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Iată, dragi cititori, că ţineţi în mână 
ultimul număr al ziarului „Univer-

sitatea”, a cărui apariţie coincide cu finali-
zarea anului de studii academic - universi-
tar 2016-2017. Dar mai are o semnificaţie 
scoaterea de sub tipar a acestei ediţii, într-
un fel, speciale, întrucât ea încununează 
parcursul unei perioade de 15 ani, de când 
publicaţia noastră – a întregii comunităţi 
universitare – apare într-o formulă nouă.

Dar, să revenim la ale noastre, adică la 
cotidianul tumultuos, efervescent şi încărcat 
cu realizări notorii şi evenimente care au 
rămas imprimate în Letopiseţul făuritor al 
Universităţii de Stat din Moldova. 
La unul dintre acestea ne vom referi 
în cele ce urmează.

Vorba e că la finele lunii trecute, 
în după – amiaza zilei de 30 mai, in-
stituţia noastră a fost vizitată de un 
remarcabil demnitar european de 
prim-rang – Excelenţa Sa Thorb-
jorn Jangland, Secretarul Gene-
ral al Consiliului Europei, care a 
prezentat în Sala Senatului Lecţia 
Publică „Provocări şi ameninţări 
la adresa securităţii democratice”.

Înaltul oaspete a fost însoţit de un nu-
meros grup de oficiali străini şi de stat ai R. 
Moldova, de deputaţi, de reprezentanţi ai 
corpului diplomatic, de studenţi şi jurnalişti.

Memorabilul eveniment a fost moderat 
de doamna Angela Niculiţă, prorector 
pentru Relaţii Internaţionale, doctor, 
conferenţiar universitar. În cele ce urmea-
ză, reproducem câteva secvenţe din Mesa-
jul doamnei prorector, adresat Secretarului 
General al Consiliului Europei şi publicului 
aflat în Sala Senatului:

- Mult stimate Domnule Secretar Ge-
neral al Consiliului Europei!

Suntem onoraţi să salutăm prezenţa 
Dumneavoastră în Sala Senatului şi, în nu-
mele comunităţii academice a Universităţii 
de Stat din Moldova, permiteţi-mi să vă 
transmit tradiţionalul BUN VENIT! la una 
dintre cele mai prestigioase instituţiii de în-
văţământ superior din Republica Moldova!

Onorată asistenţă!
Ţin să menţionez că Universitatea de 

Stat din Moldova oferă un şir de speciali-
zări de studii care nu numai că sunt utile 
şi necesare pentru prosperărea ţării, dar şi 
formează în cadrul lor viitori diplomaţi şi 
lideri politici, cărora le va reveni misiunea 

menţinerii şi dezvoltării armonioase în con-
tinuare a relaţiilor de parteneriat, inclusiv cu 
Consiliul Europei. Este vorba de tinerii din 
această sală, studenţi ai Facultăţilor: Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Adminis-
trative; de Istorie şi Filozofie şi de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Cimunicării, interesaţi în mod 
direct de tematica prelegerii Dumneavoastră 
în legătură cu lansarea oficială a Planului de 
Actiuni al Consiliului Europei pentru Repu-
blica Moldova pentru anii 2017-2020. 

Fiind prima Dumneavoastră lecţie pu-
blică ţinută în R. Moldova, prelegerea de 
astăzi este un eveniment mult aşteptat. Or, 
stabilirea priorităţilor de cooperare a Consi-

liului Europei cu Republica Moldova pentru 
următorii ani este un fapt istoric de impor-
tanţă majoră, care va fi solicitat de către ti-
neretul studios ca şi reflectare, analiză, dar 
şi dezvoltare a acestui subiect în tezele de 
licenţă, master şi doctorat. 

În această ordine de idei, apreciem înalt 
asistenţa Consiliului Europei pentru susţi-
nerea procesului de reforme în Republica 
Moldova, mai ales în vederea promovării 
democraţiei şi a bunei guvernanţe, a sta-
tului de drept şi a protejării drepturilor 
omului.

În acest context, Universitatea de Stat 

din Moldova este o instituţie care promo-
vează şi va promova şi în continuare valo-
rile democratice, raliindu-se la standardele 
europene în educaţie, cercetare şi inovare.

Acestea fiind spuse, ţin să vă mulţumesc 
pentru onoarea de a vă avea oaspete al Uni-
versităţii de Stat din Moldova, asigurându-
vă că sunteţi mereu binevenit în instituţia 
noastră!

***

În luarea sa de cuvânt, Secretarul Ge-
neral al Consiliului Europei şi-a ex-

primat profunda recunoştinţă conducerii 
USM pentru respectul şi primirea caldă care 
i-a fost acordată, trecând apoi la expunerea 

celor mai importante teze din Prelegerea 
prezentată în faţa unei asistenţe selecte.

Domnia sa a expus cele mai importante 
aspecte ce ţin de rolul primordial şi poziţia 
consecventă şi intransigentă a Consiliului 
Europei referitoare la provocările, dar şi 
ameninţările ce ţin de securitatea şi apăra-
rea democraţiei pe Continentul nostru Eu-
ropean.

Privitor la Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (adoptată încă în 
toamna anului 1948) distinsul oaspete a 
menţionat că Forul European pe care-l re-
prezintă monitorizează cu toată responsabi-

litatea modul în care statele-mem-
bre, inclusiv R. Moldova, respectă 
principiile şi valorile ce stau la baza 
Convenţiei în cauză.

A urmat o discuţie interactivă 
dinamică şi obiectivă cu o serie de 
întrebări şi răspunsuri, la care au 
participat studenţi şi câteva perso-
nalităţi şi lideri de opinie bine cu-
noscuţi: dl Victor Juc, vicedirector 
al Institutului de Cercetări Juridice 
şi Politice; dl Viorel Cibotaru, di-

rector Executiv al Institutului European de 
Studii Politice, liderul PLDM; Igor Boţan, 
director la Asociaţia „Adept”; Nicolae Eşa-
nu, viceministru al Justiţiei ş.a. 

Luându-şi rămas bun de la instituţia 
noastră, Secretarul General al Consiliului 
Europei Thorbjorn Jangland a recunoscut că 
această vizită i-a servit un bun prilej de a 
cunoaşte mai bine realităţile noastre cotidi-
ene, Excelenţa Sa rămânând impresionat de 
primirea deosebit de caldă şi prietenoasă pe 
care a simţit-o pe parcursul unei ore şi mai 
bine cât s-a aflat în mediul nostru academic-
universitar.

Mihai MORĂRAŞ 

USM – PROMOTOAREA VALORILOR EUROPENE

„A învăţa înseamnă a merge către 
ştiinţa unui lucru necunoscut prin ceva 
cunoscut”, afirma Comenius. Învățăm 
azi ca să devenim oameni integri, oameni 
înțelepți, curajoși și puternici, ca să putem 
înfrunta căderile și greutățile. 

 Iată-mă la finalul ultimului an de fa-
cultate, cu lacrimi în ochi de tristețe că se 
încheie încă un pas important din viață, dar 
și de fericire că mi-am ales domeniul în care 

mă regăsesc integral. Pe parcursul anilor de studenţie am 
încercat să împletesc armonios într-o cunună: dragos-
tea de carte, înţelepciunea culeasă de la dascăli şi lumea 
miraculoasă a cifrelor. Astfel, am obţinut o pregătire de 
specialitate doar datorită profesorilor Universităţii de Stat 
din Moldova. 

 Încântată sunt de calităţile extraordinare pe care le de-

ţineţi. Dragi profesori, dumneavoastră ați reuşit pe o bună 
parte din studenţi să îi faceți contabili, pentru că Republi-
ca Moldova încă mai duce lipsă de specialişti buni în acest 
domeniu. În acest sens ţin neapărat să mulţumesc, în par-
ticular, doamnei Lilia Lavrenciuc, lector universitar USM, 
pentru că, pe lângă efortul depus, ne-a oferit ocazia de a 
aplica cunoştinţele în practică.. 

 Le rămân, de asemenea, profund recunoscătoare și dra-
gilor profesori din cadrul Departamentului Contabilitate și 
Informatică Economică: Cristina Dolghi, Victoria Lisnic, 
Elena Petreanu, Natalia Tcaci, Tatiana Macovei, care au re-
uşit să ne stârnească curiozitatea pentru învăţătură. Doar pe 
bună dreptate se spune: „Îi poți da unui elev câte o lecție în 
fiecare zi, dar, dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i 
curiozitatea, el își va dedica întreaga viața învățăturii”. 

Asta au făcut profesorii noştri, în faţa cărora ne închi-
năm cu profund respect. Vă mulțumim pentru răbdare și 

perseverență pentru curajul civic și voința de făurire, căci, 
în definitiv, cine este dascălul? E un om de har și vocație, un 
sculptor de suflete și caractere, un model de succes în viață, 
un ideal pentru fiecare dintre noi. 

 Primiţi florile recunoştinţei şi sincerele noastre mulţu-
miri, stimaţi semănători de lumină! Fără sprijinul şi îndru-
marea Dumneavoastră nu atingeam aceste performanţe.

 Finalul acestei trepte ne motivează să fim mai respon-
sabili, mai perseverenţi, ne încurajează să depunem efort în 
continuare, păşind cu încredere în ziua de mâine.

 Să trăim împreună bucuria prezentului şi speranţa în 
perspectiva viitorului nostru, ce ni se aşterne la aceste înce-
puturi de cale de sine stătătoare. 

Silvia ISTRATI,
absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice,

licenţiată în domeniul Economiei.
Promoţia 2017

EMINESCU ESTE ÎNTRUPAREA CONŞTIINŢEI ROMÂNEŞTI
Acum 128 de ani, în miez de anotimp al teilor daţi în floare, urca în Universul său „Nemuritor şi Rece” cel despre care s-a spus, 

se spune şi mereu se va tot spune că „niciodată nu s-a văzut la noi un temperament de artist completat de o cultură aşa de vastă şi 
de o originalitate atât de marcantă”. (Alexandru Vlahuţă)

REPLICI
 (Postumă)

SĂ TRĂIM ÎMPREUNĂ BUCURIA PREZENTULUI ŞI PERSPECTIVA VIITORULUI
(MESAJ DE RECUNOŞTINŢĂ)

Cinstirea Clasicilor

Vibraţii sufleteşti

 pag. 5

 (Nicolae Iorga)

PoetUl
 
Tu eşti o undă, eu sînt o zare, 
Eu sînt un ţărmur, tu eşti o mare, 
Tu eşti o noapte, eu sînt o stea -  
Iubita mea.

 
IUbIta

 
Tu eşti o ziuă, eu sînt un soare, 
Eu sînt un flutur, tu eşti o floare, 
Eu sînt un templu, tu eşti un zeu -  
Iubitul meu. 

Tu eşti un rege, eu sînt regină, 
Eu sînt un haos, tu o lumină, 
Eu sînt o arpă muiată-n vânt -  
Tu eşti un cânt.

PoetUl

Tu eşti o frunte, eu sînt o stemă, 
Eu sînt un geniu, tu o problemă, 
Privesc în ochii-ţi să te ghicesc -  
Şi te iubesc!

IUbIta

Îţi par o noapte, îţi par o taină 
Muiată-n pala a umbrei haină, 
Îţi par un cântec sublim încet -  
Iubit poet? 
 
O, tot ce-i mistic, iubite barde, 
În acest suflet ce ţie-ţi arde, 
Nimic nu e, nimic al meu -  
E tot al tău.
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Optimism și încredere în viitorul Europei şi 
al Uniunii Europene, deci şi în al Republicii 

Moldova. Acesta a fost laitmotivul evenimentelor orga-
nizate la Facultatea Relații Internaționale, Științe Poli-
tice și Administrative în cadrul Săptămânii Europene, 
desfășurate în luna mai curent. Organizată de Centrul de 
Studii Europene, Departamentul Relații Internaționale și 
Decanatul Facultății, ea a debutat cu vernisarea în holul 
Facultății a unei ample Expoziții de materiale și docu-
mente sub genericul „60 de ani ale Tratatelor de la 
Roma”, pusă la dispoziția noastră de către Ambasada 
Republicii Italia în Republica Moldova. 

Startul celebrării oficiale a Zilei Europei l-a dat de-
canul Facultății, dl Alexandru Solcan, doctor, conferen-
ţiar universitar, în prezenţa Excelenţei Sale Pirkka Ta-
piola, Ambasador, Șeful Delegației Uniunii Europene 
în Republica Moldova, care a prezentat Discursul „60 de ani ai 
Tratatelor de la Roma și perspectivele Uniunii Europene”, fă-
când referire la semnificația Zilei Europei pentru întreaga Europă 
(dar și pentru Republica Moldova) la calea parcursă de Uniunea 
Europeană în cei 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, 
la problemele cu care se confruntă la ora actuală Uniunea Euro-
peană, dar și la problemele de integrare europeană a Republicii 
Moldova. 

