pi-
toreşti amănunte 
domnul lector 
universitar Ni-
canor Țurcanu. 

Evenimentul 
în cauză, care 
ne-a marcat pe 
toţi cei aflaţi în 
sală, mi-a amin-
tit de cuvin-
tele Eugeniei 
Fonari, mama 

mea, profesoară de filozofie, doctor, conferenţi-
ar, precum că la lecţiile îndrăgitului profesor Ion 
Osadcenco veneau şi studenți de la alte instituţii, 
dornici să-i audă cuvântul inspirat, trăit şi trecut 
prin inima, prin cugetul şi prin simţirea celui care 
a lăsat în urma sa un timp zbuciumat, dar plin de 
învăţăminte pentru generaţiile ulterioare, cele care 
aspiră şi valorifică nesecatele noastre izvoare na-
ţionale. 

Victoria FONARI,
doctor, conferenţiar universitar,

  Departamentul Lingvistică Română 
și Știință Literară

Reflecţii retrospective

APELUL cu profesorul 
Ion OSADCENCO

UN TIMP TRECUT PRIN CUGET ŞI SIMŢIRE
(AMINTIRI DESPRE PROFESORUL ION OSADCENCO) 

PESTE O PERSONALITATE CRIVĂŢUL NU TRECE
Mircea Eliade

REMEMORĂRI

PÂRTII LUMINOASE LĂSATE ÎN URMA LUI…
(RETROSPECTIVA COLOCVIULUI ŞTIINŢIFIC CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „DE LA MONEM LA TEXT: PARAMETRI LEXICO-SEMANTICI ŞI DISCURSIVI”)
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Sub acest generic, la mijlocul 
acestei luni, care e pe ducă, s-a 

desfăşurat un memorabil Simpozi-
on Interuniversitar. Acesta şi-a ţinut 
lucrările în sediul renovat din teme-
lie al Facultăţii de Drept. Iniţiativa 
i-a aparţinut Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării din Republica 
Moldova, în strânsă colaborare cu 
Universitatea de Stat din Moldova și 
Agenția Universitară a Francofoniei.

De fapt, aceasta a fost una din mul-
tiplele activităţi de amploare, cu care 
îşi încheie anul 2017 structurile şi sub-
diviziunile noastre universitare, impli-
cate în cele mai valoroase şi eficiente 
proiecte internaţionale cu participarea 
savanţilor, cercetătorilor şi inovatori-
lor de prestigiu ai instituţiei noas-
tre, inclusiv ai unui numeros de-
taşament de tineri entuziaşti, care 
deja s-au afirmat pe segmentul lor 
de cercetare atât pe plan naţional, 
cât şi pe cel internaţional.

Despre promovarea consec-
ventă şi prodigioasă a bunelor 
practici pe această filieră s-a dis-
cutat aprins, în cunoştinţă de ca-
uză, la sus numita Întrunire de bi-
lanţ cu invitarea unor personalităţi 
marcante din domeniul ştiinţei şi 
inovării din stânga şi din dreapta 
Prutului. 

Despre rezultatele îmbucu-
rătoare, obţinute în exclusivitate 
de către tinerii cercetători şi des-
pre perspectiva căutărilor, a dez-
voltării şi implementării ideilor 

avansate de numerosul detaşament de 
tineri cercetători din noua generaţie au 
vorbit cu multă deschidere şi sincerita-
te în faţa numerosului public doamna 
Nadejda Velişco, şef Direcţia Învăţă-
mânt Superior şi Cercetare Ştiinţifică 
de la Ministerul de resort (moderatoa-
rea Seminarului); domnul Florentin 
Paladi, prorector pentru Activitatea 
Ştiinţifică, USM; doamna Roxana 
Ţurcanu, reprezentanta Agenţiei Uni-
versitare a Francofoniei.

* * *
Lucrările Forului au decurs într-o at-

mosferă dinamică de discuţii, opinii, pă-
reri şi propuneri judicioase interactive cu 
implicarea activă a specialiştilor din do-
meniu: Roxana Patraş, Camelia Gră-

dinaru, Ioana Guţu, Irina Ma-
nolescu (Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iaşi); Denis Nica, Oleg 
Palamarciuc, Marian Jalescu, Ta-
tiana Bulimaga, Marianna Savva 
(Universitatea de Stat din Moldo-
va); Irina Cojuhari (Universitatea 
Tehnică a Moldovei) ş.a.

Agenda Seminarului şi progra-
mul care a fost pe deplin realizat au 
demonstrat o coeziune afirmare şi o 
solidaritate profesională puternic ci-
mentată între toţi cei care au repre-
zentat şcolile ştiinţifice de cercetare 
şi inovare din R. Moldova şi Ro-
mânia, năzuinţa tinerilor savanţi şi 
cercetători în devenire din noua ge-
neraţie, de a-şi fructifica energiile şi 
proiectele lor cutezătoare de creaţie.

