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Acum cinci ani şi ceva 
(în luna aprilie 2011) a 

fost pusă baza unei colaborări 
de durată între şase instituţii de 
învăţământ superior (România, 
R. Moldova şi Ucraina), care 
avea să poarte în continuare 
denumirea Consorţiul Interu-
niversitar RO - MD – UC.

În aşa mod s-a constituit o 
frăţie interuniversitară, care a 
condus la fortificarea relaţiilor 
pe diverse dimensiuni de cerce-
tare, didactice, culturale, vizite 
reciproce de documentare de 
mobilitatea savanţilor, a cerce-
tătorilor ştiinţifici şi inovatori-
lor, a personalului didactic, pre-
cum şi a celui de valorificare în 
comun a resurselor logice etc.

 Precizăm că în cadrul Consorţiului Interuniversitar din ţările nominalizate mai sus 
intră: Universitatea „Al I. Cuza” şi Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” (Iaşi) 
Universitatea „Ştefan cel Mare” (Suceava-România); Universitatea de Stat din Moldova şi 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (R. Moldova); Universitatea Naţională din 
Cernăuţi „Iury Fedkovyci” (Ucraina).

Conform ordinii prestabilite a fost luată decizia, acceptată de către toate cele şase  uni-

versităţi, ca întrunirile de 
lucru să aibă loc anual, prin 
rotaţie. Astfel, în acest an, 
2016, rândul i-a revenit Uni-
versităţii „Al Ioan Cuza „ din 
Iaşi.

Universitatea de Stat din 
Moldova a fost prezentă la 
şedinţa ordinară a Consor-
ţiului Interuniversitar RO - 
MD – UC pe 11 noiembrie 
în persoana domnului rector 
USM Gheorghe Ciocanu 
şi a prorectorilor doamna 
Angela Niculiţă (Relaţii In-
ternaţionale) şi domnul Flo-
rentin Paladi (Activitatea 
Ştiinţifică).

Delegaţiile celor şase in-
stituţii de învăţământ superi-

or din România, R. Moldova şi Ucraina au făcut un succint bilanţ al activităţii desfăşurate 
în cadrul Consorţiului pe parcursul acestui an, următoarea întrunire fiind programată spre 
finele anului 2017, la Universitatea Naţională „Iury Fedcovyci” din Cernăuţi.

Angela NICULIŢĂ,
prorector pentru Relaţii Internaţionale, USM,

doctor, conferenţiar universitar

Acest titlu vine să confirme motivaţia pe deplin justificată, 
conform căreia un grup de personalităţi ale USM, în 
baza unui decret prezidenţial, s-au învrednicit de înalte 
distincţii de stat cu prilejul celor 70 de ani de la fondarea 
primei Universităţi din R. Moldova:

D E C R E T
PRIVIND CONFERIREA DE DISTINCȚII DE STAT 

UNOR ANGAJAȚI AI UNIVERSITAȚII DE STAT 
DIN MOLDOVA

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova 
şi Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii 
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea învăţământului 
universitar, contribuţie substanţială la pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-
ştiinţifică prodigioasă, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
CARAMAN Mihail   - profesor universitar
DUMBRĂVEANU Ion   - profesor universitar
PLATON Carolina   - profesor universitar
TOMULEŢ Valentin   - profesor universitar;

Medalia „Meritul Civic” următorilor:
BULMAGA Petru   - conferenţiar universitar
CEBOTARI Valentina   - conferenţiar universitar
CREŢU Raisa    - şef de secţie
DOLGHI Cristina  - şef de departament
SACA Victor     - profesor universitar;

Medalia „Mihai Eminescu” următorilor:
GROSU Lidia   - secretar ştiinţific al 
Senatului,      scriitoare
STRUNGARU Ariadna   - şef de secţie
VEDRAŞCU-SORBALĂ 
Ludmila    - şef al Centrului Multimedia;

Titlu onorific „Om Emerit” următorilor:
MÂRZA Mihai                   - conferenţiar universitar
TEOSA Valentina               - şef de departament.

PREŞEDINTELE 
REPUBLICII MOLDOVA            Nicolae TIMOFTI

Nr. 2422-VII, Chişinău, 2 noiembrie 2016.

Marele filosof şi scriitor Denis Diderot, reprezentant 
de seamă al Iluminismului francez din a doua ju-

mătate a secolului XVIII, afirma că (îl cităm): „Învăţătu-
ra dă omului demnitate”. Pe parcurs s-a dovedit că acest 
enunţ, prin profundele sale semnificaţii, a imprimat contururi 
cu adevărat universale, fiindcă umanitatea a însuşit Axioma 
vieţii conform căreia fără ştiinţă de 
carte, fără acea Învăţătură, de care 
vorbea ilustrul învăţat francez, nicio 
generaţie nu poate avansa în timp.

Evoluţia ulterioară a omenirii a 
demonstrat  şi a confirmat cu vârf şi 
îndesat acest adevăr de netăgăduit. 
Astăzi trăim cu toţii într-o epocă fără 
precedent a progresului social plane-
tar în toate domeniile activității uma-
ne. Astfel Învăţătura (notăm acest 
apelativ cu majusculă) a devenit 
cea mai valoroasă unitate de măsură 
pentru întreaga civilizaţie, care deja 
a trecut cu paşi vertiginoşi hotarul 
secolului XXI.

Iar dacă ar fi să ne apropiem cu 
acest subiect de realităţile concrete 
ale cotidianului nostru universitar ne 
vom convinge de acest precept prin 
lucruri concrete, care ni se înfăţişea-
ză dinaintea ochilor. Dat fiind faptul 
că Învăţătura la USM e Regina 
tuturor realizărilor obţinute până 
acum, instituţia noastră a devenit 
un incontestabil Far atractiv, spre 
care îşi îndreaptă cursul atâta lume străină…

Dovada? Ea stă la îndemâna orişicui. La concret: este 
vorba de atracţia tinerilor de pe alte meridiane spre acest 
Far ademenitor, care se numeşte Universitatea de Stat din 
Moldova.

Aceştia vin la învăţătură anume la noi nu numai din 
vecinătatea mai apropiată şi mai îndepărtată (Ucraina, Bela-
rus, Azerbaidjan, Rusia), dar şi de pe alte meridiane, precum 
China, Vietnam, Turcia, Israel, Spania… Ei vin la Chişinău, 

la USM, cu nestăvilita lor dorinţă de a face carte, adică de a 
fi membri deplini ai marii noastre familii universitare.

Iar numărul lor, la ora actuală, atinge cifra de aproa-
pe 300. Acestora li se spune studenţi-internaţionali. Ei trec 
cu toţii, la fel ca tinerii noştri autohtoni, cele trei trepte ale 
aceluiaşi învăţământ universitar modern: prima treaptă 

– Licenţa; a doua treaptă – Mas-
teratul; a treia treaptă – Doctora-
tul (cei care şi-au pus scopul să-l 
obţină).

Bineînţeles, prima condiţie, 
cea de bază, care li se pune în faţa 
viitorilor studenţi internaţionali 
este însuşirea Limbii Române. Cu 
acest scop funcţionează cursurile 
preuniversitare pentru studierea 
Limbii Române.  Responsabilă 
de domeniul dat este doamna Li-
dia Strah, doctor, conferenţiar 
universitar, care, pe parcursul 
multor ani, le inspiră acestora in-
teresul şi respectul pentru limba 
acestei ţări şi care,  într-un timp-
record, deja o vorbesc la nivel de 
comunicare.

Recent,  chiar pe 17 noiem-
brie, care a coincis cu Ziua In-
ternaţională a Studenţilor, mi 
s-a oferit prilejul să asist la ora 
de predare a limbii române pen-
tru un grup de tineri şi tinere din 
Vietnam, China şi Turcia, care  

răspundeau destul de satisfăcător în română la întrebările 
prevăzute de program.

La repaus viitorii studenţi internaţionali au acceptat cu 
plăcere propunerea noastră de a se fotografia împreună cu 
profesoara lor Lidia Strah chiar în faţa Blocului I de studii.  

Să le fie într-un ceas bun!
Mihai MORĂRAŞ 

Imaginea realizată de Marina Cebotari, 
fotoreporter USM

De ziua internaţională a studenţilor

ÎNVĂŢĂTURA – 
CEA MAI VALOROASĂ UNITATE CE MĂSURĂ

MUNCA RĂSPLĂTITĂ 
PE MERIT 
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Cronica universitară
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Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a organizat în toam-
na acestui an diverse activităţi dedicate Zilei Profesionale a Asis-

tentului Social şi Zilei Profesionale a Sociologului. S-au desfăşurat 
discuţii interesante privind prezentul şi perspectivele celor două 
domenii, cu participarea factorilor 
de decizie de la Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, ai re-

prezentanţilor mediilor academice, ai instituţiilor 
de cercetare şi ai absolvenţilor facultăţii, care ac-
tivează cu succes în conformitate cu specialitatea 
absolvită.
Aceste întruniri ale profesioniştilor anume la Facul-

tatea noastră nu sunt deloc întâmplătoare. Or, după cum 
au menţionat participanţii la discuţii, aceasta este una 
dintre cele mai importante instituţii de învăţământ supe-
rior din Republica Moldova, având  misiunea formării 
specialiştilor din domeniile de Sociologie şi de Asisten-
ţă Socială, menite să răspundă prin strategii inovatoa-
re la complexitatea problemelor sociale specifice unei 
societăţi în continuă schimbare. Participanţii la discuţii 
au remarcat multiplele realizări ale facultăţii,  inclusiv 
consolidarea statutului profesional al sociologiei şi asis-
tenţei sociale, implementarea proiectelor finanţate de 
programele TEMPUS, Erasmus, UNICEF, a Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare, dar și extin-
derea relaţiilor de colaborare cu instituţii de profil din România, Marea Britanie, Suedia, 
Germania, Franţa, Italia, Olanda, SUA, Cehia, Polonia, Ungaria şi alte ţări. În această ordi-
ne de idei, se impune şi  deschiderea primului doctorat la Specialitatea „Teoria şi practica 
asistenţei sociale” în anul 2013.  

Absolvenţii - participanţi la eveniment (E. Mihalaş, UNFPA Moldova; S. Oceretnîi, 
Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău; L. Tighineanu, Direcţia de Asis-

tenţă Socială, Chişinău; P. Munteanu, Keystone Moldova; N. Cojocaru, Keystone Moldo-
va; N. Vlădicescu, CBS-AXA, O. Cazacu, UNDP Moldova ş.a.) şi-au împărtăşit experienţa 
de muncă, confirmând importanţa studiilor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 
Întâlnirea cu absolvenţii a reprezentat o adevărată punte de legătură dintre diferite generaţii 

de asistenţi sociali şi sociologi,  o moda-
litate eficientă  de transfer al experienţei 
profesionale.

Printre alte activităţi desfăşurate la fa-
cultate  este şi înmânarea solemnă tuturor 
studenţilor din anul întâi a aşa numitului 
Testament de către colegii lor, absolvenţi 
de mâine, prin care le încredinţează şi le 
asigură mai departe bunul mers al lucru-
rilor la facultate. Cu prilejul sărbătorilor 
profesionale din acest an, invitaţii noştri 
au vizionat cu multă plăcere Expoziţia de 
postere şi fotografii, acestea ilustrând di-
verse momente din viaţa studenţească la 
facultate. De asemenea a fost binevenită 
şi  vizita lor la Liceul Teoretic „Universul” 
din Chişinău în scopul promovării speciali-
tăţilor de Sociologie şi asistenţă Socială. 

 Aşadar, participanţii la manifestările 
festive s-au convins de faptul  că prestigiul Sociologiei şi Asistenţei Sociale creşte rapid,  
iar Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială constituie un mediu de învăţare şi predare 
profesională de cea mai înaltă calitate, care asigură Republica Moldova cu specialişti capa-
bili să facă faţă cerinţelor timpului.

Stela MILICENCO, 
decanul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială,  

doctor, conferenţiar universitar

În perioada 3 - 14 noiembrie 2016, un număr de 38 de  reprezentanţi ai organizaţiilor de 
tineret din Grecia, Italia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova și România s-au în-

trunit în cadrul Proiectului „Creative Entrepreneurship”, organizat de Asociaţia un Zâmbet 
de Bacău, această structură nonguvernamenta-
lă fiind  finanţată de  Programul Erasmus +.  
Au fost demonstrate diferite metode de educa-
ţie non-formală şi ateliere creative de reciclare, 
bazate pe elemente de antreprenoriat.

Proiectul are la bază dezvoltarea 
competențelor cheie ale tinerilor implicaţi în 
aceste activităţi, în calitatea serviciilor pre-
state  cu scopul inițierii și dezvoltării propri-
ilor afaceri. 