***

A urmat etapa finală a Concursului de eseuri europene 
cu genericul „Ce este Europa și ce înseamnă a fi eu-

ropean”, care a devenit deja tradițional la FRIŞPA. Specificăm 
că, în acest an, la concurs au participat nu numai studenți de la 
Specialitățile Relații Internaționale și Politologie, dar și cei de la 
Facultatea de Drept. Prin intermediul eseurilor aceştia au avut po-
sibilitatea să exprime, să detalieze și să argumenteze viziunea proprie referitoare la faptul 

cum este percepută Europa de către noua generaţie, cum 
apreciază procesul de integrare europeană și ce semnifi-
că pentru ei formula şi calitatea de a fi european. 

 Cei prezenți, prin vot, dar și Comisia de juriu (pre-
şedinte dl Gr.Vasilescu, dr.hab., prof.univ., şi membrii 
juriului, C. Morari, lector universitar, A. Şmatoc, lector 
universitar, I. Grosu, masterandă) au apreciat expunerea 
argumentelor, gradul de originalitate şi calitatea expri-
mării, selectând cele mai bune lucrări. 

În final, participanţilor li s-au înmânat certificate de 
calificare, iar cei cu locuri de frunte au fost premiaţi cu 
Diplome de Onoare ale Centrului de Studii Europene, 
precum şi cu ediţii valoroase de lucrări în domeniu ale 
Editurii Polirom. Iată doar câteva nume: Maria Armaș 
(locul I); Grigore Guzun (locul II); ambii de la Relații 
Internaționale, Dorel Cojocaru (locul III), respectiv de la 

Drept. Reproducem doar câteva rânduri din eseul Mariei Armaş: 
„A fi european înseamnă a înțelege că lumea este frumoasă și că 
statutul social și situația materială nu ne face diferiți de alții; ne 
face să înțelegem că liniștea și iubirea contează mai mult decât 
orice avere strânsă; înseamnă a conștientiza că există oameni care 
își riscă viața pentru noi. Iar noi de ce nu am face un simplu gest de 
apreciere pentru aceasta? Să ţinem minte că războaiele nu rezolvă 
conflicte, ci, din contra, le întărește sau dă naștere altora! Viața este 
frumoasă și este păcat să o irosești! Să învățăm a fi europeni, să 
învățăm a fi oameni care îşi ating întotdeauna scopurile, dar nu cu 
orice preț, nu atunci când fericirea ta înseamnă necazul altora. Eu 
mă simt european și sunt foarte mândră de aceasta!”

 Grigore VASILESCU, 
dr.hab., prof.univ., Directorul Centrului de Studii Europene

 Cristina MORARI, 
lector universitar

Atunci când spunem Norvegia, gândul ne duce la o ţară nor-
dică, rece şi ploioasă. Este un adevăr, dar acest stat scan-

dinav își are propriile minunății: cele mai frumoase fiorduri din 
lume, munţi fără sfârşit și, bineînțeles, aureola bo-
reală. 

Iată că în perioada 9 -12 mai 2017, o echipă din 
36 de reprezentanți ai universităților din Republica 
Moldova au avut fericita ocazie de a participa la acţi-
unea de documentare la Universitatea de Științe Apli-
cate din Norvegia de Vest (orașul Bergen). Vizita a 
fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare din Republica 

Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul 
învăţământului superior cu Eurasia. Din componenţa delegației au făcut 
parte rectori, prorectori, directori de biblioteci universitare, parteneri ai 
Proiectului. 

Vizita a avut drept scop documentarea privind organizarea serviciilor 
oferite de Bibliotecile Universității din Bergen studenților, cadrelor di-
dactice și cercetătorilor. Astfel, membrii delegației moldovenești au vizitat Biblioteca de 
Științe Sociale, Biblioteca Colegiului Universitar de Științe Aplicate, luând cunoștință şi de 

activitatea bibliotecii privind asigurarea informațională a procesului de studii și cercetare. 
Participanții au fost onorați de o întâlnire cu reprezentanții rectoratului Universității, 

care au abordat mai multe subiecte, cel mai important vizând provocările de cercetare în 
Norvegia și Republica Moldova, în particular, fiind vorba de aspectul şi 
modalitatea în care biblioteca poate să susțină cercetarea. Vom menționa, 
de asemenea, și prezentarea experienței Bibliotecii Universității din Bergen 
privind Accesul deschis și repozitoriile instituționale, subiect foarte impor-
tant pentru spaţiul academic din Republica Moldova. 

Un alt subiect, nu mai puțin important, a fost abordat în cadrul Atelieru-
lui de lucru dedicat Bibliometriei și Scientometriei, aspect deosebit de ac-
tual pentru bibliotecarii din Republica Moldova în organizarea activității de 
sprijin al cercetării și cercetătorilor. Participanții la vizita de documentare 
au avut parte de discuții, au adresat numeroase întrebări de interes profesi-
onal colegilor de la Bergen.

Pe lângă activitățile de ordin profesional participanții au avut parte de 
excursii de documentare prin partea veche și istoria orașului Bergen, au tră-
it emoțiile priveliștii orașului și a largului mării Norvegiei, care se deschide 
de pe Platoul din munții ce se întind semeţ dincolo de orizont...

Ecaterina ZASMENCO,
Directorul Bibliotecii Centrale, USM

„O mică Japonie” creată de Fundația pentru Relații Mol-
do-Japoneze (FPRMJ) s-a resimțit admirată pentru a patra 
oară consecutiv, în zilele de 3-4 iunie, în Scuarul reconstruit 
temeinic al Universității de Stat din Moldova. Or, Festiva-
lul Culturii Japoneze ,,BUNKASAI – Spiritul Japoniei” 
ne-a oferit posibilitatea de a simți și a însuşi chintesența spi-
ritului japonez, ceea ce prezintă un pas important pentru a 
ne uni forțele și a contribui la îmbunătățirea și consolidarea 
relațiilor moldo-japoneze.

În acest context, Ministrul Culturii al Republicii 
Moldova, doamna Monica BABUC, a etalat că susține 
acest eveniment, odată ce cultura, indiferent de națiune, 
reunește și ajută la solidarizarea și consolidarea oame-
nilor. De asemenea, Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Ex-
celenţa Sa Masanobu YOSHII (primul care a deschis 
o nouă filă în istoria colaborării dintre tânărul nostru stat 
și Țara Soarelui Răsare) a accentuat prin discursul rostit 
într-o limbă română perfectă, că este încântat să cunoas-
că atât de multe persoane entuziasmate și pasionate de 
cultura și limba niponă, în pofida efortului sisific în pro-
cesul studierii, reiterând că va colabora în continuare cu 
FPRMJ pentru a apropia R.Moldova de Japonia.

În acest an, Festivalul Culturii Japoneze a prilejuit, 
în mod special, minunată retrospecție a celor 15 ani de 
activitate a Fundației pentru Relații Moldo-Japoneză. 
Astfel, președintele FPRMJ, domnul Valeriu BÎNZARU, 
fondatorul unicului centru japonez din Republica Mol-
dova, și-a expus gândurile, ele vibrând din suflet: ,,Totul 
a început cu o singură carte, împrumutată din Bucureşti, 
dar a fost nevoie și de multă voință. Astăzi, ne bucurăm de 
fructele dulci ale muncii și pasiunii. Ne mândrim că mulți 
dintre studenții Fundației ne reprezintă țara în concursuri-
le internaționale cu discursuri japoneze; reușesc să-și con-
tinue studiile de japoneză la universități din țările vecine 
(România și Ucraina), dar și în alte state din Europa, un 
număr semnificativ dintre care deja și-au creat o carieră 

frumoasă datorită studiilor de licență, masterat şi doctorat 
la universități cu renume din Japonia…”

***

În mod special, s-a evidențiat noua cooperare între 
Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea 

Tsukuba, una dintre cele mai prestigioase universități din 
Japonia și din lume. Începând cu anul 2016, studenta Miha-
ela IOVU de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a 

reușit să descopere în contact direct sublimul Țării Soarelui 
Răsare prin programul de schimb de experiență la Univer-
sitatea Tsukuba. 

Spiritul japonez a atras numeroşi oaspeți, aceştia reuşind 
să se delecteze cu gustul culinar autentic japonez, bucatele 
fiind pregătite de master sushi chef Tsuchiya Naofumi și 
echipa sa din Tokyo Japanese Restaurant. 

Puterea spiritului japonez s-a simțit și prin artele 
marțiale, susținute de Fundația Aikido Aikikai, Federația 
Națională de Karate-Do, Karate Samurai Club, Federația de 
Kendo. Dansurile, accesoriile, dar şi decorul au redus enor-

ma distanță geografică, apropiind şi mai mult interferența 
culturilor moldo-japoneze.

Promovarea elementelor japoneze tradiționale, împleti-
te cu cele moderne s-a regăsit, pe de o parte, prin defilarea 
portului național japonez – kimono, aranjamentul florilor 
– ikebana (cu ajutorul Flower Arrangement Sougetsu și Ko-
ryu), origami, furoshiki, mizuhiki, jocuri tradiționale, tea-
trul de hârtie kamishibai, iar, pe de altă parte, prin activități 

de costumare și defilare a diferitor personaje de cosplay, 
prin demonstrarea tehnologiei japoneze avansate cu su-
portul Asociației de Meteorologie din Japonia. 

 Cu alte cuvinte, Bunkasai a devenit mai mult decât 
un festival. Acesta este expresia unei pasiuni crescânde 
față de originalitatea culturii Țării Soarelui Răsare, oferă 
posibilitatea de a vedea lumea prin prisma valorilor ni-
pone - o oportunitate de a ne uni forțele pentru a deveni 
mai buni. Şi toate acestea s-au produs şi s-au materiali-
zat datorită eforturilor celor peste o sută de voluntari ai 
Fundației, dar şi susţinerii din partea Ministerului Cultu-
rii al RM, a Ambasadei Japoniei în RM, a administrației 
Universității de Stat din Moldova (rector domnul Gheor-
ghe Ciocanu). 

Suntem profund recunoscători sponsorilor UIAPCPA 
2KR, ,,LAIOLA” S.R.L., Daikin, ,,Gelibert” SRL, Rus-
nac MoldAqua S.A. ,,Alfa-Nistru”, şi partenerilor IPNA 
Compania ,,Teleradio Moldova”, Fest.md, diez.md.

Ne exprimăm gratitudinea tuturor celor care au contri-
buit la realizarea Festivalului ,,Bunkasai – Spiritul Japoni-
ei” – acest eveniment de excepţie de promovare a relațiilor 
interculturale, intereducaționale și interumane, care ne 
apropie şi ne face să simţim pulsul vieţii în deplina ei ma-
nifestare.

Mihaela SONODA, 
masterandă USM,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,
membră activă a Fundaţiei pentru Relaţiile 

Moldo-Japoneze

MAI APROAPE DE ŢARA SOARELUI RĂSARE

CĂLĂTORIE DE VIS ÎN ȚARA FIORDURILOR

TRASEUL USM PE DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ 

MÂNDRIA DE A FI EUROPEAN
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În perioada 07-09 iunie 2017, la 
Timişoara, a avut loc Ediţia a III-

a a Salonului  „Traian VUIA – 2017”.  
Evenimentul a fost organizat de Socie-
tatea Inventatorilor din Banat. 

Acest Salon a găzduit 222 de pro-
iecte de inventică din 12 ţări (Norvegia, 
Croaţia, România, Ucraina, Belarus, 
Siria, China etc.) Ţara noastră a fost 
reprezentată cu 63 de lucrări ştiinţifice 
ale inventatorilor şi cercetătorilor de la 
Universitatea de Stat din Moldova, de 
la Universitatea Agrară din Moldova, 
de la Institutul de Fitotehnie „Porum-
beni”, precum şi de la Grădina Bota-
nică a AŞM.

Lucrările expuse de către inven-
tatorii şi cercetătorii de la USM s-au 
bucurat de o înaltă apreciere din partea 
Juriului Internaţional şi a vizitatorilor, 
fiind apreciate cu două Medalii de Aur, 
o Medalie de Argint şi o Medalie de 
Bronz: 

Grupul de autori: Vadim Furtună, 
Dumitru Duca, tamara Potlog – Me-
dalia de Aur;

Inventatorul Vasile Guţanu – Me-
dalia de Aur;                            

Grupul de autori: Ştefan Robu, Maria 
Gonţa – Medalia de Argint;

Grupul de autori: tamara Potlog, Du-

mitru Duca, Vadim Furtună – Medalia de 
Bronz.