Reporter „Universitatea”

Abordare ştiinţifico-practică, competenţe profe-
sionale, compatibilitate lingvistică, experienţă 

culturală şi exploratorie: Universitatea de Stat din Moldova 
şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 
împărtăşesc convingerea că cea mai bună educaţie pentru 
un viitor traducător şi interpret este cu siguranţă produsul 
îmbinării unor programe de studii solide în domeniul 
ştiinţelor traducerii şi interpretării a două instituţii cu 
tradiţii academice bogate 
şi specializare profundă în 
materie.

Acum doi ani, Facultatea 
de Limbi şi Literaturi Străine 
a USM a semnat un acord 
de parteneriat cu Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării de la USV. 
Proiectul în cauză urmărea 
crearea unui program ce le-
ar permite masteranzilor 
să obţină la sfârşitul anilor 
de studii diplomele a două 
universităţi. 

Cu excepţia faptului că 
se obţin diplome ale unor 
universităţi recunoscute pe 
plan naţional şi internaţional, 
un avantaj cert al acestui 
program de masterat constă 
în experienţa pe care tinerii 
o dobândesc în cadrul celor 2 instituţii de învăţământ, 
ceea ce contribuie la formarea intelectuală, dar şi la 
valorizarea cunoştinţelor în domeniu.

Oferta propusă în cadrul acestui masterat cu dublă 
diplomă se distinge prin fuzionarea laturii profesionale cu a 
celei academice. Formarea are o durată de doi ani, repartizaţi 
pe 4 semestre de studii, dintre care un semestru urmează a 
fi ţinut în cea de-a doua universitate în cadrul unui stagiu 
de studiu şi documentare. Scopul acestui program este de 
a forma în cei doi ani de studii profesionişti cu o înaltă 
calificare, cu o vastă cultură profesională şi competenţele 

necesare pentru a se integra pe piaţa muncii în sectorul 
privat sau public, la nivel naţional sau internaţional.

Cu aceste gânduri şi aspiraţii masterandele de la 
Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică 
Aplicată de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine de 
la USM s-au aflat recent la Suceava în cadrul unui stagiu de 
studiu la Universitatea „Ştefan cel Mare”. 

Echipa de la Chişinău a fost întâlnită cu multă căldură 

la Departamentul Relaţii Internaţionale al USV şi de către 
dna decan a FLSC, conf. univ. dr. Luminiţa-Elena Turcu, cu 
care s-a discutat despre programul orelor şi activităţile ce 
urmau a fi întreprinse în vederea realizării stagiului.

A fost o săptămână intensă ca activitate de descoperire 
şi cercetare, în care cunoaşterea ştiinţifică a devenit o 
prioritate. Biblioteca USV a constituit un cadru optim pentru 
reflecţie, explorare de idei, generând un val de discuţii 
serale. De asemenea, masterandele au avut oportunitatea 
să facă schimb de opinii cu colegele lor de la Suceava, au 
participat la orele de curs ţinute de distinsele noastre colege 

din Cetatea de Scaun a Slăvitului nostru Domnitor, Ştefan 
cel Mare: prof.univ.dr. Muguraş Constantinescu, prof.
univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, conf.univ.dr. Raluca 
Balaţchi şi lect.univ.dr. Camelia Biholaru.

Impactul acestui stagiu de cercetare se traduce în 
schimb de cunoştinţe, eforturi susţinute de cercetare-
dezvoltare şi de consolidare a capacităţilor profesionale, 
fapt pentru care aducem mulţumiri profesorilor şi colegilor 

de la Suceava şi întregii echipe implicate în activitatea 
masteratului cu dublă diplomă. Este un proiect de masterat 
atractiv pentru studenţi, oferind cursuri de dezvoltare 
continuă, sprijinind cercetarea şi inovarea în domeniul 
traducerii şi interpretării, permiţând generarea unor noi 
proiecte pe viitor.

Natalia MUCERSCHI,
lector universitar.

Departamentul Traducere, 
Interpretare şi Lingvistică Aplicată, USM

Meridianul Interuniversitar

EFECTUL ACORDURILOR DE PARTENERIAT
(DEZVOLTAREA UNEI DUBLE COMPETENŢE ÎN CADRUL PROIECTUL DE MASTERAT CU DUBLĂ DIPLOMĂ USM – USV)

Tribuna tânărului cercetător

„BUNELE PRACTICI DE IMPLICARE  A TINERILOR CERCETĂTORI 
ÎN ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE”
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Universitatea Agrară de Stat,•	  reprezentată de An-
samblul dans sportiv și modern (cond.art. Alina Sîrbu);

Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice•	 , repre-

Centrul Republican de Copii și Tineret „ARTI-•	
CO”, reprezentat de Ansamblul Dans Modern „Antares” 
(cond. art. Angela Tutunaru);

A n s a m -•	
blul Dans Sportiv 
„Afor”, cond. artist. 
Edgar Orlovschi şi 
Polina Afonina; 

A n s a m b l u l •	
Dans Estradă „Tete 
a tete”, cond. art. Ta-
tiana Medvedeva; 

 •	 Universitatea 
de Stat din Moldova, 
gazda acestui specta-
col, a fost reprezen-
tată de Ansamblul 
Dans Sportiv „Elite 
Dance”, conducător 
artistic Mihail Dud-
nic, coregrafi Ana-
tolie Popovici, Iurie 
Iovu (duetul Ana-
stasia Odobescu şi 
Stanislav Tcaci).

Serata a fost des-
chisă solemn cu Im-

nul Sectorului Buiucani, interpretat de Ricu Vodă şi Ery-
ka-Ludmila Rotaru, care ulterior au revenit în scenă cu 
melodii pe parcursul întregului program, secundaţi de 
Diana Rotaru şi Lidia Bahnaru-Bobeică, îndrăgită deja de 
publicul studenţesc, care a recunoscut cu admiraţie talen-
tul, dedicaţia şi pasiunea pe care toţi participanţii le-au 
manifestat în scenă fie prin dans, fie prin voce.

  Nadejda COSTIN

Cotidianul studenţesc

În a doua zi din prima lună 
a iernii, Autoguvernarea 

Studenților Universității de Stat 
din Moldova (ASUSM), în parte-
neriat cu Sindicatul Studențesc al 
USM, a împodobit Bradul de Cră-
ciun pentru anul 2017-2018.

Chiar dacă afară timpul este 
friguros, tinerii au ieșit și au pre-
gătit pomul de sărbători. Organi-
zatorii l-au împodobit cu multe 
globulețe de culori roșii și argintii 
cu luminițe şi becuşoare, pe care 
le-au amplasat cu ajutorul unui 
autoturn: „Chiar de am avut Cod 
Galben de ploi și este frig afară, 
noi am reușit să decorăm cu suc-
ces bradul nostru. S-au cheltuit 
circa 3000 de lei pentru orna-
mente și macara. Considerăm că 
anul acesta Bradul USM este cel 
mai frumos, deoarece este împo-

dobit cu suflet de fiecare 
student care face parte 
din ASUSM”, a comentat 
evenimentul Cornel Ciorici, 
președintele ASUSM.

Pentru ca timpul să 
treacă repede, iar spiritul 
sărbătorilor de iarnă să se 
facă simțit, studenții au 
interpretat cântece de iar-
nă, acompaniați de sunete 
de chitară, iar spre înche-
iere au privit împreună 
tradiționalul film de Cră-
ciun ,,Home Alone”.

Notă: Bradul de Cră-
ciun poate fi văzut şi ad-
mirat în fața Blocului 
Principal al Campusului 
Central USM. 

Echipa ASUSM

Anul 2017, de la care ne vom lua rămas bun peste 
câteva zile, a fost bogat pentru toţi cei care for-

mează o colectivitate bine închegată în cadrul Facultăţii 
de Arte Frumoase cu cen-
trul în Casa de Cultură 
USM. Unul din evenimen-
tele cultural-artistice de 
amploare s-a desfăşurat la 
mijlocul lunii trecute sub 
genericul „Constelaţia 
Dansului şi a Muzicii”, 
Ediţia a VII-a.

Serata a fost organizată 
la un nivel corespunzător 
graţie frumoasei tradiţii şi 
constantei colaborări între 
Pretura Sectorului Buiu-
cani şi Universitatea de 
Stat din Moldova în cadrul 
Decadei Tineretului, dedi-
cată Zilei Internaţionale 
a Studenţilor. Inițiativa a 
venit din partea doamnei 
Adriana Derevici, lector 
la Facultatea de Arte Fru-
moase, şef al Direcţiei Cul-
tură, Pretura Buiucani.

Programul moderat de 
Teodor Guţu şi subsemnata a inclus numere artistice pre-
gătite spre deliciul publicului de către reprezentanţii a 11 
instituţii de Învăţământ din Republica Moldova, precum 
urmează: 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,•	  
reprezentată de Nicolae Catlabuga şi Corina Burduh;

Academia de Studii Economice din Moldova,•	  re-
prezentată de Nadejda Volc;

Apreciatul interpret de muzică uşoară Ricu Vodă în 
tandem cu Ludmila Rotaru au întreţinut buna dispoziţie 

a publicului spectator.