Un alt obiectiv pus la baza acestui pro-
iect este realizarea ghidului practic, care va 
deveni instrumentul principal în activitatea 
organizaţiilor tinereşti de toate zilele. În aşa 
mod tinerii își vor dezvolta abilitățile de cre-
ativitate, iniţiativa, networking-ul  între participanții proiectului menţionat mai sus, îşi vor  
împărtăşi bunele practici cu privire la antreprenoriat şi reciclare, fapt  ce va stimula şi va 
dinamiza dezvoltarea propriilor afaceri. 

Echipa Republicii Moldova a fost alcătuită dintr-un număr de  7 activişti, din diferite 
regiuni ale republicii: Centrul de Dezbateri, Criuleni; Centrul de Tineret, Orhei; Centrul 
Resurse pentru Tineri, „UniT”; Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii, 
USM.

 Bunăoară, Serghei Lâsenco, președintele Centrului de Dezbateri, Criuleni, a specificat 
faptul  că echipa Republicii Moldova s-a implicat activ în realizarea sarcinilor de proiect şi  
că membrii ei sunt deschiși și motivați să contribuie la dezvoltarea afacerilor  tinerilor din 

țara noastră. Doar cu o condiţie: ei  urmea-
ză să desfășoare ateliere  de creaţie  și  de 
reciclare  în scopul dezvoltării inițiativei 
și spiritului de antreprenoriat. 

Pe lângă activitățile de formare, stipu-
late în agendă, participanții  la întrunirea 
din Bacău au avut misiunea de a-şi repre-
zenta țara în contextul serilor culturale. Iar 
„Seara culturală a Moldovei” a început 
„de dimineață” cu Imnul Național al țării, 
urmat de  prezentările video ale  locurilor 
pitorești și specificul sărbătorilor  noastre 
naţionale. Noi am demonstrat şi specificul 
şi tradițiile bucătăriei naționale, servindu-i 
pe participanţi cu câte o cupă de vin mol-

dovenesc, cu sarmale şi plăcinte delicioase. N-au lipsit  nici secvenţele ce ţin de obiceiurile 
la nunta noastră moldovenească, nici portul nostru naţional. 

În final toţi participanţii la această activitate neuitată s-au prins în iureşul dansului, care 
a culminat  cu Hora Unirii. 

Aida COTRUȚA, 
manager de programe,

Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa  Muncii

Generația sec. XXI
TINERII DEPRIND ARTA ANTREPRENORIATULUI

PREGĂTIM CADRE DE ÎNALTĂ ŢINUTĂ PROFESIONALĂ

Profesorul universitar,  doctorul habilitat Aurelia Crivoi,  este bine cunoscut în lumea 
savanţilor drept ilustru cercetător al vieţii animale şi umane, un specialist notoriu în 

domeniul Ecofiziologiei umane şi animale. Deopotrivă, este  apreciată şi cunoscută în mediul 
academic universitar, dar şi în cel preuniversitar  în calitate de cadru didactic de excepţie.

A văzut lumina zilei la un început de Brumar în Ghincăuţii Edineţului. Între anii 1965 – 
1970 este studentă la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Biologie şi Pedologie, 
Specialitatea Fiziologia omului şi a animalelor. Între anii 1970 – 1973 ur-
mează studiile la doctorantură în cadrul catedrei Fiziologia omului şi anima-
lelor a USM şi susţine teza de doctor în biologie cu tema: „Acţiunea inter-
medinei asupra unor indici ai metabolismului lipidic şi starea funcţională a 
hipotalamusului”. Peste două decenii, adică în 1993, doamna Aurelia Crivoi 
obţine titlul didactic de profesor universitar, iar  doi ani mai târziu susține 
cu brio teza de doctor habilitat în ştiinţe biologice cu tema: „Melanotropina 
(MSH) ca generator biologic al funcţiilor neuroendocrine şi adaptive”.

De la absolvirea facultăţii şi până în prezent distinsa noastră omagiată 
îşi leagă destinul de Universitatea de Stat din Moldova. A urmat pas cu 
pas toate etapele de formare  profesională şi ştiinţifică, ocupând diferite 
posturi didactice şi manageriale: lector, conferenţiar şi profesor univer-
sitar, şef Catedra Biologie umană şi animală, prorector pentru Activitatea 
Didactică a USM. Actualmente coordonează activitatea Centrului ştiinţific  
„Ştiinţe ale vieţii” din cadrul facultăţii  noastre.

Cele realizate până în prezent de profesorul  universitar Aurelia Crivoi 
sunt un  model excelent de  îmbinare armonioasă a  ştiinţei şi didacticii.  Pe parcursul  mul-
tor ani a publicat peste 350 de lucrări ştiinţifice – manuale, monografii, lucrări metodice, 
articole. Este autor/coautor a multe brevete de invenţii. (Unele lucrări pot fi consultate la 
Expoziţia de carte în incinta blocului III de studii USM, etajul II). 

Doamna Aurelia Crivoi a participat la numeroase foruri ştiinţifice naţionale şi 
internaționale, deseori  aflându-se în structurile de conducere ale acestora. Este membru 
activ a numeroase seminare de profil şi societăţi ştiinţifice. Pentru Domnia sa activitatea 
ştiinţifică nu se limitează doar la pregătirea tinerilor specialişti, ci promovează investigaţi-
ile fundamentale în diverse domenii ale ştiinţei contemporane. 

***

În calitate de cadru didactic universitar Domnia sa acordă o deosebită atenţie refor-
mei curriculare, se implică activ în revizuirea şi elaborarea de noi programe de stu-

diu. Şi în aceste domenii are ce să ne spună, fiind autor/coautor a multe manuale destinate 
învăţământului preuniversitar şi universitar. Manualul Fiziologia omului şi animalelor 
(autori: B.Melnic, V.Hefco, A.Crivoi) a obţinut în anul 1996 Premiul de Stat al Republicii 

Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.
Meritele considerabile  ale  profesorul universitar  Aurelia Crivoi în 

dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului superior în  Republica  Moldova 
nu au rămas neobservate. Domnia sa este Laureat al Premiului de Stat al 
Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei şi  deţinătoarea  Distincţiei de 
Stat Meritul Civic, fiind inclusă în Dicţionarul internaţional al biografii-
lor oamenilor iluştri din lume. 

În aceste zile de toamnă târzie noi venim cu cele mai frumoase gân-
duri şi vă dorim, onorata noastră sărbătorită, multă sănătate, bucurii, îm-
pliniri şi realizarea tuturor viselor. Iar  Steaua ocrotitoare să lumineze 
mereu asupra Dumneavoastră şi a celor dragi. 

Să vă bucuraţi  şi mai departe de roadele muncii dumneavoastră in-
spirate. 

    Când încă o petală din anii cei frumoşi
  S-a scuturat alene, vibrând armonios,
    Priveşte cu mândrie, gândind neîncetat

  La restul de petale ce nu s-au scuturat.
Primiţi petala vârstei ca pe o binecuvântare.  Ea să vă fie călăuză a bucuriilor şi spe-

ranţelor, iar Credinţa şi Iubirea să vă însoţească pretutindeni.  
La mulţi ani  şi toţi fericiți!  

CU MULT DRAG, 
decanatul Facultăţii Biologie şi Pedologie,

Departamentul Biologie şi Ecologie,
colectivul LCŞ Ecofiziologia Umană şi Animală

ACEŞTI ANI FRUMOŞI, VIBRÂND ÎN ARMONII…
LA o AnIveRSARe

Zilele Profesionale ale Asistentului Social şi Sociologului
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GALeRIA PeRSonALITĂŢILoR USM

O constatare  de ordin axiomatic: în pregătirea cadrelor  
universitare de înaltă calificare din republică un rol 

important îi revine corpului didactic, a cărui menire este  să 
altoiască în sufletele tineretului studios dragostea de carte şi 
să trezească interesul pentru cercetarea şi activitatea ştiinţifi-
că. Printre cei care îşi aduc contribuţia la pregătirea istoricilor 
de înaltă calificare la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Uni-
versităţii de Stat din Moldova se înscrie numele  profesorului  
Pavel COCÂRLĂ, care s-a impus în conştiinţa mai multor 
generaţii de istorici, dar şi a opiniei publice  academice din 
Republica Moldova şi de peste hotare, prin vocaţia  de savant 
notoriu. 

Viitorul istoric Pavel Cocârlă s-a născut la 10 noiembrie 
1946, într-un sat de răzeşi din judeţul Orhei – Ignăţei (actu-
almente raionul Rezina).  Numele i-a fost dat în memoria 
fratelui bunelului Maftei – Pavel Cocârlă, deputat în Sfatul 
Ţării, care a votat la 27 martie 1918 Unirea Basarabiei cu 
România. Descendent dintr-o  familie de ţărani gospodari: 
părinţii – Alexandra a lucrat în brigada de tutun a colhozului 
de atunci, iar Simion moştenise meseria de lemnar de la tatăl-
său – Maftei Cocârlă. 

După absolvirea cu succes a şcolii medii din satul natal 
(1964), Pavel şi-a continuat studiile la Facultatea de Isto-
rie a Universităţii de Stat din Moldova. În anul 1967, este 
transferat la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din 
Moscova, unde se specializează în studiul izvoarelor istori-
ce medievale şi istoriografie (şef de catedră fiind cunoscu-
tul academician I.D. Kovalicenko). La această instituţie de 
prestigiu Pavel Cocârlă ascultă prelegerile cunoscuţilor spe-
cialişti, savanţi cu renume: A.Ado, N.Sivaciov, V.Drobijev, 
P.Volobuev, D.Smirnov, S.Scazkin , L.Milov etc. 

După finalizarea studiilor , proaspătul absolvent  este 
repartizat la serviciu în calitate de lector la Catedra de Isto-
rie Antică şi Medievală a Universităţii de Stat din Moldova, 
unde îşi perfecţionează arta dăscălirii învăţăceilor sub în-
drumarea profesorilor R.Engheligardt, V.Potlog, I.Niculiţă, 
V.Totrov, Podgradskaia ș.a.

O contribuţie deosebită în formarea profesorului Pavel 
Cocârlă ca dascăl şi cercetător ştiinţific în devenire au avut-o 
familiarizarea cu metodele de predare-învăţare de la mento-
rii instituţiilor de învăţământ superior din Moscova şi Sankt 
Petersburg, unicele instituţii de perfecţionare a cadrelor di-
dactice din învăţământul superior din fosta URSS.  Conform 
deciziei Rectoratului din 23 ianuarie 1976, Pavel Cocârlă 
este trimis la Universitatea din Sankt Petersburg pentru a-şi 
perfecţiona calificarea. Acolo se familiarizează cu problema  
genezei oraşului în sud-estul Europei şi a rolului societăţii 
medievale în istoria universală. Sfaturile  şi susţinerea profe-
sorilor nominalizaţi i-au permis să realizeze cu succes teza de 
doctor în istorie. De altfel, în anii care au urmat, Pavel Cocâr-
lă a continuat cercetarea diferitor aspecte ale oraşului Mol-
dovenesc din epoca medievală la un şir de instituţii ştiinţifice 
de prestigiu. Astfel, în 1984 şi 1989,  tânărul cercetător şi-a 
perfecţionat calificarea la Institutul de Istorie „Ya.S. Grosul” 
a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, unde a luat 
cunoştinţă de noile metode de investigaţie ştiinţifică, avân-
du-i ca dascăli pe cunoscuţii istorici P.Dimitriu, D.Dragnev, 
P.Sovetov ș.a.

În anii 1990 şi 1992 a efectuat deplasări de stagiere ştiin-
ţifico-didactică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, unde l-a avut în rolul de consultant pe ilustrul istoric ie-
şean Ioan Caproşu. A urmat un stagiu de documentare ştiinţi-

fică la Institutul de Studii Europene din München (decembrie 
1995 – februarie 1996). Acolo, graţie consultantului ştiinţific 
Anelli-Utte Gabani, a  însuşit  metodele de cercetare ale co-
laboratorilor institutului.

Studierea istoriei oraşului moldovenesc medieval a finali-
zat cu susţinerea (la 26 decembrie 1980)  a tezei de doctor în 
istorie: „Dezvoltarea social-economică a oraşului moldove-
nesc la sfârşitul sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea”, 
avându-l  conducător ştiinţific (în ultima fază a lucrării) pe 
cunoscutul profesor universitar Mihail Muntean, unul din cei 
mai buni cunoscători ai izvoarelor istoriei Moldovei şi Basa-
rabiei. Ca rezultat, la 14 octombrie 1981, i s-a conferit gradul 
ştiinţific de doctor în istorie. Peste 14 ani (la 17 iunie 1994), 
susţine teza de doctor habilitat în istorie cu tema: „Domnia 
şi târgurile în Moldova în secolele XIV-XVIII” – coordonator 
ştiinţific, doctor habilitat, profesor universitar Demir Drag-
nev. La 13 octombrie 1994 lui Pavel Cocârlă i se conferă 
gradul ştiinţific de doctor habilitat în istorie.