Eleonora BOLBOCEANU,
Institutul de Cercetare şi Inovare, 

USM

CeRCetaRe șI InoVaRe

În perioada 16-19 mai 2017, la Moscova, s-a desfăşurat cea 
de-a XX-a ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii şi Teh-

nologii Inovaţionale „Аrhimede”, organizat de către ,,InnovEx-
po” SRL, cu suportul Organizației Mondiale de Proprietate Inte-
lectuală (OMPI), a Administrației Președintelui Federației Ruse, a 
Federației Internaționale a Asociațiilor de Inventatori, precum şi de 
alte instituții de profil. 

La eveniment au participat reprezentanți din 22 de țări și 50 
de regiuni din Federația Rusă, inclusiv inventatori și specialiști 
în proprietate intelectuală. Aceștia au prezentat peste o mie de 
invenții, pe o suprafață de 5,5 mii de metri pătrați. Un juriu for-
mat din experți internaționali a apreciat invențiile participanților, 
expuse în cadrul Salonului. Cele mai inovative exponate au fost 
premiate cu medalii de aur, argint și bronz, dar și cu premii speciale 
din partea organizatorilor și ale țărilor participante.

Republica Moldova s-a înfăţişat la Salonul Internaţional de In-
venţii şi Tehnologii Inovaţionale „Аrhimede” din partea Agenției 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). La standul 
expozițional al AGEPI au fost expuse materiale informative cu re-
ferire la sistemul național de proprietate intelectuală, fiind selectate 

5 invenții ale inventatorilor din Republica Moldova. De la Universi-
tatea de Stat din Moldova a participat domnul Victor Covaliov cu 
câteva dintre cele mai importante inovaţii ale grupului pe care îl 
conduce. În urma jurizării, nouă ne-au fost acordate două meda-
lii de aur. 

Astfel, Republicii Moldova i-au revenit cele două distincţii 
menţionate mai sus şi una de argint. În această ordine de idei, spe-
cificăm faptul că AGEPI a acordat în acest an în total trei medalii 
pentru această importantă Reuniune Internaţională. Tot reprezentanţii 
AGEPI au venit şi la Conferinţa ştiinţifico-practică  „Aspecte actuale 
ale protecţiei normative a rezultatelor activităţii intelectuale şi a 
mijloacelor de individualizare” cu comunicarea  „Particularităţile 
brevetării invenţiilor în R.Moldova ”, prin mijlocirea căreia inven-
tatorii din alte ţări au luat cunoştinţă îndeaproape de sistemul de pro-
tecţie a brevetelor puse în funcţiune pe teritoriul ţării noastre.

Sursa:http://agepi.gov.md/ro/news/sistemul-na%C8%9Bional-de-
proprietate-intelectual%C4%83-promovat-%C3%AEn-cadrul-salonu-
lui-interna%C8%9Bional-de

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM

În ziua de 29 mai curent, la Facultatea 
de limbi şi literaturi Străine (Depar-

tamentul de lingvistică Romanică şi Comu-
nicare Interculturală), şi-a ţinut lucrările 
Simpozionul naţional „limbaj şi gândire: 
probleme de Hermeneutică şi Semiotică”.

această vibrantă întrunire a fost de-
dicată memoriei remarcabilului savant şi 
pedagog theodor balaban cu participarea 
unui numeros public al corpului profeso-
ral-didactic şi al celor care l-au cunoscut şi 
l-au preţuit.

În această primăvară, mult regretatul 
doctor conferențiar, Theodor Balaban, ar fi 
împlinit 75 de ani. A avut o solidă pregăti-
re filologică, în sensul clasic al cuvântului. 
Inițial, și-a început studiile superioare la Uni-
versitatea de Stat din Moldova (1963-1966), 
terminându-le cu succes la Universitatea din 
Sankt-Petersburg (1966-1969). Acolo și-a 
luat licența în Filologia Romanică, la Specia-
litatea Limba și Literatura Spaniolă. În calita-
te de mentori și profesori i-a avut pe distinsul 
hispanist, academicianul Gh. Stepanov, și pe 
profesorul universitar O.Vasilieva-Șvede. 

În anul 1979 susține cu brio teza de doc-

tor în filologie la Institutul de Limbi Străi-
ne „M.Thorez” din Moscova, Specialitatea 
„Lingvistica romanică”. Tânărul și laboriosul 
conferențiar universitar și-a perfecționat în 
mod constant și consecvent nivelul didactic 
și științific. În 1985 profită de o 
bursă de reciclare profesională la 
Universitatea Complutense din 
Madrid. Ulterior (1990) s-a speci-
alizat în istoria, arta și lingvistica 
spaniolă la Universitatea din Ali-
cante (Spania) și la cea din Gra-
nada (1995), pentru ca mai târziu 
(în 2000) să revină în calitate de 
profesor vizitant și să țină un curs 
de sintaxă la Facultatea de Litere 
a Universitatății Complutense din 
Madrid.

Ca specialist bine pregătit în 
domeniu, conferențiarul universitar Theodor 
Balaban desfășoară o amplă activitate di-
dactică și științifică: ține mai multe cursuri 
teoretice și practice: stilistica funcțională și 
fonetica limbii spaniole; gramatica (sintaxa) 
teoretică și normativă; hermeneutica textului 
literar; valoarea funcțională a prepoziției în 

limbile romanice ș.a.
Savantul are în palmaresul său peste o 

sută de publicații, inclusiv monografii, artico-
le științifice, lucrări didactico-științifice, ma-
nuale, dicționare. În mod special se impune 

monografia Valoarea funcțională 
a prepoziției (pe fundal panro-
manic), unică în felul ei în Ro-
manistica modernă. De aseme-
nea, merită a fi menționat manu-
alul Fonetica limbii spaniole (în 
coautorie) pentru învățământul 
universitar, Dicționarul spaniol-
român / român-spaniol (în coa-
utorie) pentru învățământul pre-
universitar, primul de acest gen 
în spațiul românesc basarabean 
editat în grafie latină (1993). Tot 
el a participat plenar la elabo-

rarea și editarea Curriculei școlare a limbii 
spaniole pentru toate ciclurile preuniversi-
tare – primar, gimnazial și liceal, elaborând 
și publicând manualele de limba spaniolă în 
domeniul respectiv.

Fiind un bun și subtil cunoscător al lim-
bii spaniole, a tradus în această limbă lucrări 

selective din opera literară a lui Ion Crean-
gă, Ion Druță, Vladimir Beșleagă și Gheor-
ghe Vodă. De asemenea, a tradus din spa-
niolă în română din opera marelui lingvist 
al contemporaneității, conaționalul nostru 
Eugeniu Coșeriu, în perioada când activa în 
îndepărtatul Montevideo din Uruguay.

Theodor Balaban a fost unul dintre fon-
datorii, apoi și președinte al Alianței Spani-
ole din Moldova, Centrul de Hispanistică al 
facultății purtându-i numele.

 Doar distinsul nostru coleg s-a dovedit a 
fi și un priceput și înțelept manager: a exer-
citat funcția de șef al Catedrei de Filologie 
Spaniolă și Italiană timp de 18 ani (1983-
2001).

Cu adâncă tristețe și durere în suflet îmi 
amintesc de acea zi de octombrie 2009, când 
l-am petrecut împreună spre cimitirul din La-
lova lui natală de pe bătrânul Nistru.

Amintirea despre profesorul, savantul și 
omul de omenie care a fost Theodor BALA-
BAN va rămâne pururi în memoria și inimile 
noastre.

Ion DUMBRĂVEANU,
doctor habilitat, profesor universitar 

În perioada 27-29 aprilie 2017, la 
Academia Forţelor Terestre „Nico-

lae BĂLCESCU”  din Sibiu, s-a desfă-
şurat Ediţia a doua a Salonului „Cadet 
INOVA-2017”.

Evenimentul a fost destinat tinerilor 
cercetători (studenţi, 
masteranzi, docto-
ranzi). Scopul acestei 
importante şi mobili-
zatoare întruniri a fost 
cunoaşterea şi promo-
varea realizărilor şti-
inţifice studenţeşti din 
domeniul militar şi din 
cel civil. La această 
ediţie au participat 42 
de echipe de la institu-
ţii din România şi din  
străinătate.

Universitatea de 
Stat din Moldova a 
prezentat două ela-
borări ştiinţifice în 
domeniul energiei şi 
surselor de energie ne-
convenţionale. Drept 
rezultat, doctoranzii 
Vadim Furtună şi 
Dumitru Duca (con-
ducător ştiinţific Ta-

mara Potlog, dr., conf. univ.) au fost apre-
ciaţi de Juriul Internaţional cu Medalia 
de Argint, conferindu-li-se titlul onorific 
„Inventator de Elită a Salonului Cadet 
INOVA-2017”.

Urme lăsate în timp

SAVANT-ROMANIST ŞI PEDAGOG DE VOCAŢIE

REMARCAŢI LA MOSCOVA
(sistemul Național de proprietate intelectuală, promovat în cadrul Salonului Internațional de Invenții 

și Tehnologii Inovaționale de la Moscova)

Înmânarea doctorandului Vadim Furtună 
(la stânga) a Diplomei „Inventator de elită”

APRECIAŢI ÎN ROMÂNIA
Imaginea USM

I. Salonul Naţional cu participare Internaţională a 
Inovării şi Cercetării Ştiinţifice studenţeşti „Cadet INOVA”

II. Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii 
„Traian VUIA - 2017”
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Pe 23 mai 2017, Facultatea de Științe 
Economice, în calitate de coordo-

nator Regional pentru Republica Moldova 
(din fr. chef de file), în cadrul unei ședințe 
de bilanț al activităților planificate şi în 
prezența partenerilor naționali, precum și a 
experților europeni, a anunțat despre înche-
ierea Proiectului TEMPUS LMPH «Licen-
ce Masters professionnels en management 
des activités hôtelières pour le développe-
ment de l’industrie touristique en Géorgie, 
Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 TEM-
PUS 1-2013-1-PT JPC». 

Proiectul LMPH a fost finanțat cu 
susținerea Comisiei Europene, cu o du-
rată între 01/12/2013-30/05/2017 şi a cu-
prins participarea a 33 de instituții, inclusiv 
parteneri-reprezentanți din Republica Mol-
dova, Georgia și Azerbaidjan (în calitate de 
țări beneficiare), precum și din alte state: 
Portugalia (Institutul Superior din Espin-
ho și Universitatea din Algarve), Franța 
(Academia din Grenoble GIP FIPAG), Spa-
nia (Universitatea din Girona), Bulgaria 
(Universitatea ADR din Plovdiv), România 
(Universitatea Al. I. Cuza Iași), Grecia (In-
stitutul MA Chania), Italia (Universitatea 
internațională Telematica Uninettuno). 

Finalitatea acestui proiect a 
avut la bază următoarele obiective 
generale: contribuţia în dezvolta-
rea industriei turistice și hoteli-
ere prin dimensiunea educației: 
formarea de resurse umane, pro-
fesionalizarea programelor de în-
văţământ superior în domeniul de 
specialitate și optimizarea mana-
gementului în cadrul structurilor 
hoteliere și turistice.

Pe durata desfăşurării proiec-
tului, reprezentanții Facultății de 
Științe Economice au implemen-
tat cu succes activitățile preconi-
zate. Facultatea noastră împreună 
cu ceilalți parteneri naționali asociați: Mi-
nisterul Educației al Republicii Moldova, 
Agenția Turismului Republicii Moldova; 
Universitatea Cooperatist-Comercială a 
Moldovei (UCCM), Universitatea Perspecti-
va INT (UP); Asociația Hotelurilor și Resta-
urantelor din Republica Moldova; Hotelul 
Radisson Blu Leogrand; Comitetul Sindical 
al Studenților din cadrul Universității de Stat 
din Moldova, a susținut ideea conform căre-
ia proiectul LMPH (care completează reușit 
obiectivele de bază ale Strategiei Turismu-
lui 2020 a Republicii Moldova) urmează 
să contribuie substanțial la consolidarea 
posibilităților de formare în domeniul turis-
mului și serviciilor hoteliere al Republicii 
Moldova. 