Evoluţia admirabilă în scenă a Ansamblului 
„Elite Dance”.

zentată de Ecaterina Spînu şi Cosmina Cotoros;
Universitatea de Stat din Tiraspol•	 , reprezentată de 

Ion Codreanu și Alexandrina Fricațel; 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Nicolae •	

Testemiţanu, reprezentaţi de Mariana Brunchi şi Olga 
Roșu;

Universitatea de Studii Europene „Constantin •	
Stere”, reprezentată de Alina Certan; 

DE UNDE PORNEŞTE PROMOVAREA VALORILOR GENERAL - UMANE?
 (VOLUNTARIATUL CA TREND DE DEZVOLTARE ȘI INDIVIDUALIZARE PERSONALĂ)

Cadran cultural 

CONSTELAŢIA DANSULUI ŞI A MUZICII

SIMBOLUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
(BRADUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA A FOST INAUGURAT)

Festivalul Voluntarilor a luat naştere în anul 2003 cu 
scopul de a le recunoaşte public munca şi meritele, 

dar şi pentru a promova activităţile de voluntariat şi de a-i 
încuraja pe toţi voluntarii din ţară. 

Anul acesta am ajuns la a 15-a ediție, învingătorii fiind 
premiați la nouă categorii. Cât mă priveşte, am aplicat la catego-
ria eseu, unde am luat locul întâi. De fapt, acest premiu vine ca o 
recompensă pentru mine, deoarece anul acesta am susținut pe 10 
teza de Licență în Ştiințe ale Educației. Ca subiect de cercetare 
mi-a servit „Influența voluntariatului asupra dezvoltării compor-
tamentului civic la tineri” (am cercetat acest subiect pe parcursul 

unui an de zile și efortul a meritat). 
Tema eseului din acest an a fost Voluntariatul ca trend de dezvoltare și individu-

alizare personulă. Mi-a venit ușor să scriu acest eseu, deoarece am muncit întregul an. 
În cadrul acestui Festival am mai obținut premiul II, la categoria „Cel mai bun eseu 

în anul 2015”, şi locul I la categoria „Cel mai activ jurnalist care a promovat vo-
luntariatul”. Pot să afirm cu certitudine că voluntariatul este un trend de dezvoltare și 
individualizare personală, având drept punct de pornire propriul exemplu și al multor alți 
tineri din țara noastră.

 Am fost implicată şi în alte activități de voluntariat pe parcursul anilor de colegiu și ai 
celor de facultate. Voluntariatul m-a influențat pozitiv, m-a învățat să comunic în public, 
m-a determinat să-mi aleg domeniul profesional, să cunosc mulți oameni, să călătoresc, 
să-mi doresc a cunoaşte cât mai mult, să am un CV ce mă reprezintă. Importanța Volun-
tariatului în societatea contemporană este o concepție individualizată, reprezentând cea 
mai înaltă formă de sensibilizare socială. Voluntariatul trebuie să devină o normă socială, 
întrucât își aduce esențial contribuția la promovarea valorilor general-umane. 

Mihaela JOSAN, 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, 

anul I, Programul de master Formarea Formatorilor
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

În ziua prăznuirii Sf. Ap. An-
drei, cel întâi chemat, la Bise-

rica USM s-a desfășurat o seară du-
hovnicească închinată sfântului săr-
bătorit. Drept invitați au fost conf. 
univ. dr. hab. Dumitru Căldare, 
filosof și gânditor creștin, și Ion Vi-
col, scriitor, autor al romanului isto-
ric „Noaptea Sf. Andrei”.

S-a vorbit despre viața și activi-
tatea apostolului care a semănat cu-
vântul Evangheliei pe meleagurile 
noastre, fiind prezentat cadrul istoric 
și itinerarul propovăduirii Apostolu-
lui Andrei.

Invitații s-au referit și la 
reminiscențele păgâne care au 
supraviețuit în timp și care nu au 
nicio legătură cu viața ucenicului di-
rect al Mântuitorului.

Sfântul Andrei a fost prezentat 
ca un ocrotitor al neamului nostru 
și s-a vorbit despre amprenta lăsată 
de acest apostol în viața și conștiința 
atâtor generații de creștini.

Domnul D. Căldare a prezentat 
romanul „Noaptea Sf. Andrei”, pro-
vocând publicul să citească această 
monumentală lucrare, care îl prezin-
tă în plinătatea sa pe urmașul Mân-
tuitorului.

Cel mai dificil post pentru creștinii noștri este cel al Nașterii 
Domnului. Deși este unul relativ ușor ca strictețe alimen-

tară, în anumite zile fiind dezlegare la untdelemn, vin și pește, 
dificil este în aspect duhovnicesc.

Dinaintea marilor sărbători petrecem în post și rugăciune, așteptând bucuria sărbătorii. Și 
doar dacă veghem și petrecem timpul cu folos duhovnicesc, trăim cu adevărat sărbătoarea.

Postul trebuie privit și ca o pocăință personală și ca o jertfă pe care o închinăm Domnului 
și evenimentului mult așteptat.