Concomitent cu activitatea de cercetare,  omagiatul nos-
tru îşi perfecţionează măiestria didactică: devine lector su-
perior (19 noiembrie 1981), apoi conferenţiar (19 noiembrie 

1986) la Catedra de Istorie Antică şi Medievală şi profesor 
universitar (27 aprilie 1985) la Catedra de Istorie Medie şi 
Modernă.

Din 17 octombrie 1990 Pavel Cocârlă deţine  funcţia de 
şef-interim al Catedrei Istorie Medie şi Modernă, iar din 23 
ianuarie 1991 – cea de şef de catedră, fiind ales în această 
funcţie prin concurs. După reorganizarea catedrelor (2000), 
devine şef al Catedrei Istoria Universală (post în care se află 
până în 2013). Pe parcursul acestor ani depune eforturi sub-
stanţiale în completarea catedrei cu noi cadre didactice, or-
ganizează Consiliul Ştiinţific Specializat pentru susţinerea 
tezelor de doctor şi doctor habilitat la Specialitatea – Istoria 
Universală. 

La facultate asigură predarea cursurilor normative Is-
toria evului mediu (Europa de Vest, sec. XV-XVI); „Oraşul 
medieval în Sud-Estul Europei (sec. XI-XVII)”; „Biserica 
catolică în Europa de Vest (sec. VIII-XV)”; „Evoluţia eco-
nomică a oraşelor în Europa de Vest (sec. XI-XV)”; „Refor-
ma” şi „Contrareforma” în Europa Occidentală în sec. al 
XVI-lea”; „Marii monarhi ai Europei Occidentale (sec. XII-
XVI)”;  „Structuri ecleziastice ale Bisericii Catolice (sec. V 
– începutul sec. al XVI-lea)”.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Pavel Cocârlă este 
axată pe studierea fenomenelor economice şi sociale care au 

însoţit dezvoltarea târgurilor şi oraşelor Moldovei medieva-
le în contextul evoluţiei istorice a spaţiului Est-European în 
secolele XV-XVIII. Problemele prioritare  de cercetare  sunt 
legate de evoluţia relaţiilor dintre domnie şi târguri în Mol-
dova medievală, de rolul târgului în sistemul economic al 
societăţii medievale în Moldova, de formarea şi funcţionarea 
breslelor, de stagnarea economică din a doua jumătate a se-
colului al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XVIII-lea şi de 
rolul oraşelor în depăşirea acestui fenomen. 

Istoricul  nostru a găsit în „meseria de istoric” resurse 
inepuizabile de viaţă şi de voinţă de muncă. Studierea izvoa-
relor, biroul de scris şi Catedra au devenit coordonatele de 
bază ale existenţii sale. El este autorul a peste 80 de lucrări 
ştiinţifice, inclusiv monografiile: Социально-экономическое 
развитие молдавского города в конце XVII – начале XIX 
в. (Chişinău, 1989); Târgurile sau oraşele Moldovei în epo-
ca feudală. Sec. XV-XVIII (Chişinău, 1991,  culegerii de do-
cumente: Istoria Medie Universală. I-II. Crestomaţie (Chi-
şinău, 2003). Domnia Sa a elaborat manuale pentru şcoala 
medie, teste pentru examenele de admitere în instituţiile  de 
învăţământ superior, a tradus manuale pentru  şcoala medie şi 

cea de învăţământ superior din Republica Moldova etc. În 
ultimii ani profesorul Pavel Cocârlă este preocupat de edi-
tarea dicţionarelor, a materialelor didactice şi suporturilor 
de curs la Istoria medie universală şi a unor personalităţi 
marcante din istoria universală, strict necesare tineretului 
studios în procesul de învăţământ.

Sub îndrumarea  colegului nostru au fost susţinute  
două teze de doctor în istorie, iar altele două sunt în proces 
de finalizare, inclusiv una de doctor habilitat în istorie.

Opera profesorului Pavel Cocârlă este bine cunoscută 
în cercurile ştiinţifice din Republica Moldova, România, 
Ucraina, Belarus, Rusia etc. Pe parcursul anilor, savantul 
moldovean a participat la diferite întruniri ştiinţifice şi sim-
pozioane internaţionale, la cele consacrate problemelor de 
istorie agrară şi de studiere a ţinutului natal, acestea desfă-
şurându-se  la Minsk (1989), Poltava (1987), Penza (1989), 
Nicolaev (1989), Chişinău (1989), Iaşi (2012) etc.. 

Şi în  concluzie: Istoricul Pavel Cocârlă este un savant 
cultivat şi distins, are un deosebit cult al prieteniei şi cum-
secădeniei, rar întâlnit în timpul de faţă. Este un om simplu 
şi onest, cu un pronunţat simţ al datoriei şi responsabilităţii 
civice, chibzuit şi limpede în gândire şi judecată, tenace şi 
competent în tot  ce face, vertical şi ferm în poziţiile pe care 
le ia, sincer şi accesibil în dialog cu colegii. Dispune de o bo-
gată experienţă ştiinţifică şi didactică şi o ţinută excelentă de 
pedagog, admirată nu doar de studenţi, dar şi de colegi. Aces-
tor calităţi extraordinare li se mai adaugă: hărnicia, acribia, 
responsabilitatea pentru lucrul bine făcut, zelul administrativ. 
Întotdeauna politicos, înzestrat cu o cultură şi inteligenţă de-
osebită, cu un optimism şi o voinţă de invidiat, cu inepuiza-
bile capacităţi de lucru, profesorul Pavel Cocârlă se bucură 
de respectul şi dragostea colegilor din mediul academic, a 
studenţilor şi a tuturor celor care îl cunosc. 

La mulţi ani!, dragă prietene Pavel Cocârlă. 
vivas, noster professore Pavel Cocârlă! Crescas! Flore-

as! Semper sitis in flore! 
valentin ToMULeŢ, 

doctor habilitat în istorie,
 profesor universitar, Departamentul Istoria Românilor, 

Universală şi Arheologie, decanul Facultăţii  de Arte 
Frumoase, discipol al omagiatului

DESTIN REMARCABIL
E  o plăcere deosebită să cunoști oameni care și-au dedicat viața unui scop demn 

de admirat, cel de a cerceta trecutul și a-l face cunoscut tuturor, deoarece cunoașterea 
trecutului ne poate ajuta să schimbăm mentalități, comportamente și acțiuni. Un 
astfel de om este  domnul Pavel Cocârlă, doctor habilitat, profesor universitar. A fi 
cadru didactic înseamnă a modela oameni inteligenți, a oferi o parte din cunoștințele 
și valorile spirituale personale pentru formarea unor personalități. E o muncă grea, 
nobilă, o întreagă artă. Profesorul Pavel Cocârlă e cel mai bun maestru al artei sale 
ce a găsit calea de a menține studenților interesul viu și dorința de cunoaștere. 

Fiind înzestrat cu o memorie extraordinară și o putere de muncă remarcabilă, profesorul Pa-
vel Cocârlă și-a canalizat eforturile spre cercetarea perioadei istorice Evul Mediu și elabo-

rarea instrumentelor de studiu necesare pentru cunoașterea acestei etape importante din evoluția 
omenirii. Studenții sunt cei care au avut cel mai mult de câștigat  din munca domniei sale, fiindcă 
progresul actual are rădăcini adânci în trecut, iar aceste rădăcini trebuie regăsite, cercetate pentru 
a înțelege cât de important este să ne folosim rațiunea și capacitățile.

Profesorii tind să ofere studenților lor tot ce au mai bun: cunoștințe, idealuri, convingeri; simt 
că au acea datorie nescrisă să educe generații capabile, independente. Dascălul nostru  Pavel Co-
cârlă are numeroși discipoli: studenți, masteranzi, doctoranzi, printre care și subsemnata. Îi suntem 
recunoscători pentru sprijinul, ajutorul și încrederea oferită. Noi, cei care am frecventat cursu-
rile dlui Cocârlă, ne-am convins că domnia sa este un profesionist de elită, un eminent în 
domeniul său. Cel mai punctual profesor întâlnit vreodată, cu calități remarcabile: omenia, 
responsabilitatea, toleranța și înțelegerea. Noi, studenții, am preluat câte puțin din toate, pentru 
că asta sunt profesorii: o sursă de demnitate. Aceste calități i-au adus stima și recunoștința colegilor, 
a studenților. Vă apreciem și vă prețuim, pentru că știți să ne încurajați, să ne faceți să zimbim, să 
devenim adevărați istorici, cu principii morale și responsabili în fața meseriei.

Mult stimate domnule profesor Pavel Cocârlă! Cu prilejul  celor  70 de ani de viaţă demnă 
vreau să vă aduc sincere mulțumiri pentru încrederea, răbdarea și cunoștințele investite în fiecare 
student. Sperăm că respectul și aprecierea studenților Vă vor însoți mulți ani înainte. Să aveți 
parte de inspirație și noi împliniri frumoase, putere de muncă și  noi realizări. Fie ca dorința de a 
împărtăși tinerei generații cunoștințele și experiență să nu vă părăsească niciodată, iar succesul să 
fie de partea dumneavoastră, în tot ceea ce faceți.

Irina GUGLEA, 
masterandă anul I,  Specialitatea Istorie

NIMBUL BUNĂTĂŢII ŞI AL DEMNITĂŢII
Omagiu domnului Profesor P. Cocârlă cu prilejul aniversării a 70-a de la 

naștere.
A venit un moment cu o semnificație deosebită pentru mult stimatul Profesor 

ajuns la o frumoasă  aniversare. Anii trăiți de Dumneavoastră sunt un luminos 
nimb al bunătății; viața pe care ați trăit-o şi o trăiţi are în conținutul ei multe fapte, 
realizări impresionante.

Domnule Profesor, sunteți un cunoscut dascăl al Facultății de Istorie și Filo-
sofie, aplecat  cu har spre științele umaniste. Tot atât de adevărat este și faptul că 
aveți o putere a sufletului și a minții inepuizabilă, cu  care reușiți să răspândiți în 
orice vreme lumină. Un om de omenie, profesionist desăvârșit, intelectual vred-
nic, un tată perfect, Dumneavoastră dați mereu dovadă de cunoaștere și transmite-
re a cunoștințelor generațiilor tinere, cu capacitatea de muncă și un profesionalism 
de invidiat. Facultatea ne-a devenit a doua casă,  fiindcă cu ajutorul Dumnea-
voastră avem  la noi mulți oaspeți-studenți pe care îi ghidați în lumea cărților și 
cunoașterii. De ani de zile pentru Dumneavoastră viața și munca au același sens, 
facultatea  fiindu-vă  parte componentă a traseului pe care-l parcurgeţi.

Vă dorim ca principialitatea, corectitudinea, cumsecădenia și activismul civic 
să vă însoțească permanent. Să fiți în continuare pilonul de sprijin al Facultății de 
Istorie și Filosofie, să aveți susținere în tot ce faceți și dragoste fără margini de la 
copiii Dumneavoastră: fiul Veaceslav și fiica Elena.  

Ați atins vârsta împlinirilor și a  realizărilor care s-au întruchipat într-o viață  
trăită cu demnitate.                

Vă mulțumim pentru lucrurile frumoase pe care le-am învățat de la Dumnea-
voastră, fiindcă sunteți cel mai bun profesor și ne  bucurăm enorm că am avut 
șansa de a vă fi studenţi.

Dragul nostru  Profesor! Cu prilejul aniversării a 70-a din ziua nașterii, vă do-
rim și în continuare să aveți parte nemărginită de stimă și devotament, iar Bunul 
Dumnezeu să Vă picure din Energia şi Lumina  cerească.  

La mulți ani!
Din partea învăţăceilor  recunoscători,                                                                                                    

natalia RABeI,   
                                               anul II,  Specialitatea Istorie

Responsabil de pagină dl Igor BERCU, doctor, conferenţiar universitar 

DIN COHORTA NOVATORILOR

VOCAŢIA CERCETĂRII 
(ISTORICUL PAVEL COCÂRLĂ -  SEPTUAGENAR)

oamenii amorfi nu fac istoria.
ei sunt subiecte de istorie.
oamenii vii ai Istoriei sunt novatorii.