În conformitate cu activitățile preconi-
zate în „Cronograma” de lucru, instituțiile-
asociate implicate în derularea și implemen-

tarea misiunii proiectului (misiune compusă 
din sute de activități și subactivități, în mare 
parte, pe direcție sustenabilă, absolut impor-
tante managementului calității programelor 
de dezvoltare a învățământului superior), fi-
ind asistate de experții 
europeni, au obținut 
o serie de rezultate 
remarcabile. Printre 
elementele inova-
tive ale proiectului 
menționăm: 

Formarea a 	
30 de analiști de pro-
fesii, reprezentanți 
ai instituțiilor de 
învățământ superior 
și ai pieței muncii din 
sectorul hotelier și al 
turismului;

E l a b o r a r e a , 	
distribuirea și prelu-
crarea „Anchetelor/
interviurilor de iden-
tificare a profesiilor 
lipsă și a necesităților 
de formare în dome-
niul managementului 

activităților hoteliere și turistice;
Formarea a 45 de renovatori de pro-	

grame de învățământ și cursuri din domeniul 
turismului și al hoteliers;

Renovarea Planurilor de învățământ 	
la ciclul I Licență, Specialitatea Turism în 
cadrul Universităților partenere în proiect;

Crearea a două Programe noi de mas-	
ter în domeniul serviciilor hoteliere și turis-
mului: „Management și marketing hotelier 
și turism” la FȘE, USM și „Management 
şi marketing în turism, industrie hotelieră 
şi restauraţie” la UCCM, autorizate de că-
tre Ministerul Educației în perioada lunilor 
aprilie-mai 2015;

Perfecționarea a 10 cadre didactice, 	
reprezentanți ai USM, UCCM și UP, la Fa-
cultatea de Turism a Universității din Giro-
na, Spania, și la Universitatea Al. I. Cuza, 
Iași, România;

Semnarea Acordurilor de colabora-	
re pentru programe universitare în vederea 
obținerii diplomelor duble cu Universitatea 
din Girona, Spania;

Echiparea și deschiderea unui 	
Centru de Excelență 
în Turism și Activita-
te Hotelieră la USM 
și a două Centre de 
Resurse în domeniul 
Turismului și Ser-
viciilor hoteliere, la 
UCCM și la UP;

Ore demon-	
strative și co-animate 
pe diverse unități de 
conținut din disci-
plinele de speciali-
tate, precum: „Mar-
keting des événe-
ments”, „Technique 
de la réservation 
sur booking.com”, 
„Operațiunile Front/
Back Office”, „Ma-
nagement intercultu-
rel dans les chaînes 
hôtelières internatio-

nales”, „Defining food security and food sa-
fety”, „L´importance de la gastronomie dans 
l´offre touristique” ș.a.m.d.;

Deschiderea a trei Catedre/Departa-	
mente delocalizate în întreprinderile hotelie-
re din Chișinău: Hotelul Jolly Alon, Hotelul 
Radisson Blu Leogrand și Hotelul Aria.

 Lansarea noilor programe de master a 
avut loc în cadrul Admiterii 2015. Dat fiind 
faptul că metodologia și conținutul planu-
rilor de învățământ au fost bine corelate și 
coordonate cu Decanul Facultății de Turism 
a Universității din Girona (domnul Joaquim 
Majó Fernandez, doctor, conferențiar uni-
versitar şi expert-referent pentru țara noas-
tră în acest proiect), studenților, care își fac 
studiile la programele create, li se oferă 
posibilitatea mobilității academice pe par-
cursul unui semestru al anului de studii și a 
obținerii diplomelor duble. 

***

De remarcat este şi faptul că aceste 
programe promovează forme și me-

tode didactice inovatoare. 
În acest sens, Centrul de Excelență în Tu-

rism și Activitate Hotelieră (inaugurat la Fa-
cultatea de Științe Economice a Universității 
de Stat din Moldova în aprilie 2016) și De-
partamentul „Economie, Marketing, Tu-
rism”, delocalizat în întreprinderea hotelieră 
Hotelul Jolly Alon), au devenit spații unifi-
catoare ale tuturor competențelor universi-
tare, contribuind la dezvoltarea segmentului 
de predare-învățare-cercetare în domeniul 
managementului activităților hoteliere și tu-
rismului. Cele din urmă se concentrează, în 
principal, pe următoarele cinci finalități:

Acumularea de resurse metodologice, ⇒	
pedagogice, științifice pentru a fi utilizate de 
către profesori, studenți, precum și de către 
alți specialiști ai domeniului managementu-
lui activităților hoteliere și turismului.

Asigurarea asistenței în scopul op-⇒	
timizării capacității de orientare și inserție 
profesională a studenților în domeniul de 
specialitate.

Favorizarea intervenției în ⇒	
desfășurarea procesului de predare-învățare-

cercetare în cadrul noilor programe de 
studii a specialiștilor din domeniul ma-
nagementului activităților hoteliere și 
turismului.

Renovarea/crearea de noi progra-⇒	
me de învățământ, module de formare 
continuă corespunzătoare necesităților 
pieței muncii.

Organizarea de seminare tema-⇒	
tice, ateliere de lucru, mese rotunde, 
conferințe științifice în vederea cerce-
tării și utilizării experienței naționale și 
internaționale în formarea specialiștilor 
pentru sectorul hotelier și turismului, 
în colaborare cu Ministerul Educației, 
Agenția Turismului, precum și cu alte 

instituții de specialitate.
Şi în concluzie: pe perioada implementă-

rii proiectului LMPH, dar și după finalizarea 
acestuia, cadrele didactice, studenții și par-
tenerii profesioniști, în calitate de actori ai 
noilor posibilități de formare, vor beneficia 
de un mediu de studiu stimulativ și durabil 
de asistență europeană în vederea colaborării 
și promovării noilor oportunități academice 
și de cercetare.

Galina ULIAN,
 doctor habilitat, profesor universitar,
decanul Facultăţii Științe Economice, 

coordonator regional al Proiectului 
LMPH

Lucia CASTRAVEŢ,
doctor, conferenţiar universitar,

prodecanul Facultăţii Științe Economice, 
coordonator tehnic regional al Proiectului 

LMPH

Departamentul de Ling-
vistică Română şi Ştiinţă 

Literară a organizat luna trecută 
Simpozionul ştiinţific cu parti-
cipare internaţională „Norma 
limbii literare între tradiţie şi 
inovaţie”, manifestare devenită 
tradiţională la Facultatea de Lite-
re, care se află deja la a 5-a ediţie. 
În acest an evenimentul a fost de-
dicat remarcabilei lingviste Mi-
oara Avram, care ar fi împlinit, 
la 4 februarie 2017, 85 de ani. 

Întrunirea noastră a pregătit mai multe ateliere de lucru, precum: Normă/
norme: gramatică, stilistică, cultivarea limbii; Studiul textului: discurs spe-
cializat; Comunicarea actuală: aspecte sociolingvistice şi interculturale; 
Universul traducerii: teorie, terminologie, practică; Istorie şi teorie litera-
ră: literatura comparată; Didactica disciplinelor filologice. 

În acelaşi timp au fost lansate două reviste importante pentru filologi: 
Studia Universitatis Moldaviae (seria Ştiinţe umanistice, nr.4, 2016) prezen-
tată de doamna dr.hab., prof.univ. Irina Condrea (redactor-şef al publica-
ţiei) şi Limba Română (nr.1, 2017) prezentată de redactorul-şef, Alexandru 
Bantoş, invitatul nostru. 

O altă invitată a fost şi doamna Lucia Culev, şefa Direcţiei Cultură la 
Primăria Municipiului Chişinău, cu care Facultatea de Litere a colaborat 

la mai multe proiecte naţionale ce 
ţin de promovarea culturii vorbi-
rii şi a literaturii autohtone.

Precizăm că la această mani-
festare s-au înregistrat peste 60 
de cercetători-filologi din ţară 
şi de peste hotare (România, 
Ucraina, Macedonia): Dumitru 
Draica, dr.conf.univ. şi Valerica 
Draica, dr., lect.univ., de la Uni-
versitatea din Oradea; Ioan-Con-
stantin Mladin, dr.conf.univ., 
Universitatea 1 Decembrie 1918, 

Alba-Iulia, tot dânsul reprezentând Universitatea Sf. Kiril şi Metodiu din 
Skopje, Republica Macedonia: Valentina Shevchuk, dr.conf.univ., şi Olga 
Kudinova, dr.conf.univ. de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail ş.a.) 
Ca în fiecare an, la întrunirea au participat şi doctoranzii noştri, ghidaţi de 
doamna Irina Condrea, directorului Şcolii doctorale.

Bineînţeles că asemenea evenimente ştiinţifice de amploare consolidea-
ză colectivul profesoral-didactic, contribuie la dezvoltarea competenţelor de 
cercetare şi sporesc prestigiul facultăţii noastre.

     Viorica MOLEA,
 doctor, conferenţiar universitar, 

directorul Departamentului Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară

ora de bilanţ
Cotidianul facultăților

PROIECTUL TEMPUS LMPH – DURABILITATEA ŞI EFECTUL REZULTATELOR FINALE
Cea MaI ValoRoaSĂ InVeStIȚIe CaRe URMeaZĂ SĂ PRoDUCĂ eFeCte DURabIle 

Pe teRMen lUnG eSte InVeStIȚIa În eDUCaȚIe

la izvoarele limbii Române

PROMOVAREA COMPETENŢELOR DE CERCETARE
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Amorul lui cel dintîi fusese foarte senzual. Pierdut pîn-atunci într-un platonism 
deşert şi cufundat cu capul în curiozităţi romantice şi subtilităţi filozofice, se-nt-

împla să ia o odăiţă la o femeie măritata care avea o fetiţă de 12 ani şi un barbat ce toată 
ziua nu era acasă. Amalia o chema pe femeie. Era naltă, plină la făptură, cu părul blond 
şi ochii mari verzi. Cuminte nu era tocma, dar nasul avea ceva moquesc şi era nespus de 
graţios, asemenea gura. El, avînd bani, făcea cu dînsa escursiuni în păduri şi pe la birturi 
de vară împrejurul oraşului universitar, împreună cu fata, care era mare piedecă, încît nu 
putea vorbi decît cu ochii. Într-o sară, pe cînd rătăceau în pădure, el îi spuse c-ar fi avînd 
o taină a-i spune, pe care  o ştia altfel de mult. Apoi se suiră în trăsură - ei în fund, fata pe 
banca dinainte. Înnoptase bine. El puse braţul împrejurul taliei ei şi - o strînse tare, ea nu 
zise nimica. Venind acasă, fata plînse puţin în altă odaie şi ea căuta chibrituri s-aprindă 
lumînarea. În întuneric el o cuprinse şi o sărută pe gura. Cînd s-aprinse lumina amîndoi 
aveau un aer foarte fericit. Dar ea urma iară să plece la ţară si el se topea din picioare, 
căci bogăţiile ei trupeşti erau într-adevăr admirabile. Avînd cunoştinţa acestor bogăţii, ea 
purta o rochie neagră de tul subţire, care lăsa să se-ntrevadă nişte sîni de albeţa marmu-

rei, plini şi rotunzi, si braţele rotunzi şi pline se vedeau pîn subsuori. Însfîrşit intr-o zi, 
înainte de-a pleca, el o zăvorî intr-o odăiţa, o ridică în braţe, o aşeză pe o mesuţă naltă de 
noapte…, şi se-ntîmplă păcatul de două ori. 

Ea plecă a doua zi la ţară cu fetiţă cu tot şi el îi scrise. 
Peste patrusprezece zile veni-napoi şi începu o viaţă vinovată. 
Noaptea fetiţa dormea la părinţi, atunci ea intra numa-n cămaşă în odaia lui şi  el  se-

mbăta de frumuseţile ei. A-i cuprinde şalele, a ţine mîna la acele rotunzimi perfecte şi 
pline era deja o fericire nemaipomenita, nouă încă, apoi ea mai era  ruşinoasă, încît actul 
amorului o făcea să tremure, să ţipe, să leşine, ceea ce-i adăuga şi mai mult fericirea.

-------------------

Notă: Nuvela este publicată fragmentar de G. Călinescu în „Adevărul literar artistic”, XI, 
nr.604, 3 iunie 1932.

Se află în manuscrisul 2255 şi aparţine epocii studenţeşti.

„CUNOAŞTEREA DE SINE ŞI CUNOAŞTEREA DE LUME”
(FRAGMENTE DIN PROZELE POSTUME)

ETERNĂ, EMINESCIANA

În legătură cu trista dată calendaristică de 15 iunie, 1889, 
când marele nostru poet naţional trecea într-o altă dimensiu-
ne – cea a eternităţii, redacţia ziarului „Universitatea” pune, 
pentru prima dată, în atenţia cititorilor noştri câteva fragmente 

din prozele eminesciene, majoritatea cărora au fost valorifica-
te, sistematizate, apoi publicate în cele 38 de volume, intitulate 
„Manuscrisele lui M. eminescu”, care se păstrează la Centrul 
academic Internaţional „Mihai eminescu” din Chişinău.