A petrece postul Nașterii Domnului e asemenea așteptării cuminți a femeii însărci-
nate a ceasului când se va naște pruncul. Aceasta devine mai retrasă, mai atentă la mișcări 
și la ce alimente consumă, are grijă să nu răcească, să nu se agite etc. Aceeași atmosferă 
sublimă e în viața creștinului ce retrăiește an de an un eveniment religios, inclusiv pe cel al 

Naşterii Mântuitorului Lumii.
Și dacă nașterea unui simplu copilaș presupune atâtea emoții și pregătiri, ce să mai vorbim 

de așteptarea Nașterii, deci a Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, care are loc în inima 
fiecărui bun creștin. Este postul ce ne pregătește de întâlnirea cu Dumnezeu, care ia chipul 
omului, iar omul trebuie să dobândească o permanentă asemănare cu Creatorul.

A te Îndumnezei după har înseamnă a lumina, eliberându-te de patimi, a emana 
dragoste și a lucra virtutea…

Totodată, ne bucurăm că sărbătorile creștine, inclusiv Nașterea Domnului, devin sărbători 
duhovnicești în tot mai multe familii, unde se trăiesc lucrurile profund și cu o râvnă aparte. În 
aceste familii se simte duhul sărbătorii, care aduce alese bucurii și mângâieri, pe care nici nu 
le putem percepe sau trăi, dacă nu trecem prin această experiență a postului.

Fie ca aceste patruzeci de zile ale postului să fie asemenea unui urcuș duhovnicesc în viața 
fiecăruia.

Suntem în Postul Nașterii Domnului. Celor care postesc sau vor să înțeleagă ce este 
postul le spunem că acesta este o bună rânduială disciplinară a Bisericii, prin care 

credincioșii sunt întăriți duhovnicește, dobândind mai lesne virtuțile și crescând în cinstirea 
lui Dumnezeu.

Postul presupune o abținere pentru o anumită perioadă (în acest post – 40 de zile) de la 
alimente de proveniență animalieră. Însă postul nu trebuie redus la o simplă cură de slăbire, 
căci nu este unul pur igienic și nu vizează doar sănătatea trupească, dar, și mai ales, cea su-
fletească. Astfel, de rând cu abstinența trupească, urmează și cea spirituală, de la postul de 
bucate trecem la postul de păcate.

Postul adevărat mereu a fost privit ca înfrânare, ca „abţinere de la orice lucru rău” (Sf. 
Teodor Studitul).

Omul care renunță la anumite alimente și băuturi și nu stăruie în distracții devine foarte 
calm, echilibrat, limpede, predispus la rugăciune și la fapte bune, fără de care nici nu poate fi 
închipuit un post autentic.

„Omul este asemenea unui pahar. Dacă acesta nu este curățat pe dinăuntru, degeaba 
ne ostenim să-l spălăm pe dinafară, că nu va fi niciodată curat. Așa și creștinul: degeaba 
se străduiește să-și înfrâneze trupul, căci nu va fi niciodată curat și neprihănit, dacă nu-și 
va curăța și sufletul, adică dacă nu va dobândi castitatea și curăția inimii.” (Sfântul Ioan 
Casian).

Trupul și sufletul sunt într-o strânsă legătură, de sănătatea și integritatea lor urmează să se 
în grijească fiecare creștin. Or, postul vrea să ajute, să susțină viața omului, urmând să fie ținut 
cu luare aminte. 

„Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală, ca să fie într-adevăr de folos, neunit cu 
bunătatea inimii, cu paza gurii, cu abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte vinovat îna-
intea lui Dumnezeu – nu folosește, ba chiar vatămă. Poți să te usuci și să mori de foame, dar 
dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu e de față, zadarnic îți 
este postul.” (Părintele Sofian Boghiu).

În această perioadă, când s-a dat start sărbătorilor de iarnă, să ne împodobim mai mult 
viața decât tot ce ne înconjoară. „Să nu împodobim bradul la casele noastre mai mult decât 
sufletul nostru! Sufletul nostru este cel care trebuie să fie împodobit! În primul rând, să fie 
curat. Curăţarea sufletului se face numai prin Spovedanie. Nu există altceva; doar asta. Îm-
podobirea sufletului se face cu post, cu rugăciune, cu fapte bune, cu citiri din cărţile sfinte, 
cu modificarea comportamentului nostru care, simţim fiecare, lasă de dorit. Acestea ar fi 
podoabele sufletului.” (Părintele Nicolae Tănase).

Oare ne vom curăța, ne vom împodobi dinlăuntru astfel încât Hristos să-și facă loc 
pentru o nouă Naștere?