 P. Pandrea
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Un eveniment remarcabil ce ţine de fenome-
nul Francofoniei pe dimensiunea europeană a 
fost Congresul Mondial al profesorilor de lim-
ba franceză, care şi-a ţinut lucrările la mijlocul 
verii trecute în oraşul Liège (Belgia), căruia i se 
mai spune „Cité ardente”, „Cetatea arzândă”. 
Se explică acest calificativ prin firea şi liberta-
tea spiritului locuitorilor lui, modului lor de a 
gândi, de a se afirma în orice circumstanţă.

Aşadar, congresul a înscris o pagină noto-
rie în istoria Francofoniei şi în cea a Federaţiei 
Internaţionale a Profesorilor de Limba France-
ză, din care face parte şi Asociaţia Profesorilor 
din R. Moldova. ne face cinste şi prezenţa la 
acest For de cea mai impresionantă prestaţie a 
doamnei profesor universitar, doctor habilitat 
în filologie Ana BonDARenCo, ale cărei me-
ditaţii le oferim cititorilor noştri.

LIMBA CARe ARe CULoAReA FoCULUI

Congresul a avut drept generic expresia « Français, 
langue ardente », în traducere «Franceza, limbă ce 

arde», ce te frige, limba ce are culoarea focului, ce emană 
o căldură particulară, limbă incendiară, care creează ceva 
în noi ce nu se supune definirii,  punând  în funcţiune sen-
zaţionalul nostru.  Într-un cuvânt, e o limbă ce te trezeşte, 
ce nu te lasă indiferent, ce te face 
să reacţionezi, s-o vorbeşti pentru 
a-i resimţi farmecul, accentele şi 
tonalităţile  irepetabile,  limbă ce  
exercită incontestabil o influenţă 
modificatoare asupra interlocuto-
rului.  Or, multiplele semnificaţii 
ale calificativului «arzândă » sunt 
revelatoare.

Pentru români limba franceză 
e sursa de completare a lacune-
lor langajiere, pe care le resimte 
în procesul verbalizării unei idei,  
fapt ce îl demonstrează, în particu-
lar,  limbajul locutorului României 
şi  al R. Moldova, care au împru-
mutat din limba  lui V. Hugo şi H. 
de Balzac  un număr considerabil  
de vocabule franceze.

Limba franceză  e a doua 
limbă de comunicare la nivel in-
ternaţional   după limba engleză.  Ea s-a impus nu din 
motive de ordin material, ci din motive de ordin cultu-
ral şi uman.  Ea suscită creativitate, pasiune, angajament 
atăt din partea profesorului, cât şi din partea  celor ce 
o studiază şi  se servesc de ea pentru a asigura comuni-
carea, interacţiunea verbală între vorbitorii din diferite 
colţuri ale lumii. 

E o limbă arzândă, pentru că  e permnanent vie şi actuală  
în pofida riscurilor, a concurenţei, a hegemoniei unei singure 
limbi de comunicare la nivel internaţional, în pofida unifor-
mizării culturale, fenomen adus de globalizarea economică. 
Virtual  Francofonia e «un spaţiu» în care trăieşte şi se simte 
bine diversitatea de orice gen, în paricular, cea lingvistică, 
plurilingvismul şi dialogul, aceste criterii  constituind  o legi-
tate, o condiţie incontestabilă  a evoluţiei sociale.   

Problema locului şi rolului limbii franceze în comunica-
rea umană, problemă propusă spre dezbateri  la  Congres, e 
condiţionată  de modificările ce s-au produs în lume, de noile 
contacte şi schimb de diferit gen între ţările Planetei noastre. 
Aceşti factori, conform conceptualizatorilor Congresului, cer 
o analiză  a noilor condiţii, a noilor strategii şi perspective, a 
noilor iniţiative, a noilor abordări a roluluii limbii franceze în 
condiţiile uniformnizării  (în particular, a sectorului politico-
cultural).

Prezintă interes şi Logoul Congresului, creat de Thierry 
Schommers de la  numele  Liège, prima literă L semnificând 
în spaţiul său o flacără ce  ţâsneşte din gura unui cuptor încins, 
simbolul industriei inovatoare a oraşului care-l frapase şi pe 
V. Hugo. Anume lui îi aparţine expresia: „Liège – o  Cetate 
arzândă”  în sensul propriu şi figurat al cuvântului. Logoul 
comportă culorile roşu şi galben, culori  nu doar ale oraşului, 
dar şi a regiunii Wallonie  şi a Comunităţii francophone din 
Belgia.

Congresul a întrunit mai mult de 1500 de participanţi din 
peste 100 de ţări. Găzduirea Congresului la Liège vine din 
marea dorinţă a unei echipe de profesori-cercetători ai Uni-
versităţii din acest oraş, în fruntea căreia se afla o  personalita-
te lingvistică de talie internaţională,  semioticianul inegalabil, 
dl Profesor Jean-Marie Klinkenberg.  Acest mare patriot 
al plaiului francofon aspira să aducă în Europa Congresul 
mondial al profesorilor de limba franceză ale cărui lucrări, în 
ultimii ani, aveau loc în ţările Africii şi în SUA. Precizăm cu 
mare plăcere că Domnia sa a onorat comunitatea ştiinţi-
fică a Universităţii noastre prin participarea la Colocviul 
Internaţional al Catedrei de Limba Franceză secundă a 
Facultăţii de Limbi şi Literatuiri Străine, USM. 

În anul 2010  cetăţeanul de onoare al Valoniei, M. Klink-
enberg,  a venit cu propunerea  către Asociaţiile Profesorilor 
de limba franceză  din Europa ca lucrările viitorului Congres 
Mondial să  se desfășoare în Europa, în Belgia.  

Printre numeroasele şi diversele obiective examinate la 
Congres a figurat şi problema  reformei ortografiei fran-
ceze. Autorii reformei consideră rectificarea ortografiei drept 
un imperativ, acesta din urmă fiind determinat de nevoia de a 
argumenta raţional  norma  ortografică  şi cea gramaticală a 
limbii franceze, cu scopul facilitări explicitării  acestor nor-
me. Actul de explicitare a normei vizează problema predării 
limbii franceze de pe poziţiile de corelare a tradiţiei de or-
tografiere şi inovare a acesteia. Finalmente, reforma vizează 
ortografia şi gramatica limbii franceze. 

LIMBA FRAnCeZĂ – Un InSTRUMenT De 
UMAnIZARe A SoCIALULUI

Organizatiorii  Congresului ne-au întrunit pe noi, cei 
delegaţi din toate ţările francofone, pentru a demon-

stra  ataşamentul nostru faţă de limba franceză, pentru a ne 
alimenta din ideile ce ţin de problema prezervării diversităţii, 
a plurilingvismului în comunicarea umană la nivel interna-
ţional,  activitatea acestor probleme fiind prioritare pentru 
Organizaţia Internaţională a Francofoniei.  

Pe parcursul  unei săptămâni s-a făcut schimb de ex-
perienţă în didactica predării limbii franceze,  fiind abor-
dată şi problema importanţei cunoaşterii literaturii fran-
ceze, literaturii francofone, care constituie permanent un 
instrument sigur de umanizare  a socialului, de îmbogăţi-
re intelectuală  a elevului. Ideea importanţei lecturii a per-
sistat în multe din comunicările făcute. Congresul  ne-a ajutat 

să facem schimb 
de opinii, să re-
vedem viziunea 
noastră  pedago-
gică şi didactică 
privind predarea 
limbii franceze 
în diferite col-
ţuri ale lumii. 

Colegii bel-
gieni,  împreu-
nă cu Federaţia 
Internaţională a 
Profesorilor de 
limba franceză  
şi cu autorită-
ţile  OIF, ne-au 
reunit  pentru 
a cunoaşte noi  
viziuni politice, 
sociale asupra 
limbii, pentru a 
ne  inspira  unul 
de la celălalt, astfel încât, întorcăndu-ne acasă, să trăim  cu 
necesitatea internă de reconceptualizare,  de redefinire a  mi-
siunii sociale a profesorului. E o problemă ce preocupă pe 
orice profesor, fiind determinată de caracterul fenomenelor 
negative  a  mondializării economice în  lume, de impactul 
inacceptabil ce-l are capitalul  asupra modului de viaţă şi al 
comportamentalului fiinţei umane. Consecinţele acestui  fe-
nomen se resimt în calitatea educaţiei nu numai în contextul 
nostru social.  

Membrii Comitetului  de organizare al  Congresului a 
structurat  cu multă competenţă  Programul Forumului, asi-
gurând relaţia între Asociaţiile profesorilor cu instituţiile ora-
şului-gazdă.

Fiecare delegat a putut beneficia  de o  diversitate consi-
derabilă de simpozioane tematice,  ateliere didactice, semi-
conferinţe în plen, mese rotunde ce ţin de  problemele predă-
rii limbii franceze şi ale Francofoniei.  

Tipologia atelierelor  s-a caracterizat  prin diversitatea 
lor : atelier pedagogic; de formare continuă  a tinerilor  cerce-
tători; atelier « literaţii-autori din Liège »;  atelier teatral; ate-
liere consacrate ediţiilor şi editorilor cu renume internaţional  
Hachette,  Didier, CLE etc. ; atelierul – TV-5, Monde, RFI ; 
mese rotunde etc.. Identificarea  noilor abordări didactice 
de predare a limbii franceze, a nolor   politici lingvistice, 
a căilor de motivare  a locutorului din diferite ţări în ne-
cesitatea de a  practica limba unei civilizaţii ce se impune 
lumii prin lecţiile unei adevărate democraţii,  practicate 

de poporul francez, în primul rând, cea de a ne solidariza 
şi a lupta pentru drepturile noastre, toate acestea şi-au 
aflat locul şi abordarea la Forul nostru internaţional. 

Problematica comunicărilor şi a dezbaterilor, la sigur,  a 
răspuns  aşteptărilor noastre:

 predarea limbii franceze situată între tradiţie şi inovaţie; 
franceza, limba ştiinţelor şi a şcolarizării, limba cercetării şi 
limba predării ; limba franceză în epoca digitalului ; moder-
nizarea ortografiei franceze, « noua  ortografie franceză » ; 
franceza specializată şi specificul ei ; franceza, diversitatea 
şi educaţia plurilingvă şi interculturală ; limba franceză în 
diferite contexte sociale ale lumii ; predarea limbii franceze 
pentru şi prin plăcere, ludicul în predarea limbii ; creativita-
tea şi locul ei în formarea compentenţelor verbale la elevi ; 
predarea plurilingvă în diferite ţări ; formarea FLE; practica 
teatrală şi metoda verbo-tonală ; modulele predării limbii 
franceze la nivel universitar  în instituţiile universitare cu 
orientare ştiinţifică ; rolul RFI şi TV-5 în predarea francezei ;  
problema formării continue a profesorilor; competenţe pro-
fesionale şi formarea continuă; pluringvismul şi alteritatea 
în formarea continuă a profesorilor etc.  

neCeSITATeA ABoRDĂRII PRoBLeMeI 
IDenTITĂŢII

Bineînţeles că şi subsemnata a venit cu o comunicare  
propunând atenţiei Congresului tema « « La coexis-

tence de l’identité nationale et de l’interculturel dans la 
continuité ininterrompue du temps ». Obiectivul acestui 
studiu constă în demonstrarea relaţiei particulare ce există 
între identitatea naţională, identitatea emigrantului şi cate-
goria de timp. Studiul a condiţionat necesitatea  de a ne re-
feri la viziunea filozofilor germani, francezi, ruşi asupra pro-
blemei identităţii: G. Frege, D. Hume, E. Kant, P. Ricoeur, 
E. Morin, V.Panfilov. Exemplificarea tezelor teoretice a fost 
făcută prin exemplul multiculturalului şi a coexistenţei unui 
număr impunător de minorităţi naţionale în contextul nostru 
social, cel al Republicii Moldova. Ideea majoră se rezumă la 
prezervarea identităţii naţionale în pofida timpului şi a spa-
ţiului în care îşi găseşte adăpost emigrantul. 

Anterior, membrii Comitetului ştiinţifific ne puseseră 
întrebarea privitor la caracterul pur teoretic al comunicării 
şi la gradul de receptare de către profesorul de la liceu a co-
municării. În timpul prezentării comunicării, în faţa unei săli 
arhipline,  ne-am orientat şi am prezentat tezele filozofice 
prin intermediulul dialogului cu sala, adresând întrebări de 
genul :

- Mohamed, cănd te 
întorci în Iran (ţara ta de 
origine)  după mulţi ani de 
sejur în Canada, te simţi 
Canadian sau Iranian ?