Pe marginea acestui vibrant şi răscolitor subiect, l-am 
rugat pe domnul academician Mihai CIMPOI să ne 

facă o mică incursiune, pe care o reproducem în rândurile de 
mai jos:

- E foarte bine că ziarul „Universitatea” publică câteva 
fragmente scurte, mai puţin cunoscute. Din păcate, încă nu 
se cunoaşte întreaga operă a lui Eminescu. Mai sunt poezii 
neobservate de Perpessicius. Mai sunt fragmente de proză, 
din însemnările lui studenţeşti, care deja se conţin în  în-
tregul Corpus la Centrul Academic Internaţional „Mihai 
Eminescu”, fapt pe care îl datorăm domnului academician 
Eugen Simion, care a adus până la capăt visul de aur al ma-
relui cărturar Constantin Noica.

Iată că aceste Caiete deja  înglobează aproape toate postumele. Mai sunt încă 
nişte texte, pe care le deţin persoane particulare, dar ele cer foarte mari sume bă-
neşti, pe care Academia Română practic nu mai poate să le cumpere.

Dar, datorită unui copiator, pe care l-a adus din Germania maestrul Ion Ca-
ramitru, fost ministru al culturii (preţul fiind de un milion 500 mii de euro) acest 
copiator a înlăturat fundalul galben, a restabilit până şi notele (însemnările) făcute 
cu creionul care s-au şters, astfel încât la această oră să avem opera integrală, care 
se tipăreşte. (În ediţia Perpessicius sunt 17 volume. Dar există şi o foarte bună ediţie 
a lui Dimitrie Vatamaniuc în 11 volume).

Important însă  e faptul că avem şi aceste însemnări din tinereţe ale lui Emi-
nescu, în care el se referă la peste o sută de mari personalităţi din cultura universa-
lă. Această preocupare demonstrează o mare pasiune de cunoaştere.

Sau, cum se exprima însuşi poetul: „Cunoaştere de sine şi cunoaştere de lume”.

[„CÎND ERAM ÎNCĂ LA UNIVERSITATE…”]

Cînd eram încă la Universitate aveam o ciu-
dată petrecere. Îmblam adesea ziua pe uliţi, 

stînd numai pe ici, pe colo la cîte-un anticvar şi 
răscolindu-i vechiturile ; luam din cărţile lui tot ce-
mi părea mai bizar şi mai fantastic şi, venind apoi 
acasă, citeam şi transcriam într-un caiet numit frag-
mentarium toate pasagele cîte-mi plăceau. Locuiam 
într-un sat aproape de oraşul universitar, împrejurul 
locuinţei mele foarte liniştite, căci printr-un hazard 
locuiau în acea casă numai moşnegi bătrîni. Acolo, 
noaptea, după ce astupam soba, citeam şi tradu-
ceam spre propria mea plăcere ceea ce am spus mai 
sus… Intram în labirintele acelor curioase poveşti 
ce le citisem, un tablou urma pe altul, o întâmplare 
pe alta. Atuncea stingeam lumînarea, ca să [nu] mă 
supere în sumbrele mele viziuni, şi scriam iute prin 
întuneric în fragmentarium tablourile sau viziuni-
le ce-mi treceau prin minte. Astăzi, răscolind prin 
hîrtii, găsesc acel fragmentarium. Citesc, citesc şi, 
ciudat... mă trezeam parcă-n aceeaişi casă în care 
locuisem, era noapte... afară vîjia vîntul prin copa-
cii seculari ai parcului, gîndire cu gîndire se-nşira 
şi văd că aceste fragmente ciudate şi rupte din toate 
părţile sînt o istorie frumoasă, deşi cam ciudată.

-------------------

Notă: Fragmentul este tipărit prima dată de G. Călinescu în Opera lui Mihai Eminescu, III, Bucureşti, 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă, 1935.

Se află în manuscrisul 2278 (epoca ieşeană 1876-1877)

[„ŞESUL NEMĂSURAT...”]
Şesul nemăsurat seamănă în adevăr 

cu marele ocean în formă soli-
dă. Milă cu milă se-ntinde în apăsătoare 
monotonie care te-nfiorează şi nu e în-
treruptă nici prin sat, nici prin casă, nici 
prin arbori. Numele „Puszta” înseamnă 
pustie. Şi-ntr-adevăr e pleşuvă, goală, 
deşartă şi n-are nici măcar apă curgătoa-
re. Ici şi colo se ridică în văzduh capătul 
lung al unei fîntîni cu cumpănă, ca braţul 
unei fantasme sau ca catargul unei co-
răbii înecate. Din cînd în cînd se vede o 
cireadă de vite căutând păşune, păscute 
de-un om călare. Încolo nu se mai vede 
nici o fiinţă vieţuitoare, doar cîte o co-
coară or vreun cocostîrc singuratec care 
se leagănă într-un picior pe vro mlaştină 
acoperită c-o coajă de natron sau cîte un 
uliu care sus, din aer, caută pradă. Cea 
mai adîncă tăcere domneşte în pustiu şi, 
dacă o-ntrerupe strigătul unui păstor sau 
mugetul unei turme, tonul te sperie care, 
adus de aripele vîntului în ureche, nu ştii 
de unde vine.

-------------------

Notă: Fragmentul este tipărit prima dată de G. Călinescu în M. Eminescu, Ope-
re 12. Opera lui Mihai Eminescu (1) Bucureşti,  Editura pentru literatură, 1969

Se află în manuscrisul 2257.

Ea era albă ca zahărul, atît corpul deasupra şoldurilor – acea bogăţie de frumu-
seţe strălucită şi rotundă la umeri, cu globurile de zăpadă a sînilor patate în vîrf 

cu două alunele dogorite – cît şi mai jos, unde pîntecele se adună ca sculptat într-un 
nod concrescut. Mai de vale de acest mirador a organismului inferior se-ncepea părul 
luciu-negru şi abia-ncreţit care-i dumbrava centrului, ce constituie izvorul regenerărei 
omeneşti, apoi urmau trîmbii rotunzi a picioarelor, tari şi copţi, numai buni de-a zugruma 
şelele unui amant între ele, apoi genunchii, ce făceau gropiţe cînd ea stătea, apoi fluierele 
cu pulpe tăiete-n lapte, până la gleznuţele şi picioruşele de argint… Ea surîdea… buzele 
jîmbate de acest surîs sensual şi voluptuos lăsau să se vadă dantura întredeschisă ca la o 

leoaică însetată, obrajii suflaţi abia cu rumăn făceau gropiţe abia desemnate, dispărânde 
de langoare, ochii sticleau sub genele pe jumătate lăsate şi tremurânde, fruntea netedă 
sălbătăcită sub părul în dezordine care cădea în lungi valuri strălucite ca lemnul de nuc 
pe umeri şi parte pe sînii care-i oprea şi-i înfoia în căderea lor.

-------------------

Notă: Fragmentul este  publicat de G. Bogdan-Duică în Buletinul  Mihai Eminescu, IV,          
nr. 12, 1934. Opere 12.

Se află în manuscrisul 2290. G. Bogdan Duică pune acest portret în legătură cu Veronica Micle.

[„EA ERA ALBĂ CA ZĂHARUL …”]

A M A L I A
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În perioada 29 mai - 3 iunie, Facultatea de Is-
torie și Filosofie a găzduit vizita doamnelor Anne-
Marie Vuillemont și Severine Lagneaux, profesoa-
re ale Universității Catolice din Louvain (Belgia), 
domniile lor fiind cercetătoare în cadrul Labora-
torului de Antropologie Prospectivă din cadrul 
aceleiași instituţii. Prezenta vizită a fost posibilă 
datorită Programului de Mobilitate Academică 
Exchange Erasmus Staff Network. 

Pe parcursul acelei săptămâni au avut loc întâlniri ale 
oaspeților belgieni cu reprezentanții administrației 

Universității de Stat din Moldova, participări la conferințe, 
ședințe de lucru cu membrii Departamentului de Filosofie 
și Antropologie. 

Un loc aparte l-au constituit prelegerile ținute în fața 
studenților și profesorilor Facultății de Istorie și Filosofie. 
În cadrul acestora, doamna Anne-Marie Vuillemont a oferit 
o informaţie detaliată a Laboratorului de Antropologie Pro-
spectivă a Universității Catolice din Louvain, menționând 
direcțiile principale de cercetare, obiectivele principale asu-
mate, metodele utilizate în cercetarea antropologică de tip 
prospectiv și mizele practice, impactul pentru societate al 
unor astfel de studii de antropologie. 

Potrivit expunerii făcute, obiectivul principal al Labo-

ratorului de Antropologie Prospectivă constă în elabora-
rea de teorii socio-antropologice fondate empiric pe date 
acumulate în cadrul unor studii de teren de lungă durată și 
revizuite în permanență în funcție de evoluțiile mai noi ale 
societății contemporane. Antropologia profesată în cadrul 
acestui laborator este una implicată cu diverse mize practi-

ce în plan local și în cel global. Principalele direcții de cer-
cetare ale Laboratorului de Antropologie Prospectivă sunt 

cele referitoare la problemele globalizării, tehnologizării 
lumii actuale, ale realității virtuale, ale guvernanței și for-
melor de contestare a acesteia, cele referitoare la antropo-
logia spațiului, ale religiei și credințelor în contextul lumii 
globale, al dinamicilor migratorii în lumea actuală, precum 
și cele ce țin de problemele mediului ambiant. 

Doamna Anne-Marie Vuillemont a vorbit 
la fel despre propria experiență în calitate de 
cercetător în domeniul Antropologiei, descri-
ind munca de teren a antropologului și parcur-
sul îndelungat de formare a antropologului. 

La rândul său, doamna Severine Lagnea-
ux a făcut prezentarea unei mostre de cercetare 
de antropologie prospectivă întreprinsă în două 
zone din România (Banat și Bucovina), fiind 
interesată de construcția figurii țăranului în no-
ile contexte sociale, culturale și politice, pre-
cum și de modurile de coabitare în comunitățile 
românești, atât rurale, cât și urbane, de formele 
de viață de tip tradițional cu cele adaptate în 
procesul modernizării, în special în urma ade-
rării României la Uniunea Europeană. 

Alexandru LUPUŞOR,
lector universitar, 

Departamentul Filozofie şi Antropologie

Originea găgăuzilor este una discuta-
bilă. Se cunosc circa 20 de ipoteze 

referitoare la etnogeneza acestei populații. 
Pe parcursul istoriei, găgăuzii s-au identifi-
cat ca bulgari, greci, arnăuți. Mai mult ca 
atât, evitau să se numească găgăuzi.

Percepția alterității față de găgăuzi a 
ajuns până la situații hilare. Potrivit cercetă-
torului Vitali Sîrf, la mijlocul sec. XX, în ra-
ioanele din partea stângă a Nistrului, găgă-
uzii erau considerați agresivi, că dețin arme 
albe, iar în perioada recentă unii angajați 
ai serviciilor vamale din nordul Republicii  
Moldova îi considerau pe găgăuzi turci și 
musulmani. 

Cercetătorul Oleg Bercu, doctor în isto-
rie, cadru didactic la Universitatea de Stat 
„Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, în 
recenta apariție editorială (la origine o teză 
de doctorat susținută la Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iaşi, sub îndrumarea științifică a 
prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei) consacrată 
comunității găgăuze, ne prezintă o sinteză 
complexă referitoare la cea mai ancorată et-
nie în dimensiunile vieții tradiționale. În po-
fida faptului că etnicii găgăuzi duc un mod 
de viață sedentar, s-au păstrat încă multe 
elemente din activitatea nomadă a acestei 
populații. Avalanșa de lucrări editată în ul-
timii ani la subiectul în cauză ne prezintă 
realități ale vieții găgăuzilor, descifrate une-
ori cu meticulozitate excesivă, însă, în final, 
nu prezintă cititorului esența subiectului 
abordat. Or, în cazul domnului Oleg Bercu, 
demersul științific este unul concis, țintește 

caracteristicile esențiale ale populației gă-
găuze, astfel încât după lecturarea monogra-
fiei, oricine poate să-și formeze un univers 
cognitiv referitor la tema abordată.