Preot Octavian MOŞIN

„Evenimente și personalități marcante ale 
vieții spirituale din spațiul Pruto-Nistrean și 
vecinătățile lui din sec. XIX-XX” este ge-
nericul celei de-a treia Conferințe științifice 
internaționale, care s-a desfășurat în incinta 
USM. Conferințele cu acest conţinut au un 
specific aparte, deoarece au o alură istorico-
bisericească. Deși majoritatea participanților 
sunt istorici și teologi, anul acesta printre 
participanți s-au regăsit juriști, filosofi, dar şi 
cercetători din alte domenii, preocupați de te-
matica religioasă din acest spațiu.

Evenimentul s-a înscris în șirul manifestă-
rilor științifice dedicate Anului omagial al scri-

itorilor și compozitorilor creștini din spațiul 
Pruto-Nistrean. Astfel, conferința a devenit 
nu doar un for ştiinţific, ci şi o întâlnire cu o 
încărcătură sentimentală deosebită, deoarece 
biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta 
USM are o istorie care merge mână în mână 
cu dezvoltarea învăţământului și a vieții spiri-
tuale autohtone.

La deschiderea festivă au fost prezenți: 
doamna Otilia Dandara, prorector pentru 
Activitatea Didactică, profesor universitar, 
doctor habilitat; PS Episcop Ioan, vicar mi-
tropolitan; Ion Eremia, prof. univ. dr. hab, 
decanul Facultății de Istorie și Filosofie; 
acad. Nicolae Dabija ș.a. Ediția din acest 
an a fost organizată în parteneriat cu alte 
două centre universitare din țările vecine – 
Universitatea Națională ”Yuriy Fedkovych”, 
Cernăuți, Ucraina, și Universitatea „1 decem-
brie 1918”, Alba Iulia, România. 

Printre cercetători s-au regăsit: prof. Ale-
xandru Dobrojanski din Cernăuți, prof. 

Anatol Petrencu, prof. Victor Țvircun, 
conferențiarii Maria Danilov, Igor Ce-
reteu, drd. PS Siluan de Orhei, precum și 
oaspeți veniți din România – prof. Toma 
Rădulescu, conf. univ. Claudiu Cotan, lect. 
univ. Mihai Burlacu, drd. Ana-Maria Ian-
cu, prof. Eugen Petrescu ș.a.

CONFERINȚĂ ŞTIINȚIFICĂ 
ISTORICO-BISERICEASCĂ

VIAŢA SFÂNTULUI 
ANDREI ÎNTRE MIT ŞI 

REALITATE 

POSTUL – DE LA DIETĂ LA ÎNFRÂNARE

DE CE POSTIM ÎNAINTEA NAȘTERII DOMNULUI?
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Sportul presupune o ideologie 
nu numai a progresului cor-

poral, ci şi mental, deoarece omul 
ajunge prin sine, prin voinţa sa, 
prin spiritul, atitudinile şi eforturi-
le sale proprii să realizeze noi şi noi 
performanțe. Educaţia sportivă, ca 
parte componenta a educaţiei inte-
grale, acţionează nu numai asupra 

laturii biologice a fiinţei umane, ci şi asupra persona-
lităţii ei, fiind încadrată într-o măsură mai mare în 
activităţile de ordin cultural, artistic, moral şi social.

În principiile acestui scurt preambul se înscriu întoc-
mai şi performanţele sportivilor Universităţii de Stat din 
Moldova, realizate în ultimele şase luni la competiţii naţi-
onale şi internaţionale de anvergură.

O performanţă notorie pentru USM, şi în genere pentru 
Republica Moldova, a realizat studentul Facultăţii Ştiinţe 
Economice, anul II, Dorin GOŢONOAGĂ la Campiona-
tul European de tineret (U-23) la judo, care s-a desfăşurat 
în capitala Muntenegrului, Podgorica.

Judocanul nostru s-a impus în limita categoriei de 81 
kg, obţinând patru victorii. Viitorul economist a avut un 
parcurs perfect şi a învins, rând pe rând, pe sportivii James 
HAYES din Marea Britanie, Jim HEIJMAN din Olanda, 
Joao MARTINHO din Portugalia, iar în finală a dispus de 
Dominik DRUZETA din Croaţia.

Ulterior, după încheierea acestui for European, timp 
de trei săptămâni (până în data de şapte decembrie 2017), 
Dorin GOŢONOAGĂ a urmat un cantonament de pregă-
tire în capitala Japoniei, Tokyo, acolo unde, în anul 2020, 
va avea loc ediţia a XXXII-a Jocurilor Olimpice. Acolo 
sperăm şi visăm ca studentul nostru să asalteze şi Podiu-
mul Olimpic.

“Să fiu sincer, am simţit că aş putea deveni campion, 
pentru că m-am antrenat mult. Cel mai dificil a fost în se-
mifinală în lupta cu Joao MARTINHO din Portugalia. Este 
foarte puternic şi am reuşit să-l înving în minutul de aur. A 
fost foarte dificil. Am fost capabil să-mi demonstrez tehnica de 
luptă, iar acum sunt campion”, ne-a împărtăşit emoţiile sale 
judocanul de la USM.