A urmat răspunsul: - 
Anne, je rediens et je reste 
Iranien. (Eu redevin şi ră-
mân Iranian). 

Nu în zădar se spune: 
Surcica nu sare departe de 
trunchi.  

Revelarea specificului 
coexistenţei culturilor în 
contextul nostru cultural, 
precum şi a modificărilor 
intervenite în comporta-
mentalul concetăţenilor 
noştri, care au emigrant în 
ţări străine,  prezentarea 
situaţiei multilingve din 
ţară, praticarea a două şi 
chiar a trei limbi de co-
municare cotidiană, aceste 
probleme au suscitat un 

interes vădit la auditoriu. Caracterul întrebărilor  puse ne-a 
bucurat mult, ele demonstrând cunoaşlterea de către congre-
sişti, sosiţi din diferite colţuri ale lumii,  a specificului naţio-
nal al ţării noastre.  A persistat şi problema politică a Trans-
nistriei. La întrebarea :

- Ce limbă practică minorităţile naţionale în vorbirea co-
tidiană ?

M-am simţit incomodată, dar am spus adevărul despre 
atitudinea minorităţilor naţionale faţă de posedarea limbii 
naţionale. 

 Pentru a demonstra măcar un semn relevant al iden-
tităţii noastre naţionale, adusesem de acasă costumul nos-
tru naţional, pe care  l-am expus în sală. Spre sfărşitul 
comunicări am luat catrinţa, am încins-o cu faimosul nos-
tru brâu, bluziţa mi-o îmbrăcau o romăncă şi o colegă din 
Ucraina. Cu aceasta am şi încheiat comunicarea. 

Reacţia publicului  a fost  pe potrivă…
Exprim recunoştinţa mea profundă Serviciilor Culturale 

ale Ambasadei Republicii Franceze, Excelenţei Sale Pascal 
Vagogne, Ambasador al Republicii Franceze în R. Mol-
dova, dlui Georges Diener , Director al Alianţei Franceze, 
dlui Adrian Cibotaru, adjunct al Directorului  Alianţei 
Franceze, pentru posibilitatea de a participa la acest remar-
cabil Eveniment. 

Ana  BONDARENCO,                                                                           
profesor universitar, doctor  habilitat,

Preşedinte Onorific al APFM                                

NESECATELE IZVOARE ALE LATINITĂŢII
(ROLUL ŞI LOCUL LIMBII FRANCEZE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN ŞI CEL MONDIAL)
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Moscova este oraşul unde marele regizor moldovean Emil Lo-
teanu şi-a făcut studiile, şi-a realizat o parte din celebrele sale 

capodopere cinematografice şi unde şi-a găsit ultimul refugiu.
El a dus faima culturii noastre pe toate continentele prin filmele: 

„Lăutarii”, „Şatra”, „Această clipă”, „Gingaşa şi tandra mea fiară”, 
„Poienile roşii” , „Gaoacea”ş.a.

Pe 7 noiembrie, în incinta Cinematografului moscovit „Iluzion” la 
iniţiativa prietenilor şi colegilor săi a fost organizată o serată comemora-
tivă prilejuită de aniversarea a 80-a de la naşterea marelui maestru.

Evenimentul a început în holul cinematografului, unde toţi cei pre-
zenţi au putut servi din vinul nostru strămoşesc, nuci, struguri şi pâinea 
adusă de acasă. A fost nelipsită muzica populară şi dansul.

La serată au participat personalităţi marcante – oameni de teatru și 
film, admiratori ai regretatului regizor, poet şi scenarist. Rolul de mode-
ratoare şi l-a asumat artista de Teatru şi Cinema Svetlana Toma, Artistă a 
Poporului din R. Moldova şi Artistă Emerită a Federaţiei Ruse.

 Fiind una dintre discipolele sale (Loteanu a descoperit-o întâmplător 

la o staţie de troleibuz din Chișinău), Svetlana Toma a menţionat: „Ne-am adunat, astăzi, 
pentru a ne reaminti de extraordinarul regizor. Sunt foarte norocoasă că l-am avut 
pe Emil Loteanu – un profesor, un ideal pentru mine, un părinte spiritual care m-a 
educat și a crezut în talentul meu. El a dat filmului ceea ce îi determina şi-i identifica 
personalitatea lui neordinară. ”

Serata consacrată Marelui Maestru a inclus un impresionant program de concert, unde 
au răsunat şi colaje de melodii din coloana sonoră a filmelor lui Emil Loteanu. Talentatul 
violonist Dumitru Hăbăşescu, care a jucat rolul lui Toma Alistar în filmul „Lăutarii”, a 
evoluat în faţa publicului cu un program solo, fiind acompaniat de Orchestra de Muzică 
Populară „Struguraş” a Universităţii de Stat din Moldova (dirijor Iurie Tătaru). Domnia sa  

ne-a mărturisit emoţiile trăite alături de inegalabilul scenarist: „Atunci 
eram prea tânăr să înţeleg cât de norocos am fost. Mai târziu însă 
am conştientizat ce a însemnat acest rol în viaţa mea. Pe platourile 
de filmare Loteanu era foarte dur. Cu toate acestea, în viaţa reală era 
omul lui Dumnezeu.”

Publicul spectator a savurat cu încântare din cultura şi tradiţiile moldo-
veneşti, a aplaudat evoluţia Colectivului de dansuri populare al Colegiului 
Naţional de Coregrafie, condus de Iuri Gorşcov, compoziţiile cantautoru-
lui Vasile Cebotari, precum şi romanţele interpretate de Margareta Ivanuş, 
artistă a Poporului din R. Moldova. 

Prezent la ceremonie, Ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia 
Rusă, Dumitru Braghiş, a remarcat contribuţia esenţială a lui Emil Lotea-
nu la promovarea valorilor culturale ca liant între oamenii de diferite etnii, 
accentuând că întreaga creaţie a celui comemorat a devenit un patrimoniu 
de artă cinematografică departe de hotarele Moldovei şi Rusiei. 

Despre creaţia regizorului, dar şi despre anii de copilărie la Clocuşna 
(judeţul Hotin), despre adolescenţa şi tinereţea de la Cernăuţi, Suceava şi 

Bucureşti, a vorbit cu multă căldură Ambasadorul României în Federaţia Rusă, Excelenţa 
Sa Vasile Soare.

În cadrul acestei Seri Comemorative a avut loc prezentarea unui nou film documentar 
despre viaţa şi activitatea ilustrului om de artă Emil Loteanu, în regia lui Ocatvian Grigoriu, 
fiul celebrului actor de film Grigore Grigoriu.

Evenimentul s-a desfăşurat cu suportul Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi a 
Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

Doina GOLBAN, 
studentă la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării și  

Facultatea de Arte Frumoase

Recent la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării a avut loc lansarea vo-

lumului antologic „Relief stelar”, coordonat de 
poeta Maria Tonu, basarabeancă stabilită în 
Canada (preşedinte al Cenaclului „Grigore Vie-
ru”), care a reuşit într-o ediţie bilingvă să includă 
cele mai reprezentative poeme din opera poeţilor 
din Republica Moldova, România, Australia, Ca-
nada, SUA etc. 

La eveniment au fost prezenți: Renata Vere-
janu, poetă, ese-
istă, jurnalistă şi 
fondatoare a Ce-
naclului „Grai 
Matern”; Ion 
Cuzuioc, scri-
itor, publicist, 
scenarist; Iurie 
Colesnic, scrii-
tor, istoric lite-
rar, poet; Tatiana 
Afanas- Creciun, 
textieră; Valeriu 
Mocanu, rapsod 
popular, care a 
delectat publicul 
cu melodiile pă-
trunzătoare „Co-
lind de la mama” şi „Fiica Basarabie”.

Protagonista întrunirii, doamna Maria Tonu, 
a ținut să menționeze faptul că numai prin poe-
zie existența capătă culoare și sens: „Mă bucur 
că această lansare are loc aici, acasă. Fiind în 
Canada, am încercat mereu să promovez limba 
română, valorile noastre naționale prin interme-
diul Comunității Moldovenilor din Ontario. Poe-
zia e o stare a sufletului, deci, vă îndemn să cola-
borăm, iar în viitorul apropiat să edităm împreună 
încă o antologie de versuri.”

În cadrul acestei vibrante manifestări cultu-

rale s-au recitat poezii, epigrame, iar oaspeţii au 
dăruit cărți pentru biblioteca facultății. 

 Intervenind, doamna Renata Verejanu a 
precizat: „Antologia prezintă mai multe figuri 
proeminente din domeniul scrisului  atât din 
Republica Moldova, cât și din Canada, SUA, 
România, Australia. Cât mă priveşte, mi-am fă-
cut din viața mea o sărbătoare și am încercat să 
atrag în verva scrisului cât mai mult tineret. Am 
hotărât să lansăm această antologie la Facultatea 

de Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării, pentru 
că aici mereu predomină o atmosferă benefică 
pentru tot ce este cultură, spiritualitate, poezie, 
frumos.”

Evenimentul a fost organizat de Cenaclul 
„Grai Matern”, în parteneriat cu Cenaclul „Gri-
gore Vieru” (Canada) şi Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat 
din Moldova. 

Mihaela USATÂI, 
  anul I, Facultatea de Jurnalism şi Știinţe 

ale Comunicării

Sunt pasionată de științele exacte și consi-
der că Matematica constituie baza tuturor 

științelor, iar cunoașterea aprofundată și capa-
citatea de a aplica aceste cunoștințe în practică 
mă vor ajuta să-mi accentuez punctele forte, 
perseverența și spiritul analitic.

Anume acest fapt m-a determinat să aleg Fa-
cultatea de Matematică și Informatică, m-a mo-
tivat să aleg Universitatea de Stat din Moldova, 
care este una dintre cele mai bune universități 
din țară și care îmi oferă oportunitatea de a face 
studii de înaltă calitate spre a deveni un bun spe-
cialist în domeniul ales și spre a mă afirma ca 
personalitate.

Evident că în cadrul studierii aprofundate a matematicii întimpinăm și 
unele dificultăți, cum ar fi infinitatea de exerciții și probleme care necesită 
rezolvare. Dar cunoștințele acumulate în cadrul studiilor la profil real, 
perseverența și, în primul rând, suportul profesorilor de înaltă calificare, 
cei care ne ghidează zi de zi îmi dau curaj să depășesc micile obstacole și 
temeri spre a-mi atinge scopurile propuse.

Sunt studentă la USM de puţin timp, timp în care am trăit emoții fru-
moase, am depus o muncă asiduă, am cunoscut oameni talentați, care 
își cunosc sută la sută meseria, profesori deosebiți, obiectivi şi mereu 
deschiși să ne împărtășească cunoștințele, precum și colegi minunați care 
contribuie la formarea unei atmosfere plăcute și prielnice pentru studii.

Astfel, după mai bine de o luna de studii la USM, pot afirma cu mân-
drie că nu regret alegerea făcută, fiindcă facultatea aleasă îmi oferă nume-
roase oportunități de afirmare și dezvoltare personală, dar și plăcerea de a 
studia lucruri care îmi sunt interesante.

Prin urmare, consider că cheia spre succes e în mâinile fiecăruia dintre 
noi, iar drumul spre realizarea visului meu începe la Universitatea de Stat 
din Moldova.

   Maria GORBAN, 
studentă la anul I,

Facultatea de Matematică şi Informatică.
Absolventă a Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” 

din or. Ocniţa

DEDAT TOTAL VOCAŢIEI SALE…
(RENUMITUL REGIZOR DE FILM EMIL LOTEANU, COMEMORAT LA MOSCOVA)

CU SUFLETUL DESCHIS SPRE ARTA POEZIEI „CHEIA SPRE SUCCES E ÎN 
MÂINILE NOASTRE ”

Galeria muzelor
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Într-un spectru polifonic autorii acestei pagini îşi deschid supapa sufletu-
lui, descoperind o realitate pe care o trec prin vibraţiile inimii  şi care o vor 

conformă idealurilor şi aspiraţiilor spre care îşi îndreaptă bunele speranţe în-
tr-un viitor sigur şi prosper.

Deseori îmi pun întrebarea: Cine sunt eu? Cine e omul, în general? 
Lumea nu e doar un teatru? Mi-ar fi frică să recunosc că eu aș putea 

fi o marionetă. 
Cine sunt totuşi? O fiinţă de om care se aseamănă cu o pasăre  ce-și 

înalță zborul spre un cer necunoscut, un cer înzestrat de nuanțe mascate, 
variate în  fațade.  Așa îmi definesc eu viitorul. Lumea mea interioară e ceea 
ce știu doar eu, ce simt doar eu. Lumea mea interioară e inima mea, ea îmi 
sugerează mereu cum trebuie să procedez, ba chiar, uneori, e mai puternică 
decât rațiunea.