Lucrarea bazată pe o solidă documentație 
de arhivă, literatură științifică națională și 
internațională include o gamă largă de as-
pecte cercetate: migrarea și așezarea gă-
găuzilor în Basarabia (p. 15-20), impactul 
Tratatului de Pace de la Paris din 1856 asu-
pra populației găgăuze (p. 
21-24). Autorul conchide 
că acordarea unor privilegii 
și înlesniri coloniștilor gă-
găuzi (ca, de altfel, și altor 
comunități etnice) a gene-
rat o creștere a numărului 
populației alogene în Ba-
sarabia (p. 30). Se miza pe 
formarea unei baze sociale a 
țarismului. 

În perioada interbelică, 
practic, toți etnicii găgăuzi 
s-au aflat în perimetrul statu-
lui unitar românesc (p. 31). 
Concepțiile ortodoxismului 
au determinat ca populația 
găgăuză să aibă simpatii 
politice și electorale în fa-
voarea partidelor de dreapta (p. 55). Auto-
rul a analizat ocupațiile (p. 57-68), relațiile 
sociale și familiale (p. 69-70), locuința și 
tradițiile alimentare ale comunității gă-
găuze. Viața spirituală a fost analizată din 
perspectiva sentimentului religios (p. 77-

79), a obiceiurilor și tradițiilor în viața co-
tidiană (p. 80-82), a folclorului (p. 83-84), 
a învățământului (p. 85-92). Prima carte în 
limba găgăuză neoficială a fost editată în 
1904. În perioada interbelică, în Basarabia 
era prevăzut că serviciul divin trebuia să 
se înfăptuiască în limba română, iar unde o 
etnie conlocuitoare forma mai mult de 50 
% predicile urmau să se efectueze în limba 
etniei respective (pentru găgăuzi, în limba 

turcă). Autorul identifică 
două etape ale vieții spiri-
tuale ale găgăuzilor. Până 
la Marea Unire în mediul 
populației găgăuze persista 
ortodoxismul, iar în a doua 
etapă – după 1918 – are loc 
destrămarea relațiilor patri-
arhale (p. 92).  

În perimetrul regimu-
lui totalitar, populația gă-
găuză a fost  prezentată 
din perspectiva repartiză-
rii administrativ-statale 
(p. 93-94), a colectivizării 
(p. 95-101) și a vieții cul-
turale (p. 102-104). Cer-
cetătorul fixează drama 
prin care a trecut această 

comunitate pe parcursul a 45 de ani, deoa-
rece „sovieticilor le-a reușit procesul de 
deznaționalizare a acestei etnii, fapt pe 
care nu l-a putut obține imperiul țarist 
timp de un secol și jumătate” (p. 104). 

Situația actuală a găgăuzilor din Re-

publica Moldova este structurată pe trasa-
rea premiselor, a formării (p. 105-112) și 
a statutului juridic (p. 113-116) al Unității 
Teritorial-Administrative Găgăuzia (Gaga-
uz-Yeri). În 1994, Parlamentul Republicii 
Moldova a legiferat autonomia Găgăuzi-
ei, unitate teritorială autonomă, constituită 
din 32 de localități. Centrul administrativ 
al unității autonome cu statut special este 
municipiul Comrat. Suprafața teritorială a 
Găgăuziei reprezintă 5,5% (1 848 km²) din 
cea a Republicii Moldova. Bașcanul (guver-
natorul) Găgăuziei este membru din oficiu 
al Guvernului Republicii Moldova. Se pre-
zintă informații succinte despre cultura (p. 
117) și economia comunității în cauză (p. 
118-119). Autorul concluzionează, că în 
pofida faptului că „autoritățile centrale 
de la Chișinău promovează o politică de 
integritate teritorială a Republicii Mol-
dova, anumite forțe din cadrul UTA Gă-
găuzia nutresc încă tendințe secesioniste” 
(p. 119). În final, autorul trasează concluzii 
(p. 121-124), inserează o serie de anexe 
documentare (p. 125-154), imagini (p. 155-
158), hărți (p. 159-160) și o bibliografie (p. 
161-173).

Monografia domnului dr. Oleg Bercu 
este o valoroasă lucrare de sinteză ce pune 
în valoare o comunitate etnică care, pe par-
cursul istoriei, și-a consolidat propria iden-
titate și care treptat se racordează la noile 
schimbări regionale și globale.

Ion  XENOFONTOV,
 doctor în istorie

Cu ocazia desfășurării Conferinței Științifice 
Studențești (etapa II) tinerii studioşi ai Facultății de 

Istorie și Filosofie au oragnizat o expoziție de vase-replici 
ale vaselor din Cultura Cucuteni-Tripolie. Această Cultu-
ră datează cu mileniile VI-III î.Chr. și poate fi considerată 
drept cea mai frumoasă în materie de ornamentare pictura-
lă a vaselor. Această moștenire arheologică a servit drept 
inspirație pentru nenumărați artiști plastici, dar și pentru 
pasionaţii de antichităţi ai Facultății.

Proiectul a demarat în perioada 16-26 februarie curent, 
când membrii Centrului de Excelență Didactico-Academic 
Studențesc al Universității de Stat, împreună cu studenții 
de la Arte Plastice și Desing UPS,,Ion Creangă”, în cola-
borare cu Asociația Obștească ”Descoperim Moldova”, au 
fost promotorii ,,Călătoriei ceramicii în timp”, având drept 
scop promovarea Culturii Cucuteni în contextul artei deco-
rative contemporane și prevederea unei metode interactive 
de învățare în domeniul arheologiei și artei decorative în perspectiva unei colaborări in-
terdisciplinare între studenții celor două instituții de învățământ superior și specialiștii din 
domeniile respective. 

În urma vizitelor de studiu la Situl arheologic de la Stol-
niceni și la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul 
Național de Istorie al Moldovei, Muzeul de Antichități ,,Tu-
dor Arnăut’’ al Universității de Stat din Moldova, studenții 
participanți  (coordonați de experții și consultanții proiectu-
lui) au realizat schițe în baza cărora apoi au confecționat din 
argilă obiecte de artă/vase inspirate din Cultura Cucuteni. 
Studenții au avut irepetabila ocazie de a se atinge de istorie 
și de a o crea cu propriile mâini, fără oarecare unelte sau 
mijloace, străduindu-se să imite întocmai tehnica și îndemâ-
narea meșterilor cucutenieni. 

Vasele urmează să facă un turneu de expoziții prin 
muzee pentru a se face cunoscute întregii țări  cu scopul 
promovării valorilor patrimoniului național, raportate la 
contemporaneitate.

Cătălina PLINSCHI, 
președinta Centrului de Excelență 

Didactico-Academic Studențesc,
Alexandru NICOLĂESCU, 
coordonator al Proiectului

CĂLĂTORIA CERAMICII ÎN TIMP
Spirit creativ

apariții editoriale

ISTORIA ŞI CULTURA POPULAŢIEI GĂGĂUZE ÎNTR-O LUCRARE DE SINTEZĂ

Finalitatea mobilităţii academice

ANTROPOLOGIA PROSPECTIVĂ – DIRECTIILE DE CERCETARE

În obiectiv - Facultatea de Istorie şi Filozofie
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Conferința internațională „Cultura și Presa în Spațiul Eu-
ropean”, manifestare științifică anuală, organizată de către De-
partamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism din cadrul 
Facultății de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 
în colaborare cu Asociația Română de Istorie a Presei și Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” şi în parteneriat cu Asociația Istoricilor 
din Republica Moldova a ajuns la cea de-a IX-a ediție. 

Gazetari și scriitori în tranșeele Marelui Război – aceasta a fost tema ediției cu-
rente, prin care organizatorii și-au propus să analizeze dramele Primului Război 

Mondial (1914-1918), reflectate în articole de presă și în operele literare ale scriitorilor 
aflați în tranșee. Conferința s-a bucurat de susținerea și încurajarea Primăriei Municipiului 
Galați. „Sunt încântat că acest eveniment a devenit deja o tradiție și reprezintă pentru 
orașul nostru un aspect emblematic, atât pentru domeniul cultural, cât și pentru eco-
ul pe care îl poartă dincolo de granițe” – a menționat în discursul 
de deschidere domnul Ioan Pucheanu, primarul municipiului Galați.

În ședința în plen (care s-a ținut în sala de conferințe din Palatul 
Episcopal) au fost abordate teme de interes general pentru participanți: 
profesorul Ioan Bolovan prorector al Universității Babeș-Bolyai, 
Cluj, a prezentat studiul Ioan Slavici: între loialismul pro-habsbur-
gic și devotamentul național iar subsemnata – Conferința Onisifor 
Ghibu și publicațiile periodice pentru voluntarii ardeleni. 

Prin această comunicare am dorit să readuc în atenția cercetăto-
rilor și a publicului larg valoroasa moștenire, rămasă de la inimo-
sul militant pentru cauza națională – Onisifor Ghibu. Încă în timpul 
vieții, pentru prodigioasa sa activitate națională, el s-a învrednicit de 
calificative onorante: „ardelean de baștină, român de naționalitate 
și basarabean cu sufletul”. Lui îi datorăm procurarea și punerea în 
funcție a primei Tipografii românești în Basarabia (august-septem-
brie 1917); editarea primelor publicații periodice cu caractere latine 
la Chișinău – Ardealul (1917-1918), destinate prizonierilor români 
din Rusia, și România Nouă (1918; 1926); tipărirea la tipografia sa 
a Primului Abecedar Românesc cu litere latine, elaborat de Mitropo-
litul Gurie Grosu, cartea 
de start a reformei școlii 
basarabene (octombrie 
1917), până atunci total-
mente rusificată, dar și 
prima carte ținută pe brațe 
de buneii noștri. 

Deoarece în prima 
zi, pe 26 mai, lucrările 
conferinței s-au ținut la 
Muzeul Culturii, Istoriei 
si Spiritualităţii, amfitri-
onul conferinței, ÎPS dr. 
Casian Crăciun, arhie-
piscopul Dunării de Jos, 
a ținut să ne facă personal 
ghidajul prin muzeul Epi-
scopiei, amenajat într-o 
clădire renovată cu mult 
simț şi gust artistic, cu exponate valoroase (veșminte, odoare, cărți, icoane, documente 
etc.), restaurate, conservate și etalate cu profesionalism.

O frumoasă și emoționantă surpriză, pe care ne-au oferit-o organizatorii, a fost intrarea 
în sală a unei trupe de ostași îmbrăcați în uniformele Primului Război Mondial, care au dat 
onorul regelui Ferdinand, pe fundalul Melodiei „Treceți batalioane române Carpații”. 

Materialele Conferinței au fost expuse și dezbătute pe patru paliere: Memorialistica 
Marelui Război; Publicații și gazetari în Primul Război; Portrete de jurnaliști și scriitori; 
Primul Război Mondial reflectat în operele literare.

***

Primul Război Mondial a reprezentat un eveniment ce a schimbat fundamental isto-
ria umanității, pe multiple planuri. În primul rând, a fost conflictul care a angrenat 

majoritatea țărilor lumii; în al doilea rând, acest război a rămas înscris în cărțile de istorie 
prin ororile petrecute atât pe câmpul de luptă, cât și în zona nebeligeranților. Conceptul 

de „război total” a dus la ștergerea oricăror bariere dintre aspectele militare și cele civile; 
în al treilea rând, războiul mondial a schimbat radical raporturile de putere antebelice – 
se prăbușeau patru imperii și biruia ideea statelor naționale, în dauna construcțiilor mul-
tietnice. Harta Europei se reconfigura. Dar și harta lumii suferea schimbări, provocând 
nemulțumiri în lanț, atât în rândul învinșilor, cât și în rândul învingătorilor, creând cadrul 
propice spiritului revanșard, care a condus, peste două decenii, la un conflict militar de 
dimensiuni dezastruoase.

Și presa din Europa, nu doar din România, a dedicat pagini întregi războiului. Nenumă-
ratele lui drame, ororile și tragediile au fost surprinse, deopotrivă, de gazetarii și scriitorii 
care și-au făcut datoria în tranșee față de patrie, indiferent care era aceasta. La aceste as-
pecte s-au referit și participanții la conferință, valorificând prin contribuțiile lor un potențial 
științific necunoscut încă. 

Prin tradiție, toate materialele conferinței sunt publicate într-o culegere, destinată docu-
mentării studenților, masteranzilor, doctoranzilor și altor categorii de cercetători științifici, 
de fapt, tuturor celor interesați de păstrarea memoriei colective. Volumele conferinței din 
ultimii trei ani au apărut la prestigioasa editură Tritonic din București.