În 2015, Dorin GOŢONOAGĂ a câştigat bronzul la Cam-
pionatul Mondial de judo, rezervat juniorilor. Anul acesta, 
sportivul nostru a ocupat locul III la Grand Prix-ul din Ger-
mania, iar calificarea la Jocurile Olimpice din 2020 este tot 
mai aproape.

* * * 

Două medalii de aur a mai adăugat la palmaresul său, 
şi aşa impresionant, studenta Facultăţii de Limbi şi 

Literaturi Străine, anul IV, Cristina ZARUBA, participând în 
Campionatul Mondial la jocul de dame (U-23), care s-a desfă-
şurat în oraşul Kranevo din Bulgaria.

La jocul de dame rapid (fiecare sportivă având câte 10 
minute la gândire) studenta noastră a acumulat 13 puncte şi 
a ocupat cea mai înaltă treaptă a Podiumului Mondial de pre-
miere. Medalia de argint şi-a adjudecat-o maestra internaţio-
nală din Rusia Ecaterina IVANOVA cu un total de 11 puncte, 
iar cea de bronz, cu 10 puncte la activ, i-a revenit altei sportive 
din Federaţia Rusă, maestra Federaţiei Internaţionale Ksenia 
KUZNEŢOVA.

O lupta şi mai acerbă a avut loc la jocul de dame fulger 
(câte 5 minute de gândire fiecărei), unde diferenţa dintre pri-
mele patru concurente a fost doar de câte un singur punct. Prin 
urmare, maestra Federaţiei Internaţionale de la USM a acumu-
lat 12 puncte şi a intrat în posesia medaliei de aur, iar argintul 
cu 11 puncte a fost cucerit de Elena HASIPOVA din Rusia. 
Medalia de bronz a fost disputată de Anastasia SURAEVA din 
Rusia şi Ema MAKAREVICI din Belarus, care au acumulat 
câte 10 puncte fiecare, deoarece în meciul direct rusoaica a 
învins, adjudecându-şi bronzul.

Cristina ZARUBA mai are în palmaresul său încă opt me-
dalii (aur, argint şi bronz), cucerite anterior la campionatele 
europene şi mondiale de juniori la individual şi alte opt me-
dalii în concursul pe echipe. Actualmente 18 medalii de aur, 
argint şi bronz se găsesc în puşculiţa remarcabilei noastre 
sportive, obţinute la campionatele europene şi mondiale.

 * * * 

O evoluţie meritorie a avut şi studenta Facultăţii Ştiinţe 
Economice, anul III, Elizaveta SUSLOV, care a deve-

nit vicecampioană (în pereche cu Maria Idjilov de la Speranţa, 
Chişinău) a Jocurilor Balcanice la Volei pe plajă în capitala 
Macedoniei, Skopje.

În lupta pentru medaliile de aur, sportivele noastre au cedat 
la limită selecţionatei Serbiei cu scorul de 1:2.

* * * 

La campionatele naţionale de Judo, Tir cu arcul, 
Înot, Şah, Atletism, Haltere, Sambo, Lupte 

libere, Volei pe plajă şi Tenis de masă studenţii-spor-
tivi de la USM sunt prezenţi permanent pe podiumurile 
de premiere, fiind membri ai Loturilor naţionale. Cu toţii 
au la bază o temelie consistentă la capitolul „conştiinţă” 
în realizarea scopurilor specifice de educare şi pregătire a 
sportivilor, de creştere a măiestriei lor, de depăşire a rezul-
tatelor obţinute.

Eficienţa conduitei sportive, nivelul superior al re-
zultatelor din concurs sunt tot mai des şi insistent puse 
în relaţie cu luciditatea, claritatea gândirii, capacitatea 
de anticipare, vigilenţa – pe scurt cu gradul de conştiinţă 
pe care îl au sportivii de performanţă. Toate acestea sunt 
atributele unei personalităţi superior dezvoltate.

În sportul de mare performanţă este dovedită ca 
indiscutabilă corelaţia foarte semnificativă dintre cali-
tatea performerului şi trăsăturile „puternice” de per-
sonalitate.

Deoarece suntem la finalul Anului 2017, care ne-a 
adus un şir de performanţe remarcabile la nivel naţional şi 

internaţional, doresc să aduc sincere mulţumiri sportivilor-
studenţi ai USM, antrenorilor dânşilor, cadrelor didactice 

şi celor din serviciul auxiliar, decanatelor facultăţilor, Recto-
ratului şi întregii comunităţi academice de la universitate pen-
tru eforturile depuse şi atitudine conştiincioasă în promovarea 
imaginii USM, dorindu-le tuturor SĂRBĂTORI FERICITE 
şi tradiţionalul „LA MULŢI ANI”.  