Dintotdeauna am admirat cosmosul, e atât de departe, dar în același timp atât de aproape: 
e atât de mare, dar îl poți cuprinde într-o seară de vară pe iarba crudă, privind spre infinit, 
spre ceva  atât de misterios și ademenitor. Acesta e un vis din cele mai frumoase. Și chiar 
dacă i-aș cunoaște toate enigmele, tot ar rămâne părticica cea divină, îndepărtată şi atât de 
apropiată, martorul care ii cunoaște toate tainele.  Pentru mine, cosmosul e eternitatea, e 
libera gândire și, în cele din urmă, e noaptea. Noaptea e timpul ideal să te lași cuprins de 
stările de reverie. Eu visez pentru a ajunge acolo unde nu există limite, nici timp și spațiu. 

Deși nu cred în stele și anume in zodii sau în alte taine ale astrologiei, simt că pasiunea 
de a afla cu ardoare ce e sus e mai puternică decât mine. E înfiorător să sesizezi ce se întâm-
plă, de exemplu, pe Jupiter, acele furtuni gigantice în permanentă mișcare, care ar înghite 
planeta noastră. Ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea Soarele sau cum ar fi dacă Galaxia noastră 
s-ar uni cu Andromeda.  Însă totul e nevinovat și splendid aici, pe pământ. Dar fiecare avem 
în noi un univers cosmic. Fiind veșnic vie, natura ne amintește care e menirea umanității pe 
pământ și cât de mici suntem în acest univers fără margini, fără început și fără sfârșit.

În viziunea mea, oamenii sunt ca niște măști, și mulți dintre ei rămân doar niște umbre. 

Câtă putere conține în sine un simplu cuvânt – popor !  Poporul 
reprezintă puterea, dar forța lui este cunoașterea. Un neam este 

puternic doar dacă este unit. Iar  un neam întreg ce știe carte poate cuce-
ri o lume întreagă. noblețea si măiestria unui popor se adeverește doar 
prin cunoștințele dobândite de-a lungul existenţei sale.

E mare poporul care îşi cunoaşte trecutul.  E mare poporul care este 
demn de prezentul lui. E mare poporul care știe că într-o carte  se poate re-
flecta întreaga lui existenţă. Dacă dorim să trăim cu toții în armonie,  atunci 
trebuie să  punem umărul la realizarea acestui scop. Trebuie să investim în 

copiii noștri, care  sunt viitorul nostru. Punând mână la mână, putem crea o lume mai bună. 
Odată ce fiecare om va înțelege că are o misiune deosibită  în raport cu neamul său, lumea 
va trăi şi va prospera în deplină armonie şi înţelegere.

Sper că dorința de cunoaștere și setea de perfecţiune spirituală  a neamului meu îl va 
ajuta să-şi preţuiască trecutul, pentru a putea să edifice cu siguranţă Templul unui Prezent 
şi Viitor atât de mult râvnit de fiecare generaţie a acestui neam bun şi răbdător. 

Anastasia  CATLABUGA,                                                                                   
studentă în anul III,                                                                                            

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

oRICe CLIPĂ,  SCĂLDATĂ În LUMInĂ
(IGnoRAnȚA   nU ADUCe PRUDenȚĂ)

Majoritatea problemelor actuale ale umanităţii  apar din ignoran-
ţa oamenilor faţă de ei înşişi, ignoranţă care, din păcate, nu 

izvorăşte din dificultatea de a asigura informaţia necesară cunoaşterii 
noastre, nici din cauza ambiguităţii existenţiale, ci din imensul surplus 
de evenimente şi noţiuni confuze pe care omenirea le-a acumulat de-a 
lungul existenţei sale. 

Am atins  momentul când omul a ajuns sa fie  o specie – sapiens 
ignorantis, care și-a închis  emoțiile și sentimentele  adânc în sine, trăind  
o viață  lipsită de culori. Astfel, derutată, lumea  înaintează cu paşi gigan-
tici spre însăşi pieirea sa.

Ajungând  în faţa problemelor complicate, de genul celor ce ţin de rostul existenţei 
umane, în loc să facă tot posibilul  în a găsi  răspunsul  adecvat la ele, omul cedează în faţa 
ispitei și devine  ca o umbră  neagră, bântuită de stihiile împrejurărilor nefaste. 

 Este un lucru aproape imposibil să întâlneşti în ziua de astăzi persoane al căror comporta-
ment să fie inspirat de un ideal moral. Dacă am avea ocazia să întâlnim  o astfel de persoană, 
am putea-o recunoaşte îndată, deoarece frumuseţea ei morală  nu poate fi ascunsă, ea îţi îndu-
ioşează sufletul, te face să vezi şi să apreciezi realităţile cu ochiul interior al fiinţei tale. 

Doar numai indiferenţa distruge sentimente, omoară iubiri, ucide spiritul uman, afec-
tează şi provoacă  dureri  oarbe. Ne alimentăm din indiferenţă şi suntem adepţii ei până în 
ziua în care ea ne distruge pe noi înşine. Asemenea unor laşi, ne e frică să nu fim răniţi şi 
preferăm să uităm de toate acestea, care nu ne aduc decât suferinţe şi lacrimi.

Ignoranța e aidoma unor ziduri  care ne împiedică să vedem frumosul  din jur, să savu-
răm  mireasma  florilor şi a iubirii și să trăim fiecare clipă  scăldată în lumină .

Mariana ANENCOV, 
 anul III, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

ÎNVĂŢĂMINTELE  LECTURILOR
Viața este plină de întrebări. Unele sunt triviale, altele mai serioase, 

cu probleme  de o importanță deosebită. Astăzi, prietene, vreau sa 
te întreb : tu de ce citești? Dar până a-mi oferi un răspuns la întrebare, la-
să-mă să-ți împărtășesc emoțiile și atitudinea mea față de acest subiect . 

Deși nu citesc des, fiecare lectură  o fac din plăcere, fiindcă mă regăsesc 
în cele lecturate  cu trecutul, dar şi cu prezentul, cu  visele de viitor care 
sunt, deocamdată,  departe de mine. Toată lumea vorbește despre benefici-
ile lecturii, dar haideţi să fim  sinceri şi să recunoaştem că nu întotdeauna 
ceea ce poate să ne  motiveze sau să ne capteze  în măsura în care să putem  

intra în esența a tot ceea ce  oferă o carte sau alta constituie respectul pe care ni-l dorim.
…Trăim într-un secol în care mulţi oameni nu mai sunt în stare  să manevreze  noile 

tehnologii. Conștient sau inconștient pentru fiecare dintre noi, acestea reprezintă sursa cea 
mai ușoară de a te  considera modern, neglijând  cărțile care stau prăfuite undeva pe raf-
turi. Oare în asemenea împrejurări n-ar trebui să ne îngrijoreze faptul că am putea rămâne 
oameni  cu puțină imaginație, că am putea trece peste valoarea inestimabilă a  unor file pe 
care  nici nu le-am atins. Ar trebui să ne fie teamă că s-ar putea  prăfui valori şi idei a căror 
esenţă şi mesaj nu le vom descoperi şi nu le vom cunoaşte niciodată.  

Trebuie să însuşim regula că fără  lectură se pierde obișnuința de a analiza şi a evolua 
idei pentru a nu fi uşor manipulaţi. Lecturile ne fac să devenim  mai siguri, mai hotărâţi, 
mai bine determinaţi în acţiunile noastre. Citind, călătorim în altă lume, trăim alte vieți  
şi destine; lecturile ne ajută să învățăm din greșelile altora până a ajunge să le simțim pe 
pielea noastră. 

Cartea este un mijloc de a sta de vorbă cu departele tău. Timpul și zilele trec  la fel de 
repede cum frunzele acoperă pământul. Şi nici nu vei realiza când într-o zi, trezindu-te 
dimineața, ai putea să te întrebi: oare toate lecturile mele de până acum m-au ajutat să mă 
cunosc pe mine însumi?

Angela  CELAC,  
studentă în anul II, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Ce mai este și asta – dragostea din 
secolul XXI? Ce loc ocupă ea în 

societatea de astăzi? Prin ce diferă de acea 
din trecut? Cu siguranță este ceva nou și 
deosebit. Și vorba nu e doar despre dragos-
tea în sine, dar și de cea materială. Dacă în 
trecut se duceau sute de războaie, se de-
capitau regi și regine în numele dragostei, 
actualmente se cumpără sute de mașini și 
lucruri scumpe pentru a arăta cât de mult 

iubești persoana respectivă, iar pentru cei cu buzunarul mai 
ușor se pun „like-uri” pe rețelele sociale.  

Or, dragostea curată a murit demult. E dureros să recu-
noşti că totul în ziua de azi se face pentru bani. Dacă poți 
face ceva – atunci nu o face gratis. Astăzi poți obține pe 
oricine și orice doar dacă ai bani. S-a stins vremea când 
sentimentele erau pe primul loc. Există o expresie «Înco-
tro se mișcă lumea?» Și dacă tot vrem să răspundem la 
această întrebare, atunci ea se mișcă spre relații noi, care în 
secolul XX ar fi  fost platonice. Este vorba despre relațiile 

care, chiar atunci când sunt căsătoriți (sau nu), persoanele 
locuiesc în diferite apartamente, se află în diverse țări. Și 
se întîlnesc de foarte puține ori, majoritatea comunicărilor  
realizându-se prin căi virtuale. 

Dacă o să privim la societatea contemporană, vom ob-
serva anumite tendințe. În primul rând, omenirea e mereu în 
căutarea unor relații noi. Și dacă vom privi mai bine, vom 
observa că acestea nu sunt altceva decât prototipul unor ra-
porturi din antichitate, adică totul se repetă, dar deja într-un 
alt timp. Întâi de toate, se ia în considerare căsătoria între 
persoanele de același sex. Și dacă totuși are loc întoarcerea 
la astfel de relații, care sunt anormale pentru funcțiile natu-
rale ale omului, putem constata că omenirea se află într-o 
criză adâncă.

O altă tendință este criza familiei din țările de vest. Astăzi 
a devenit aproape normal ca membrii unei familii, chiar dacă 
locuiesc în aceeași casă, în același timp fiecare trăiește pen-
tru sine: cineva în fiecare seară se așază în fața televizorului, 
cineva în fața calculatorului, iar altcineva-i cu telefonul în 
mână. Oamenii nu au nevoie să fie împreună, adică să fie 

uniți sufletește, pentru  că n-au necesitatea să trăiască împre-
ună. Acesta e misterul vieții de azi; suntem într-o capcană, 
trăim  într-un vis din care, se pare, nu este ieșire. 

Multe din aceste familii nu au tradiții. Unele ritualuri 
însă rămân, chiar și faptul că bărbatul se întoarce totuşi de 
la lucru acasă și se așază în fața calculatorului – acesta deja 
este ritualul lui. Din păcate, nu rămân ritualuri care ar uni 
familia.

Relația dintre oamenii din secolul XXI este o știință  
cumva enigmatică. Ea pare a fi cu mult mai dificil de înțeles 
decât cele din generaţiile anterioare. Atunci era mult mai 
ușor să-ți exprimi sentimentele. Erau mai puține lucruri 
pentru care trebuia să fii responsabil. Atunci femeile erau 
femei, iar bărbații – bărbați.

Alexandru STRATEV,
anul III, 

Facultatea de  Limbi şi Literaturi  Străine 

Responsabilă de pagină doamna Eugenia DODON, 
doctor, conferenţiar universitar

DE ZIUA TINERETULUI ŞI STUDENŢILOR

REALITATEA VĂZUTĂ CU OCHIUL INTERIOR

           Acesta e omul, domnilor. Rezistă la multe,
 dar câteodată îl doboară golul din jurul său. 

octavian Paler

FEMEIA SĂ FIE FEMEIE, BĂRBATUL SĂ FIE  BĂRBAT

Cum afirmă  filosoful O. Paler: ,, Până la bătrâneţe nu prea avem timp să ne întrebăm 
care este sensul vieţii. La bătrâneţe, avem timp să o facem, dar atunci ne izbim de o 
descoperire penibilă: viaţa are un sens doar dacă nu-l cauţi”. În prezent, nu ne ajunge 
timp, suntem în permanentă grabă, în luptă după bani, punem accentul pe exterior, dar nu 
pe sentimente, tindem spre rutină și odihnă, însă nu spre cunoaștere. E trist să sesizezi acest 
fapt, deși aceasta este realitatea. Societatea e construită în baza unor stereotipuri care au 
devenit un model de comparare pentru un ideal, pentru o viață fericită. Şi totuşi, în cele din 
urmă, conştientizăm ca o viață fericită nu poate fi trăită după un model, după un algoritm 
pe care să-l urmezi spre viitorul mult aşteptat. Viaţa e asemenea unei piste pentru trenuri 
într-un parc de atracțiuni plin de urcușuri și coborâșuri, menite pentru finalul călătoriei de 
a conștientiza că anume aceste devieri au făcut plimbarea unică, lăsând în urmă drumul 
parcurs și amintirile irepetabile. 