Nu doar condeiul scriitorilor și gazetarilor de marcă, dar și scrisorile soldaților de 
rând, și aparatele corespondenților de război au înveșnicit clipe de 
conotație afectivă maximă, care valorifică evenimente de cotitură 
în mersul istoriei mondiale, dacă e să ne referim la bătăliile de la 
Focșani, Soveja, Oituz, Mărăști și Mărășești. În acest context, tre-
buie să remarcăm proiecția de film documentar care a urmat ședinței 
plenare. Documentarul realizat de o echipă de filmare, în frunte cu 
Cătălin Negoiță, presedintele ARIP, s-a înscris organic în programul 
conferinței și a realizat o punte spirituală cu ulterioara vizită de do-
cumentare.

Precizăm că manifestarea a continuat a doua zi (pe 27 mai, 
participanții la conferință s-au deplasat la Soveja, Mărăști și 
Mărășești) pentru ca în mausoleele din aceste localități, acoperite 
de glorie militară să păstreze momente de reculegere pentru ostașii 
căzuți pe câmpul de bătaie în acel măcel mondial.

 Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată de sub-
semnata și domnul Andrei Dumbrăveanu, doctor conferențiar, 
Director Departament Radio și Televiziune, Facultatea Jurnalism și 
Științe ale Comunicării. 

***

Cu siguranță o ast-
fel de inițiativă 

științifică este utilă nu 
doar pentru faptul că 
șterge pete albe din is-
toria noastră comună. 
Dincolo de dimensiunea 
strict științifică și didac-
tică a conferinței, trebuie 
să punem în valoare și la-
tura patriotică de înaltă 
relevanță. Cunoaşterea 
fără eclipse a trecutului 
nostru prin cercetarea și 
revalorificarea obiectivă 
şi includerea în circuitul 
informaţional a unui ine-
dit material documentar, 
prin ceea ce facem, parti-

cipând și organizând astfel de manifestări științifice și evenimente culturale, sperăm, 
că va consolida dimensiunea recuperatoare a cercetării istoriei naționale. 

Istoria Basarabiei resuscită un interes viu anume pentru perioadele „închise” până 
nu demult, în timpurile când considerentele ideologice şi politice au fost prioritare şi 
au prevalat asupra celor ştiinţifice. Tocmai pentru că ne-a fost îngrădit accesul la nu-
meroase arhive și documente, relevante pentru statornicirea noastră în aceste ținuturi 
și pentru întărirea coloanei vertebrale a neamului nostru, trebuie să ne mobilizăm 
plenar în cercetare și să ne înarmăm cu tenacitate și perseverență în promovare. Ca 
nu cumva să se repete istoria, pe acele segmente dureroase ale devenirii noastre ca 
neam. Neam vrednic, actualmente, de o altă prismă de abordare. 

Silvia GRoSSU,
doctor, conferențiar universitar, USM

vicepreședinte al asociaţiei Române de Istorie a Presei

La 5 mai 2017, studenţii Facultăţii de Litere, ai Fa-
cultăţii de Jurnalism și Ştiințe ale Comunicării, ai 

Facultăţii de Istorie şi Filosofie au avut prilejul să cunoască 
îndeaproape două mari personalități în domeniul ştiinței şi 
literaturii. Este vorba de Liviu Pendefunda, academician, 
profesor universitar, vestit neu-
rolog, captivat de domeniile lite-
raturii, inclusiv de poezie şi criti-
că literară (autor a peste o sută de 
cărți) dintre care 45 sunt dedicate 
literaturii, dar şi pictor, şi editor 
al Revistei „Contact internaţi-
onal”, Iaşi, și Alex Cetăţeanu, 
editorul Revistei „Destine lite-
rare”, savant, poet, scriitor ro-
mân emigrat în Canada. Ambii 
s-au aflat pentru prima dată în 
Republica Moldova. Modera-
toarea acestei întruniri, doamna 
Lidia Grosu, poetă, critic literar, secretar ştiințific al Senatu-
lui USM, le-a făcut o succintă prezentare, invitându-i pe cei 
prezenți să fie activi, mai aproape de poezie și de armonia 
acesteia cu celelalte arte, care împodobesc viața oricui, indi-
ferent de profesia aleasă... 

Dialogul literar-artistic dintre studentele de la Facultatea 
de Litere (decan, doctor Adriana Cazacu-Ţigaie), ghida-
te de doctorul în Filologie Ludmila Usatâi (conferențiar 
universitar) şi aceşti doi remarcabili maeştri ai scrisului 
a fost unul dintre cele mai emoționante. Printr-un recital 

de poezie foarte inspirat în baza operei protagoniștilor 
s-au distins studentele de la anul II-Licenţă, Specialitatea 
Limba Română-Limba Engleză, Lucia Stegărescu, Oxa-
na Bulicanu, Ina Sârghi, dânsele demonstrând o ținută 
scenică impecabilă. Fire exaltată de metaforă, Lucia Ste-

gărescu (având deja 2 cărți de autor) a fost încurajată să 
recite şi din propria creație. La fel a procedat Valentina 
Fărâmă, studentă la anul I. 

Publicul a rămas impresionat în mod special de cân-
tecele interpretate (vocal, chitară) de talentata Natalia 

Ţurcan, studentă la Speciali-
tatea Limba Română-Limba 
Greacă. 

De această unduire a va-
lului sensibilității s-au lăsat 
atraşi şi maeştrii Liviu Pen-
defunda şi Alex Cetăţeanu, 
ambii fructificându-şi harul cu 
un recital de poezie din creația 
proprie, dar şi din alţi scriitori 
români. Tudor Arghezi, Geor-
ge Topârceanu, Ion Minulescu 
etc. 

În final, domniile lor şi-au 
exprimat recunoştința pentru primirea caldă şi pentru cadou-
rile primite din partea conducerii USM, arătându-se profund 
impresionaţi de atmosfera sărbătorească creată în cadrul 
acestei întâlniri de neuitat. 

Lidia GROSU

GAZETARI ŞI SCRIITORI ÎN TRANŞEELE CRUNTULUI RĂZBOI 
Pagini de glorie

CULTIVAREA FRUMOSULUI LA ŞCOALA MARILOR VALORI
Vibraţii sufleteşti
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Educaţia fizică este şi rămâne, în pri-
mul rând, EDUCAŢIE. În ceea 

ce priveşte locul şi rolul educaţiei fizice şi 
sportului în programele de instruire, for-
mare şi autoformare a personalităţii câteva 
dintre cele mai evidente deschideri intra şi 
interdisciplinare sunt cele: biologice – să-
nătatea, condiţia fizică; cognitive – cunoş-

tinţele referitoare la sine, la mediul fizic şi social (ca sinteze 
ale informaţiilor teoretice şi ale experienţelor directe ale ti-
nerilor); afective – acceptarea şi afirmarea propriei persoane, 
atitudinile critice şi constructive faţă de propria condiţie fizică, 
perseverenţa în respectarea angajamentelor asumate, practica-
rea din pasiune a unui sport sau însuşirea bazelor generale ale 
sportului; sociale – conştiinţa complementarităţii acţiunilor şi 
a rolurilor în cadrul activităţilor de orice gen (desfăşurate pe 
bază de reguli), activitatea în sens de competiţie, de cooperare; 
estetice – conştiinţa armoniei prin codurile simetriei, propor-
ţionalităţii, ale euritmiei (precum ar fi armonia dintre mişcare, 
expresie şi muzică) etc.  

În contextul acestor virtuţi, de edificare a personalită-
ţii, vom trece în revistă şi performanţele obţinute de stu-
denţii USM pe parcursul anului academic 2016-2017.

Federaţia Sportului Universitar a Republicii Moldova a 
desfăşurat opt Campionate Naţionale Universitare la Tenisul 
de masă (femei şi bărbaţi), la Jocul de dame (mixt: trei băr-
baţi şi o femeie), Şah (mixt), Volei (bărbaţi şi femei), Baschet 
(bărbaţi) şi Badminton (bărbaţi şi femei). Studenţii-sportivi 
de la Universitatea de Stat din Moldova au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la şase din 
cele nouă competiţii (desfăşurate pe parcursul lunilor octom-
brie, noiembrie şi decembrie 2016) la: Şah, Jocul de dame, 
Tenisul de masă (bărbaţi), Tenisul de masă (femei), Volei 
(bărbaţi) şi Volei (femei), demonstrând încă o dată că studen-
ţii noştri ştiu să îmbine cu iscusinţă activitatea academică din 
aulele universitare cu cea din sălile şi terenurile de sport.

Aceste performanţe au putut fi obţinute 
graţie contribuţiei substanţiale a sportivi-
lor de înaltă performanţă, care au fortificat 
potenţialul echipelor noastre. Ne face o 
deosebită plăcere să nominalizăm o parte 
din aceşti sportivi: Liviu CERBULENCO, 
maestru FIDE (Federaţia Internaţională de 
Şah) la Şah, Facultatea de Limbi şi Litera-
turi Străine; Cristina ZARUBA, maestră 
internaţională la Jocul de dame, campioană 
europeană şi mondială, Facultatea de Lite-
re; Afanasie MUTCOGLO, Facultatea de 
Drept, Victoria PARFENI, Facultatea  de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; Anast-
asia BOROVSCHI, Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine – toţi trei Maeştri ai spor-
tului la Tenisul de masă, multipli campioni şi 
premianţi ai Campionatelor Republicii Moldova, participanţi  
la Campionatele europene şi mondiale; Polina IDJILOVA, 
maestră a sportului la Volei, Campioana Franţei (seniori), edi-
ţia 2015-2016, masterandă a Facultăţii de Ştiinţe Economice; 
Ion MOISEI, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Dionisie GO-
REA, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ambii 
maeştri ai sportului la Volei, campioni ai Ţărilor Balcanice la 
volei pe plajă. Iar şirul nu continuă numai din cauza spaţiului 
limitat, rezervat acestui articol.

* *  * 

O evoluţie remarcabilă au avut echipele noastre de Vo-
lei (bărbaţi), Volei (femei) şi Şah la Campionatele 

Republicii Moldova, ediţia 2016-2017.
În ziarul „Universitatea” din 21 iunie 2016, pag.10, am 

relatat că „ne-am obişnuit deja, de circa zece ani de zile, cu 
avalanşa de performanţe ale echipei de Volei feminin a USM 
care a obţinut toate trofeele naţionale posibile: multiplă cam-
pioană şi deţinătoare a Cupei Republicii Moldova, a Univer-
siadelor şi Campionatelor Naţionale Universitare, precum şi 
a locurilor I, II şi III la Campionatele Ţărilor Balcanice şi la 
cele europene studenţeşti, atât la Volei clasic, cât şi la Volei pe 
plajă”. Şi sezonul competiţional 2016-2017 a confirmat înălţi-
mea ştachetei la care s-au ridicat discipolele Iuliei MARDAR, 
devenind Campioane Naţionale şi Universitare. Iar Polina ID-
JILOV, Larisa SELEMET şi Elizaveta SUSLOV au fost de-
semnate cele mai bune voleibaliste ale campionatului.

Echipa de Volei, bărbaţi, a USM s-a luptat pentru suprema-
ţie şi în ediţia ordinară a Campionatului Naţional cu trei echipe 
profesioniste (jucătorii au salarii lunare,  prime pentru victorii, 
masă, se antrenează de două ori pe zi, dar au şi alte atribute 
specifice echipelor de acest rang): Dinamo MAI (Chişinău), 
Dinamo (Tiraspol) şi Speranţa (Vulcăneşti, echipa Găgăuziei). 
Cu toate acestea,  dând dovada de angajament total, motivaţie 
de performanţă, combativitate, disciplină de joc şi dârzenie, 
jucătorii noştri s-au luptat de la egal la egal cu toate celelalte 
şapte echipe din Liga Naţională. 

După tur-retur, cele mai bune patru echipe au acces în faza 
finală a campionatului. Echipele USM, Dinamo MAI (Chi-
şinău), Dinamo (Tiraspol) şi Speranţa (Vulcăneşti) urmau să 
mai desfăşoare câte două meciuri între ele (pe teren propriu 
şi în deplasare). Echipa noastră a acumulat 12 (douăspreze-
ce puncte), Dinamo (Tiraspol) – 11 puncte, Dinamo MAI – 7 
puncte şi Speranţa – 3 puncte.

În faza următoare, deţinătoarea locului I (USM) trebuia să 
joace cu deţinătoarea locului IV (Speranţa), iar cea a  locului II 
(Dinamo, Tiraspol) cu cea a locului III (Dinamo MAI). Astfel 
USM a învins Speranţa cu scorul de 3: 0 şi 3: 1, iar Dinamo 
MAI a trecut de Dinamo Tiraspol cu scorul de 3 : 2 şi 3 : 0.