Boris BOGUŞ,
     şef, Catedra Cultură 

Fizică şi Sport „V.Plîngău”, 
    profesor universitar, Antrenor 

Emerit al Republicii Moldova 

În ziua de 21 decembrie 2017, 
la ora 18:28 (16:28 UTC Gre-

enwich) Soarele la Chișinău își va 
schimba direcția de mișcare apa-
rentă pe cer. Acesta este momentul 
de Solstițiu de Iarnă când începe 
Iarna Astronomică.

Oricine a observat că înălțimea 
Soarelui deasupra Orizonului la amiază variază pe parcursul 
anului și în Emisfera Nordică, de două ori pe an, atinge valori 
extreme: maximă în iunie și minimă în decembrie. Aceasta 
se întâmplă din cauza că axa de rotație a Pământului nu este 
perpendiculară pe planul orbitei sale, ci formează un unghi 
de 23o26´ cu perpendiculara.

O altă particularitate remarcabilă a mișcării de revoluție 
în jurul Soarelui a Planetei Pământ este faptul că axa lui de 
rotație își păstrează neschimbată direcția în spațiu în orice 
punct de pe orbită. Ca urmare, în lunile de iarnă în Emisfe-
ra Nordică a Terrei această axă este inclinată spre exteriorul 
orbitei și deci înălțimea la care urcă Soarele pe cer la amiază 
este mai mică decât vara. 

La înălțimea minimă față de orizont Soarele se află în 
intervalul 20-23 decembrie, mai frecvent la 21 sau 22 de-
cembrie, când înălțimea Soarelui la amiază este practic ne-

schimbată. De aici vine și denumirea de Solstițiu. În acest an, 
2017, momentul Solstițiului de Iarnă la Chișinău (latitudinea 
geografică 47o Nord) va avea loc la 21 decembrie, ora 18:28. 
Acest moment se consideră ca fiind începutul Astronomic al 
Iernii în Emisfera de Nord. La 21 decembrie, ziua va fi cea 
mai scurtă, iar noaptea cea mai lungă din an. După acest mo-
ment, Soarele la amiază va urca tot mai sus pe cer până la 21 
iunie, ziua Solstițiului de Vară, când el va atinge înălțimea 
maximă pe cer. 

Este de remarcat faptul că, în aceeași perioadă de de-
cembrie, în Emisfera Sudică a Pământului, axa terestră este 
înclinată spre interiorul Orbitei și Soarele la amiază este la 
înălțimea maximă pe cer față de Orizont – acolo este Solstițiul 
de Vară. Iar la Tropicul Capricornului (latitudinea geografică 
23o26´ Sud) Soarele la amiază strălucește în Zenit.

Ziua Solstițiului din decembrie este sărbătorită din 
vremuri străvechi în toate culturile de pe Planeta noas-
tră. 

La mulți ani astronomici!
Ștefan D. TIRON,

cercetător științific, AȘM

(LA ORA DE BILANŢ)

ÎN LOC DE URĂTURĂ

Universul aproape

Sportul universitar

PODIUMURI EUROPENE ŞI MONDIALE CUCERITE DE SPORTIVII NOŞTRI

Stimaţi membri ai comunităţii universitare!
Sărbătorile de  iarnă încep cu Crăciunul. Fie ca 

nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să ne aducă  pace și lumi-
nă în suflet, o viață mai bună, respect și demnitate în societate.

Vă transmitem cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, 
toleranţă și colaborare fructuoasă întru atingerea obiectivelor tra-
sate pentru Anul care ne bate la uşă.

Vă dorim ca în fiecare zi din Noul An să aveţi parte de multă  
căldură şi bunăvoință, sănătate si perseverență în activitatea  de 
educație a generației tinere. Să  ne străduim  ca  fiecare dintre  noi 
și toți împreună să  rămânem  a fi cei mai   rezistenți  și mai de 

încredere piloni ai societății – generatori de energie, creativitate 
și inspirație pentru a crește specialiști de înaltă calificare, dar și 
oameni adevărați  ai neamului, purtători  de înalte valori general-
umane și naționale.  

 Să vă bucurați  de toate -
 De noroc și sănătate, 
 De ce-aveți, si-ncă mai vreți,
 De ce n-aveți, dar vă doriți,
 La Mulți Ani ! Toți fericiți!

Comitetul Sindical al salariaţilor, USM

SOLSTIŢIUL DIN DECEMBRIE 2017

Vă urăm de sănătate Şi de sporuri mari în toate!

Domnul rector Gheorghe Ciocanu amplifică bucuria victoriilor 
răsunătoare, obţinute de D. Gotonoaga şi C. Zaruba.