În fine, corelația dintre mine și lume e ceva mult mai complex decât aș fi in stare sa 
exprim prin niște cuvinte. Lumea fiind întregul cosmos, plin de mistere și spații nemărginite 
în care eu sunt o stea care abia începe a lumina și, oricât ar fi calea de întunecoasă, lumina 
emanată oricum va străluci atât de tare, încât va răzbate în cele mai tăinuite colțuri ale Uni-
versului.

Iaroslav   CIOBAN, 
student în anul I,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

EU ȘI LUMEA

«UN POPOR E MARE ATUNCI CÂND ȘTIE CARTE»
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Orice frumuseţe poate fi mutilată – indiferenţa, împrejurările, răutatea pot mutila chiar 
cel mai frumos obiect.

Asta ţine de dragoste: a privi la om şi a vedea în 
el o frumuseţe de nerăpit, iar totodată a te îngrozi de 
ceea ce viaţa a făcut din el, a săvârşit asupra lui. Dra-
gostea este tocmai extrema suferinţă şi durere, pentru 
că omul e nedesăvârşit. Şi iată, dacă priveşti măcar o 
dată la om în felul acesta, poţi să îl îndrăgeşti în pofi-
da a tot ce le sare în ochi altora.

Cât de des nu se întâmplă ca celui îndrăgostit să 
i se spună: „Ce ai găsit la el? Ce ai găsit la ea?” – şi 
omul dă răspunsul absolut delirant: „Dar nu vezi ce 
minunată este, ce frumos este?” Şi se dovedeşte că, 
da, aşa şi este, omul cu pricina e minunat, pentru că 
cel care iubeşte vede frumuseţea, iar cel care nu iu-
beşte sau e nepăsător, sau urăşte, vede doar rănile. De 
lucrul acesta, iată, e foarte important să nu uităm. Este 
extrem de important să ne amintim că dragostea este 
realistă până la capăt, că ea îl cuprinde în întregime pe 
om şi că ea vede, însă în loc să osândească, în loc să se 
lepede de om, ea plânge pentru schilodirea lui şi este 

gata să-şi dea viaţa pentru ca tot ce-i bolnav, tot ce-i stricat să fie îndreptat şi tămăduit. 
Asta este ceea ce se numeşte atitudinea „cu întreagă înţelepciune” faţă de om, acesta este 
adevăratul principiu al dragostei, cea dintâi viziune serioasă.

extras din Mitropolitul Antonie de Suroj, Taina iubirii, editura Sophia – Cartea 
ortodoxă, Bucureşti, 2009, p.58-59.
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Responsabil de pagină Protoiereu octavian MoşIn

Care e rostul studentului? Cum ar trebui el să-şi 
planifice viaţa?

Un student e un tânăr în formare pentru viaţă, pentru 
Hristos, şi el are nevoie să prindă din toate părţile tot ce e 
bun; întâi de la Hristos – pe linie verticală, prin rugăciune 
– apoi de la preoţii care îl formează, de la părinţii care îl 
cresc şi care îi dau câte un sfat. Apoi trebuie să şi-l pună 
în practică. Un student studiază, meditează, dar nu numai; 
el trebuie să fie şi un om activ, un om de societate, care să 
cunoască cât de cât problemele sociale, problemele vieţii, 
problemele politice, şi nu neapărat numai cele religioase, 
ca să ştie în ce context îşi duce şi el viaţa, nu? Trebuie să-
şi facă şi el o familie, un cămin, trebuie să ştie cum să-şi 
direcţioneze paşii; nu trebuie să fie un om rupt de realitatea 
de zi cu zi a vieţii. 

Apoi, să fie şi un om milos – să se ducă la un om ne-
căjit, la un om bolnav şi să vadă ce simte acesta, să afle 
cum ar putea să-l mângâie, iar Duhul Sfânt îl va învăţa 
să-i spună o vorbă bună. Să-i duci ceva folositor, să-i cânţi 
ceva, dacă poţi, să plângi puţin cu el, să-i dai un pahar cu 
apă… Vei vedea că ieşi mai înnobilat de acolo! Să meargă 
şi la o închisoare, dacă are voie, să vadă şi omul care stă după 
gratii de ce stă şi cât e de greu acolo – să te pui în postura lui 
şi să pui şi umărul acolo, să vezi cum ar fi să-l salvezi, măcar 
cu un sfat. 

Un student trebuie să fie şi un bun muncitor, şi legat de 

pământul străbun, pentru că pământul te înnobilează, îţi dă 
verticalitate. Altfel, este un om care trăieşte anarhic şi aş-
teaptă să-i dea alţii totul de-a gata – mama, tata, bunicii şi 
alţii care mai sunt în preajma lui. De aceea, noi, de multe ori, 
n-am ştiut să ne încorporăm într-o ordine a lumii, să punem 
umărul la greul neamului acestuia. Aşteptăm să ne vină to-

tul de la alţii, ne-am umplut ţara de datorii şi umblăm 
cu căciula în mână pe la toate organizaţiile mondiale. 
Ruşine! Noi n-am trăit niciodată din pomana nimănui 
până acum! Trebuie să punem toţi umărul la treabă – şi 
studentul, şi ţăranul, şi călugărul.

Mi-aduc aminte de un sfânt părinte, un pustnic, la 
care a venit un tânăr şi i-a cerut un cuvânt de folos. 
Şi primul sfat pe care i l-a dat acestuia a fost primul 
cuvânt din Psaltire: „Fericit bărbatul care n-a umblat în 
sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor n-a stat, ci 
în legea Domnului e voia lui”. Şi tânărul a spus: „Des-
tul, părinte! Mă duc să fac până aici, şi după aceea mă 
întorc să-mi spuneţi restul”. S-a dus tânărul acela, care 
era tot călugăr, şi s-a făcut pustnic, iar bătrânul a uitat 
de el. După 30 de ani a venit din nou – bătrânul nu-l 
mai cunoştea, dar, prin Duhul Sfânt, l-a recunoscut. I-a 
zis tânărul pustnic: „Părinte, am venit să-mi spui con-
tinuarea psalmului I din Psaltire!” Şi bătrânul şi-a adus 
aminte: „Dar câţi ani sunt de când ai venit la mine?” 
– „Sunt treizeci de ani. Şi m-am luptat să ajung la feri-
cirea bărbatului care în calea păcătoşilor n-a stat şi în 

calea celor necredincioşi n-a umblat”. Vă imaginaţi?!
Fiecare cuvânt din Scriptură e plin de învăţătură; puneţi-l, 

fraţilor, în practică! 
Duhovnici români în dialog cu tinerii (ediţia a II-a), 

editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 217-219.

CA SĂ VEZI CÂT EŞTI DE FRUMOASĂ, UITĂ-TE ÎN ICOANA MAICII DOMNULUI…
O întrebare pe care îmi voi permite să o citesc direct, cum apare pe 

hârtie: „Doamne, Tu m-ai făcut. Şi dacă nu sunt frumoasă,  ce mă 
fac?”.

Da’ de unde ştii tu că nu eşti frumoasă? Cine ţi-a spus sau unde te-ai uitat 
de-ai văzut că nu eşti frumoasă? Cred că te-ai uitat în oglindă! De ce cred? 
Pentru că şi eu mă uit câteodată în oglindă şi zic: „Doamne, ce urâtă sunt! Uite 
cum arăt şi totuşi copiii ăia îmi zâmbeau din toată inima! Cum e posibil?” 

Aşa că, fetiţa mea dragă, să zici aşa: „Doamne, dacă Maica Siluana e atât 
de bucuroasă, deşi spune că se vede urâtă, şi cu adevărat şi eu i-am zâmbit 
şi nu mi s-a părut atât de urâtă, nu cumva aş putea să dobândesc şi eu acea 
bucurie şi să par şi eu frumoasă?” 

Nu te mai uita în oglindă ca să vezi dacă eşti sau nu frumoasă, pentru că 
vei iscodi să afli acolo cine ştie ce imagine din clipurile publicitare! Uită-te 
în oglindă ca să vezi dacă nu eşti ciufulită, dacă nu eşti murdară pe faţă, dacă 
nu ţi-ai pus puloverul pe dos! Iar ca să vezi cât eşti de frumoasă, uită-te în 

icoana Maicii Domnului şi zi: „Maica Domnului, nu-i aşa că şi eu sunt 
frumoasă?” Pentru că frumuseţea ta e înăuntru.

Frumuseţea omului nu este în lut, ci în lumina dinlăuntrul lutului! 
Dacă cineva se uită la bec şi zice: „ce frumos e becul ăsta!”, rămâne cu 
sticla. Dar cine zice: „Ce frumos luminează becul ăsta!”, îşi luminează 
casa cu el. 

Aprinde-te cu lumina bucuriei sfinte, copila mea, şi o să fii mult mai 
frumoasă decât Miss Univers. Aprinde-te de Duhul Sfânt, dă-ţi cu parfu-
mul rugăciunii, spală-te cu Spovedania, hrăneşte-te cu Mântuitorul şi cere 
bucurie de la Dumnezeu şi atunci vei fi frumoasă pentru privirea duhovni-
cească, iar ochiul lumesc o să zică: „Ce urâtă pare asta şi ce bucuroasă e! 
Eu sunt frumoasă şi atât de nefericită! Cum e posibil?”

Hai, curaj! 
Monahia Siluana vlad, Meșteșugul bucuriei – vol. 2, editura Doxo-

logia, 2009, p. 76.

FIECARE CUVÂNT DIN SCRIPTURĂ E PLIN DE ÎNVĂŢĂTURĂ; PUNEŢI-L, FRAŢILOR, ÎN PRACTICĂ!

Dragostea este un sentiment uimitor, însă ea nu este numai un sentiment, ea e o 
stare a întregii fiinţe. Dragostea începe în clipa când văd în faţa mea un om şi 

străvăd adâncurile lui, când văd esenţa lui. 
Bineînţeles, când spun: „eu văd”, asta nu înseamnă: 

„pătrund cu toată fiinţa mea”. 
Dacă este îngăduit să facem o comparaţie, în acelaşi 

fel se poate spune că pătrund frumuseţea – de pildă, fru-
museţea muzicii, frumuseţea naturii, frumuseţea operei 
de artă, atunci când stau înaintea ei uimit, mut, nefăcând 
altceva decât să receptez ceea ce se află în faţa mea, ne-
fiind în stare să exprim asta prin vreun alt cuvânt în afară 
de exclamaţia: „Doamne! Cât e de minunat!”

Taina iubirii faţă de om începe în clipa când ne uităm 
la el fără dorinţa de a-l poseda, fără dorinţa de a stăpâni 
asupra lui, fără dorinţa de a ne folosi în vreun fel de da-
rurile lui sau de personalitatea lui, ci doar privim şi ne 
minunăm de frumuseţea care ni s-a descoperit.

Când mă aflu faţă în faţă cu un om pe care îl văd cu 
ochii iubirii, nu cu ochii nepăsării sau cu ai urii, ci anume 
cu ai iubirii, atunci mă împărtăşesc de omul acela, între 
noi începe ceva comun, o viaţă comună.

Receptarea omului are loc la o profunzime care se află dincolo de cuvinte, dincolo 
de emoţii. Un credincios ar zice: „Când îl văd pe om în această lumină, în lumina iubirii 
curate, văd în el chipul lui Dumnezeu, o Icoană.”

Ştiţi, fiecare dintre noi reprezintă o icoană, un chip al lui Dumnezeu, însă noi nu ştim 
să ne aducem aminte de acest lucru şi nu ştim să ne purtăm unii cu alţii în mod corespun-
zător. Dacă am putea să ne amintim că în faţa noastră se află o icoană, un lucru sfânt! Asta 
nu înseamnă în niciun caz că icoana cu pricina este în toate privinţele preafrumoasă.

TAINA IUBIRII
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exprimarea corectă

Utilizarea modelelor străine de exprimare scade din specificul 
național, autohton al valorilor noastre. Tocmai din aceste consi-

derente calcurile lingvistice care nu sunt cerute de necesitățile de comu-
nicare trebuie combătute. ele decolorează naturalețea oricărei limbi. Să 
analizăm doar câteva exemple ce nu lasă dubii în acest plan:

Cântărețul din repertoriul căruia am selectat cântecul…. Românește 
vom spune „ …din al cărui repertoriu”.

Greșelile de acest fel persistă la tot pasul.
 … artistul plastic de la trecerea în nemurire a căruia s-au împli-

nit 40 de zile. Corect: De la a cărui trecere în nemurire s-au împlinit…
 …A fost opera… uvertura căreia ați ascultat-o în aceste clipe. Corect: opera a 

cărei uvertură…

Lidia Istrati de la nașterea căreia se împlinesc… Corect: de la a cărei naștere…
… Un program la realizarea căruia… Corect: program la a cărui realizare…
Influența nefastă a limbii ruse asupra vorbirii românești din Basarabia este evidențiată 

în expresii de tipul: Orice n-ai face, oriunde n-ai pleca, ce n-ai spune, cât nu m-aș stră-
dui etc. Limba română acceptă doar structurile pozitive: orice ai face, oriunde ai pleca 
ș.a.m.d.

Elena și Constantin, îi felicităm astăzi cu ziua onomastica! A felicita cu înseamnă a 
nu fi înțeles de nici un român cu acte în regulă. Toată lumea cultă știe, se pare, că formula 
corectă este a felicita cu ocazia (cu prilejul).

Ion MELNICIUC,
doctor în Filologie

„SĂ MUNCIM ÎN MIEZUL LIMBII..”

Limbajul corpului. 
Limbajul corpului 

este modul de comunicare 
prin întregul corp şi oricare 
parte a acestuia, a membre-
lor, feţei, ochilor etc. El este 
atât intenţionat, cât şi nein-
tenţionat, spontan, expri-

mând stări de spirit, sentimente şi atitudini.
 Poziţiile corpului, mersul, anumite ges-

turi, mimica şi privirea sunt proprii fiecărui 
individ, purtând marca genetică şi definindu-i 
şi prin acestea, într-un anumit fel, persona-
litatea. Aceștia sunt indicatorii după care 
recunoaştem o persoană chiar de la distanţă. 
Indicatorii limbajului nonverbal sunt atât în-
născuţi, cât şi formaţi prin influenţa mediu-
lui social-cultural. În culturi diferite unele 
gesturi au semnificaţii variate. De multe ori 
limbajul verbal poate avea o semnificaţie di-
ferită de limbajul nonverbal care îl însoţeşte.

Mijloacele de comunicare nonverbală au 
semnificaţie atunci când însoţesc vorbirea, 
dar şi atunci când sunt independente. Sem-

nificaţia comunicării prin limbajul corpului 
este indusă de executant şi descifrată de pri-
vitor, aşa cum se produce în teatru. Un număr 
mare  de mişcări şi poziţii ale mâinilor, ale 
feţei (muşchii feţei sunt în număr de aproxi-
mativ 50 şi pot 
face peste 250 
de combinaţii), 
ale ochilor, ale 
corpului întreg 
sunt folosite 
pentru obţinerea 
unor reacţii din 
partea celor că-
rora acestea se 
adresează (in-
dicaţii, ordine, 
direcţia şi vite-
za deplasărilor, 
a m e n i n ţ a r e , 
dezacord sau acord şi altele).

În activitatea sportivă, mulţi antrenori 
pun presiune pe arbitri, prin proteste, gesturi 
de dezaprobare şi nemulţumire, care au efec-

te şi asupra suporterilor şi fanilor.
Mişcările înşelătoare. Aşa cum în co-

municarea nonverbală unele mişcări sau ges-
turi au alte intenţii decât aşteptările recep-
torului, jocurile şi sporturile au „inventat” 

fentele, mişcări 
înşelătoare, care 
ascund intenţia 
emiţătorului şi 
la care recepto-
rul nu se aşteap-
tă, reacţionează 
greşit sau cu 
mare întârziere.

Sfaturile an-
trenorilor pen-
tru sportivi: să 
nu vadă adver-
sarul că se teme 
sau are frică, să 

adopte poziţii combative, să citească frica 
adversarului, să evite posturi sau gesturi care 
trădează neîncredere în posibilităţile lor. Se 
recomandă chiar exerciţii în oglindă, pentru 

montaj, aşa cum fac actorii. Este celebru ca-
zul unui actor japonez, care îşi bătea servito-
rul în culise pentru a fi montat şi credibil pe 
scenă, unde rolul îi cerea să fie agresiv, furios 
la culme. Să ne amintim şi de tradiţionalul 
ritual (dansul Haka) al rugbiştilor neozeelan-
dezi la începutul jocurilor oficiale, amicale şi 
în procesul de antrenamente. 

Aceste date se leagă de conştientizare 
corporală, schemă şi capacitate de mimare, 
de imitaţie semnificativă. Controlul corpu-
lui înseamnă dominarea lui de către min-
te. Prin repetarea diferitelor posturi, poziţii şi 
gesturi obţii acele automatisme prin interme-
diul cărora primeşti de la ceilalţi aprecierea 
pe care o doreşti. Rămâne de discutat dacă 
această imagine (postură) este în concordan-
ţă cu atitudinile fundamentale caracteriale.    

(Va urma)
Boris BOGUŞ,                             

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

 profesor universitar, Ant renor Emerit 
al Republicii Moldova.       

Sportul universitarMINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XIV)

(Urmare din ziarul „Universitatea”, 30.08.2016)

Chiar din capul locului 
trebuie să menţionăm 

faptul că această apariţie tipo-
grafică se prezintă drept o car-
te-unicat. Este prima dată când 
o instituţie de învăţământ supe-
rior din R. Moldova înglobează 
într-o formă concisă şi perfect 
sistematizată activitatea orga-
nizaţiei sindicale pe întreg par-
cursul existenţei sale.

Iar Universitatea de Stat din 
Moldova a împlinit deja 70 de 
ani, aniversare 
marcată la un 
bun nivel orga-
nizatoric. Este 
indiscutabil că 
meritul, în bună 
parte, îi revine şi 
Organizaţiei Sin-
dicale a salariaţi-
lor USM. În cele 
145 de pagini, 
prin mijlocirea 
schiţelor şi ima-
ginilor alăturate, 
cititorii au posi-
bilitatea să par-
curgă traseul de-
plin (1946-2016) 
al Sindicatului 
nostru universitar,  corespunză-
tor perioadelor de timp în care 
au activat Comitetele sindicale 
în frunte cu preşedinţii lor.

Bineînţeles că fiecare seg-
ment de timp  îşi are specificul 
şi caracteristicile sale, formele 
şi metodele de lucru, dar esenţa 
constă în faptul că scopul fun-
damental al acestei structuri 
social-umane a fost şi a rămas 
până-n ziua de azi apărarea in-

tereselor şi drepturilor social-
economice ale întregii comu-
nităţi universitare, ale fiecărui 
membru al Sindicatului Educa-
ţiei şi Ştiinţei, luat în parte.

Astfel în „Cuvântul îna-
inte”, rectorul USM, dl Ghe-
orghe Ciocanu subliniază că : 
„La USM s-a stabilit un par-
teneriat şi un dialog social re-
zultativ, responsabil şi de du-
rată cu sindicatele, partene-
riat care funcţionează în mod 

construct iv 
şi concret pe 
dimensiunile 
de bază ale 
activităţii tu-
turor angaja-
ţilor…”

Între co-
pertele acestui 
volum original 
au fost aduna-
te şi schiţele-
portret ale tu-
turor celor 21 
de preşedinţi 
ai Comitetu-
lui Sindical 
al angajaţilor 
universi tăţ i i 

noastre, primul figurând Ale-
xandr Korokin, care a deţinut 
această funcţie obştească în pe-
rioada  1946-1947. Încheie ga-
leria de portrete domnul preşe-
dinte Dumitru Căldare, domnia 
sa exercitând funcţia dată din 
2005 până în prezent.

Cartea a apărut la Centrul 
Editorial Poligrafic USM. 

Reporter „Universitatea”

La mijlocul secolului  XVII  Pă-
mântul era considerat a fi o sferă 

ideală. Mai târziu însă au fost observate 
fenomene care au pus la îndoială aceas-
tă concepție. De exemplu, s-a constatat 
că perioada de oscilație a unui pendul 
crește pe măsură ce acesta se deplasea-
ză de la poli spre ecuator, astfel încât 
un ceasornic astronomic cu pendul, 
transportat în această direcție rămâ-
nea în urmă. Acest fapt i-a determinat 

pe oamenii de știință să conchidă că forța de gravitație 
descrește de la poli spre ecuator și deci Pământul nu este 
sferic, ci e turtit la poli. Pentru a determina dimensiunile și 
forma exactă a Pământului, în prima jumătate a secolului 
XIX au fost întreprinse măsurători ale așa-numitului Arc 
geodezic Struve, care traversa și teritoriul 
actualei R. Moldova.

Pentru a determina dimensiunile Pă-
mântului, se măsoară un arc de meridian 
terestru atât în unități de lungime, cât și în 
grade, adică se determină distanța liniară și 
cea unghiulară între două puncte ale globu-
lui terestru situate pe același meridian. 

Măsurarea lungimii arcului de meri-
dian terestru se realizează aplicând așa-
numita metodă de triangulație, elaborată și 
aplicată pentru prima dată de astronomul și 
matematicianul olandez W. Snellius încă în 
anul 1615. Aceasta constă în determinarea 
foarte precisă a coordonatelor geografice 
ale unui număr de puncte de pe teren prin 
intermediul unor triunghiuri ale căror vâr-
furi sunt aceste puncte. Pentru aceasta se măsoară toate 
unghiurile triunghiului și una din laturi, care constituie 
tocmai o mică porțiune de meridian. 

Sarcina determinării dimensiunilor și formei planetei 
noastre i-a revenit renumitului astronom rus-german Fri-
edrich Georg Wilhelm (Vasili Iacovlevici) Struve (1793-
1864), unul din fondatorii astronomiei stelare, membru al 
Academiei de Științe din Petersburg (1832), fondatorul și 
primul director al Observatorulu din Pulkovo și director al 
Observatorului din Derpt (astăzi – Tartu, Estonia).

Lucrările de măsurare a arcului de meridian au fost re-
alizate de Struve cu astronomii de la Derpt și Pulkovo și au 
durat aproape 40 de ani (din1816 până în 1855). Acest arc, 
numit arcul geodezic Struve, avea lungimea de 25°20′08″ 
și traversa 10 țări (Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia, Es-
tonia, Letonia, Lituania, Belarusi, Ucraina și Moldova) pe 
o distanță de peste 2820 km, între un punct în apropiere 
de Hammerfest (Norvegia) (latitutdinea 70°40′11″N) și 
punctul Necrasovca-Veche (aproape de Ismail, Ucraina) 
(45°20′03″N). 

La început, Arcul era format din 258 de triunghiuri 
geodezice alipite unul de altul și aranjate de la nord la 
sud de-a lungul meridianului de longitudine 25o Est într-
un lanț cu 265 de puncte de triangulație (sau puncte geo-
dezice) dispuse în unghiurile acestor triunghiuri. Punctele 
geodezice ale acestei rețele de triangulație, inclusiv 27 

de puncte pe teritoriul actualei R. Moldova, 
erau marcate în teren prin cuburi de piatră cu 
muchia de  doi metri  îngropate în pământ. 

Măsurătorile Arcului geodezic Struve 
și-au atins scopul - a fost calculată cu înaltă 
precizie circumferința Pământului și s-a de-
monstrat că Pământul nu este o sferă ideală, 
ci un elipsoid. Prin măsurări și mai precise 
executate în secolului  XX s-a stabilit că Pla-
neta noastră are o formă specifică mai com-
plicată, numită geoid.

Multe din punctele geodezice s-au ruinat 
cu timpul, astfel că în prezent Arcul Struve 
numără doar 34 de puncte. În anul 2005, 
aceste puncte au fost incluse în Lista obiec-
telor de Patrimoniu universal al UNESCO. 

Din cele 27 de puncte geodezice inițiale, 
în R. Moldova s-au păstrat doar două: unul din ele a fost 
găsit în 2003 [1] în satul Rudi, raionul Soroca, la 300 
metri de autostrada Soroca-Otaci și are următoarele co-
ordonate: latitudine 48o19´05” N, longitudine 27o52´35”. 
A fost restabilit și este obiect de Patrimoniu universal al 
UNESCO [2]. Cel de al doilea a fost descoperit în 2006 
[1], în apropiere de satul Geamăna, raionul Anenii Noi. 

Фото: А. Бейнтема -Punctul geodezic Rudi.
Ștefan D. TIRON,

cercetător științific, AȘM
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