În meciul final pentru titlul de Campioană, echipa noastră 

a cedat la limită cu scorul de 2: 3 şi a  devenit vicecampioană 
naţională, ediţia 2016-2017, intrând în posesia medaliilor de 
argint şi depăşind două echipe pur profesioniste. Pe locul trei 
s-a clasat echipa din Tiraspol.

De asemenea au fost desemnaţi şi cei mai buni patru ju-
cători ai campionatului după postura de joc. Dintre patru 
laureaţi, trei sunt ai noştri: Ion MOISEI, Vasile TALPĂ, 
Vadim GHERMAN şi un jucător de la Dinamo MAI.

* * *

În acest an a mai avut loc un eveniment inedit în istoria 
sportului Universităţii de Stat din Moldova: pentru  pri-

ma dată echipa USM a participat la Campionatul Republicii 
Moldova la şah pe echipe (opt şahişti, dintre care doi – rezer-
vă). La start au fost admise cele mai puternice opt formaţii, 
conform coeficienţilor ELO, iar sistemul de desfăşurare a fost 
unul eliminatoriu, adică fiecare echipă părăseşte concursul 
după prima înfrângere.

În etapa inaugurală echipa noastră a învins cu scorul de 
4,5 : 1,5 echipa or. Tiraspol. următorul adversar a fost unul pe 
măsură, deoarece a avut în componenţa sa cinci stranieri. Este 
vorba de echipa „Perfect” cu maestrul internaţional din Ucrai-
na Iurie KORSUNSKY şi maeştrii FIDE din Rusia: Ghenadi 
SLAVIN,Victor KUROCIKIN, Andrei ALEKSEEV şi Mihail 
PLEŞKOV.

Aceasta a fost o întâlnire cu tensiune, atitudine şi respon-
sabilitate maximă  care s-a terminat cu scorul de 3 : 3. Graţie 
victoriei, la prima tablă a şahistului nostru, Nichita MORO-
ZOV, maestru internaţional în faţa altui maestru internaţional 
Vladimir HAMIŢEVICI (de la echipa adversă) USM a obţi-
nut dreptul să evolueze în meciul final cu echipa municipiului 
Chişinău.

Anume această întâlnire a atins cotele maxime de tensiu-
ne, deoarece învingătorii intrau în posesia Cupei, medaliilor 
de aur, diplomelor şi... obţineau dreptul de participare la Cupa 
Campionilor Europeni la şah pe echipe, care va avea loc în 
perioada 7-15 octombrie, 2017 în or. Manafgat din Turcia. 

Meciul s-a încheiat cu scorul de 3,5 : 2,5 în favoarea echi-
pei Universităţii de Stat din Moldova, din care au făcut 
parte maeştrii internaţionali: Nichita MOROZOV, Rus-
lan SOLTANICI, Veaceslav SLOVINEANU, Boris ITKIS, 
maeştrii FIDE: Liviu CERBULENCO, Valeriu IOVCOV 
şi candidaţii în maeştri ai sportului Mihail CROITOR şi 
Oleg GORBANOVSHI.

Cei mai buni în echipa USM au fost Boris ITKIS, maestru 
internaţional şi studentul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Stră-
ine, Liviu CERBULENCO, maestru FIDE, care au acumulat 
câte trei puncte din trei posibile. 

Astfel s-a înscris o nouă filă inedită în istoria sportului de 
la USM.

* * *

Un alt eveniment neobişnuit s-a desfăşurat în primăvara 
acestui an tot la Universitatea de Stat din Moldova. 

În perioada 26-29 aprilie 2017, Facultatea de Drept a USM a 
organizat, în premieră, ediţia 2017 a Hexagonului Facultăţilor 
de Drept din România şi Republica Moldova.

Prima manifestare de acest gen a fost organizată în anul 
1971 de către Facultăţile de Drept existente atunci în Româ-
nia – Bucureşti, Cluj Napoca şi Iaşi – sub denumirea TRIUN-
GHIULARUL FACULTĂŢILOR DE DREPT. Ulterior, tot 
înainte de 1989, ca urmare a înfiinţării Facultăţii de Drept din 
Sibiu, întâlnirile s-au desfăşurat sub denumirea de PATRU-
LATER, iar după 1990, ca urmare a asocierii Facultăţilor de 
Drept de la Universitatea din Craiova şi de la Universitatea de 
Vest din Timişoara, s-a creat HEXAGONUL.

Facultatea de Drept a USM a participat pentru prima dată 
la Hexagon în anul 2014, care este o competiţie studenţească 
tradiţională. Ea include trei probe ştiinţifice la Dreptul Consti-
tuţional, Dreptul Civil şi Dreptul Penal şi patru probe sportive: 
Mini-fotbal (băieţi), Streetball (fete), Tenisul de masă (băieţi) 
şi Şah (băieţi sau fete).

Studenţii noştri au avut o evoluţie excelentă la competiţiile 
de  Şah şi Tenis de masă. Candidatul în maeştri ai sportului la 
şah Nicolae GARBUZ, an. I de la USM, şi Călin GĂLĂŢEA-
NU de la Universitatea din Bucureşti au acumulat câte cinci 
puncte fiecare (câte patru victorii şi două remize).

Conform Regulamentului FIDE, pentru desemnarea învin-
gătorului, cei doi au mai desfăşurat două meciuri de şah  rapid 
(câte cinci minute pentru fiecare şahist), care s-au încheiat la 
remiza 1 : 1. A urmat partida decisivă, supranumită Arma-
ghedon (conform tragerii la sorţi, jucătorul cu albele are cinci 
minute şi este obligat să câştige, iar cel cu piesele negre are 
şase minute). Studentul nostru, N.GARBUZ a jucat cu piesele 
negre şi a obţinut victorie.

Maestrul sportului la Tenisul de masă, Afanasie MUTCO-
GLO, participant la campionate europene şi mondiale, multi-

plu campion naţional, student la anul I, şi-a învins toţi adversa-
rii cu acelaşi scor de 3 : 0, devenind campion. Treapta a două a 
podiumului de premiere a fost ocupată de Eugen CIOCAN de 
la Universitatea din Craiova, iar medalia de bronz i-a revenit 
altui basarabean, Cristian MUNTEANU de la Universitatea 
din Bucureşti.

La steeball ne-am clasat pe locul V, iar la minifotbal – pe 
locul VII.

Studenţii USM, pentru prima dată, au evoluat la probele 
sportive şi credem că a fost o evoluţie meritorie.     

Următoarea competiţie, deja a HEPTAGONULUI, va avea 
loc în oraşul SIBIU în anul 2018.

* * * 

În  premieră, Daciada  USM, ediţia 2016-2017, s-a des-
făşurat în categorii de concurs separat între băieţi la 

cincisprezece şi între fete la paisprezece probe de sport (minus 
competiţii de fotbal în sală la fete). Învingătorii în clasamentul 
general pe facultăţi au fost desemnaţi abia după desfăşurarea 
ultimei probe de sport – înotul.

La feminin echipa unită a Facultăţilor de Limbi şi Litera-
turi Străine şi Litere au acumulat 49 de puncte şi s-au clasat 
pe locul I (Cros – locul 1, Jocul de dame – 1, Şah – 2, Baschet 
– 5, Volei – 2, Tenisul de masă – 2, Înotul – 3), depăşind cu un 
singur punct Facultatea de Ştiinţe Economice, clasată pe locul 
II. Treapta a III i-a revenit Facultăţii de Drept, care a adunat 
34 de puncte.

La băieţi, distanţa dintre premiante a fost mai evidentă. 
Facultatea de Ştiinţe Economice s-a clasat pe locurile  I la Înot, 
Jocul de dame, Baschet şi Volei, pe locurile II la Cros şi Şah, 
pe III – la fotbal şi pe locul VI – la Tenisul de masă. Astfel, cu 
un total de 59 de puncte, viitorii economişti au depăşit echipa 
unită a Facultăţilor de Matematică şi Informatică şi a celei de 
Fizică şi Inginerie, care au adunat 54 de puncte.

Locul III (ca şi la fete) a fost ocupat de studenţii-sportivi 
de la Facultatea de Drept cu un total de 44 de puncte.

Participanţii la Daciadele USM au însuşit cu brio aforis-
mul aristocratului gândirii filozofice a sec. 
XIX Artur SCHOPENHAUER: „Multe 
medicamente pot fi înlocuite cu mişca-
rea, dar niciun medicament nu poate 
înlocui mişcarea”.     

* * * 

Performanţe remarcabile au obţinut 
sportivii de la USM şi pe plan inter-

naţional. Dan OLARU, student al Facul-
tăţii de Drept, an. II, Maestru Internaţional 
al Sportului la Tir cu arcul, a mai cucerit o 
culme în calea spre podiumul olimpic din 
anul 2020. La mijlocul lunii martie curent, 
arcaşul nostru a cucerit Medalia de argint 
la Campionatul Europei la Tir cu arcul în 
sală, care s-a desfăşurat în oraşul Vittel din 
Franţa. Această medalie reprezintă cel mai 

remarcabil rezultat din cariera lui Dan OLARU la o probă in-
dividuală de seniori.

Reamintim celor pasionaţi de fenomenul sportului că Dan 
are un palmares impresionant de medalii (circa nouă la nu-
măr), cucerite la Campionatele europene şi mondiale de juni-
ori şi tineret.

Judocanul Dorin GOŢONOAGĂ, student al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice, Maestru al sportului, a avut o evoluţie me-
ritorie la Turneul Internaţional de Grand-Prix, care a avut loc 
la sfârşitul lunii februarie în oraşul german Duesseldorf. Evo-
luând în categoria de greutate de până la 81 kg, studentul de la 
USM a reuşit, printr-un procedeu magnific, să-l învingă cu sco-
rul de 10 : 0  (prin Ipon) pe portughezul Egutidze Anri. Această 
victorie i-a permis lui Dorin  să intre în posesia medaliei de 
bronz, urcând pe treapta a III-a a podiumului de premiere.

* * * 

Aceste performanţe, enunţate doar parţial, au fost po-
sibile mentorilor (profesorilor-antrenori), care cunosc 

în desăvârşire mecanismele  şi căile de realizare a procesului 
integral de pregătire (pregătirea fizică, tehnică, tactică, teo-
retică, psihologică şi refacerea), care este, în acelaşi timp, şi 
un proces de instruire şi de educaţie a unor capacităţi psihice 
superioare, corespunzătoare cerinţelor realizării marilor per-
formanţe. Aici se înscriu obiective  precum motivarea şi ac-
tivarea, autoreglarea conduitei, realizarea echilibrului efectiv, 
mobilizarea voluntară, dezvoltarea creativităţii şi altele.

Iată şi numele profesorilor-antrenori ai Catedrei de Edu-
caţiei Fizică şi Sport, care au fortificat aceste performanţe: 
Alexandru DUDICOV, antrenorul echipei de Volei, bărbaţi; 
Iulia MARDAR, maestră a sportului, magistră în Drept şi 
Pedagogie, antrenoarea echipei de Volei, feminin; Alexandru 
NI şi Natalia SMIRNOVA, maestră a sportului, magistră în 
Drept – ambii antrenori ai echipelor de Tenis de masă, băieţi şi 
fete; Greta STURZA, maestră internaţională la Jocul de dame, 
magistră în Informatică, antrenoarea echipei la Jocul de dame; 
Victor RAMCOVICI, maestru internaţional la Şah, antrenor al 
echipei de Şah. Să le mulţumim din adâncul sufletului şi să le 
dorim sănătate şi noi performanţe.

Recunoştinţa noastră profundă Comitetului Sindical al 
Studenţilor, Comitetului Sindical al Angajaţilor şi Rectoratului 
Universităţi de Stat din Moldova  pentru atitudine, contribuţie 
directă şi susţinere materială a acestor performanţe, precum şi 
tuturor studenţilor-sportivi pentru  voinţă corectă faţă de viaţă 
şi pentru tărie de a renunţa la tot ce nu serveşte direct eficienţei 
comportamentului şi performanţei sportive şi academice.

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

profesor universitar, doctor în Psihologia Sportului,  
   Antrenor  Emerit al Republicii Moldova 

Sportul universitar

PERFORMANŢE NOTORII PE MĂSURA ATITUDINII ŞI ANGAJAMENTULUI TOTAL
(Bilanţuri meritorii pe parcursul Anului Academic 2016-2017)

echipa de Volei a USM (feminin) – 
Campioană  a Republicii Moldova  

echipa de Volei a USM (bărbaţi) – Vicecampioană  a 
Republicii Moldova 


