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În ziua de 9 octombrie 2017, în Sala Senatu-
lui Universității de Stat din Moldova a avut loc 

Conferința Coabitarea culturală în Europa/ La coha-
bitation culturelle en Europe a domnului dominique 
WOltOn, doctor în sociologie, Director de cercetări la 
Centrul Național de Cercetări Ştiințifice (CNCŞ), Paris, 
Director al Revistei Internaționale Hermès, eminentă per-
sonalitate franceză. Domnul D.Wolton este autor a peste 
30 de lucrări traduse în 20 de limbi (Communiquer c’est 
vivre, 2016; La communication, les hommes et la poli-
tique, 2015; Informer n’est pas communiquer, 2009 ş.a.), 
a mai mult de o 100 de articole şi a numeroase emisiuni 
televizate. 

În 1988 a creat Laboratorul de Comunicare şi Poli-
tică, iar in 2007 - Institutul de Științe ale Comunicării 
din cadrul CNCŞ de la Paris, destinat studiului inter-
disciplinar al comunicării, în relațiile sale cu individul, 
cu tehnicile contemporane, culturile şi cu societățile 
actuale.

La acest înalt For in-
ternaţional, moderat de 
rectorul USM, domnul 
Gheorghe CIOCANU, 
doctor habilitat, profe-
sor universitar, a fost 
prezent şi Excelenţa Sa 
Pascal VAGOGNE, 
Ambasadorul Extraor-
dinar şi Plenipotenţiar 
al Republicii Franceze 
în Republica Moldova.

Sala s-a dovedit a 
fi neîncăpătoare pentru 
studenții şi profesorii 
francofoni, veniți de la 
diferite facultăți: Limbi 
şi Literaturi Străine; Jurnalism şi Științe ale Comunicării; 
Drept, dar şi de la alte instituţii de învăţământ superior. Or, 
subiectul chiar că a provocat interes şi s-a făcut atractiv din 
mai multe puncte de vedere. 

În primul rând, a fost o lecție ţinută de un profesor 
cu experiență de invidiat din Europa, care ştie să anime 
publicul, să provoace discuții şi să suscite întrebări de 
diferit gen.  

Acestea nu au întârziat să apară, ele fiind adresate 
înaltului oaspete de către studenţi şi de profesori. Ma-
joritatea lor au fost legate de coabitarea într-o Europă 
diferită la nivel de dezvoltare economică şi culturală la 
început de mileniu; de perspectivele apropierii economi-
ce şi culturale ale ţărilor europene cu nivel variat de dez-
voltare; de mondializare şi de europenizare; de Brexit şi 
de impactul acestuia asupra Europei de mâine etc. 

În al doilea rând, Conferința a fost ţinută în-
tr-o limbă franceză contemporană, cu turnuri sti-
listice deosebite, care au trezit interesul publicului 
studențesc pentru asimilarea acestor subtilități 
lingvostilistice. 

În al treilea rând, ni s-a oferit ocazia frumoasă 
de a asculta şi a înţelege cum un profesor din Fran-
ţa judecă despre felul nostru de a vedea cum stau 
lucrurile în Europa multilingvă şi multiculturală, 
dar şi de a audia nivelul limbii franceze moderne. 
Atmosfera a fost benefică interacțiunilor şi dialogului 
în stil european, deoarece tineretul curios din republi-
că, mai ales de la Universitatea de Stat din Moldova, 
vrea să cunoască părerea unui intelectual european 
asupra situației din Republica Moldova, dar să audă pe 

viu şi opinia unui cercetător de la unul dintre cele mai 
prestigioase Centre de Cercetări din lume despre coabi-
tarea reală a statelor şi cetățenilor europeni în condițiile 
sociopolitice şi culturale actuale. 

Concluzia e 
că Europa mai 
are probleme. Şi 
totuşi împreună, 
cu eforturi comu-
ne, putem găsi 
consensul necesar 
pentru a soluționa 
treptat şi consec-
vent pe cele încă 
existente, inclu-
siv culturale şi că 
Republica Moldo-
va trebuie să aibă 
curajul pentru a le 
propulsa în modul 
cel mai activ, pro-

movând pe toate dimensiunile valorile culturale şi dialo-
gul intercultural european.

Ion GUŢU,
şeful Departamentului Lingvistică Romanică şi 

Comunicare Interculturală,
doctor, conferenţiar universitar

Imaginile din această pagină au fost realizate 
de Marina Cebotari, fotoreporter USM

ÎN PAS CU EUROPA MULTILINGVĂ ŞI MULTICULTURALĂ
(CERCETĂTORI FRANCEZI DE MARE PRESTIGIU ÎN VIZITĂ LA USM)

O convorbire sinceră şi prietenească în biroul domnului rector 
Gheorghe CIOCANU (de la stânga spre dreapta: Excelenţa 

Sa, Ambasadorul Pascal VAGOGNE; domnul profesor 
Dominique WOLTON şi domnul Adrian Cibotaru, director 

adjunct al Alianţei Franceze.

În faţa numerosului public din Sala Senatului rosteşte un scurt discurs diplomatic 
Ambasadorul Franţei la Chişinău Pascal VAGOGNE.

recent, Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ja-
poniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshi, ne-a onorat cu pre-

zenţa la Fundaţia pentru Relaţii Moldo-Japoneze, felicitând studenţii cu prilejul 
lansării noului Program de învăţământ.

Excelenţa Sa şi-a exprimat satisfacţia privind interesul constant al tineretu-
lui nostru studios faţă de limba şi cultura ţării Soarelui Răsare, dorindu-le răb-
dare, perseverenţă şi curiozitate în descoperirea istoriei, culturii şi civilizaţiei 
nipone.

În cadrul întâlnirii şi-au expus opiniile studentele noastre Alexandra Co-

man, participantă la Concursul de discursuri în limba japoneza (în cadrul ţă-
rilor-membre ale GUAM)(Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova), Mihaela 
Iovu, care a revenit recent din Japonia, unde a participat la un Program de 
schimb de experienţă la Universitatea Tsukuba şi Xenia tulbure, tustrele fiind 
membre active ale Fundaţiei pentru Relaţii Moldo-Japoneze. 

Vorbitorii au adus sincere mulţumiri Ambasadei Japoniei în Republica Mol-
dova, Excelenţei Sale Masanobu Yoshi, Fundaţiei pentru Relaţii Moldo-Japone-
ze, Universităţii de Stat din Moldova pentru crearea condiţiilor favorabile de fa-
miliarizare aprofundată cu tezaurul limbii, literaturii, artei şi culturii japoneze. 

Valeriu BÂNZARU,
director al Fundaţiei pentru Relaţii Moldo-Japoneze

sub acest generic mobilizator, pro-
fund uman, Comitetul Sindical al 

Studenţilor USM (şef al Departamentului 
Social domnul Victor Gârlea), în colabo-
rare cu Autoguvernarea Studenţilor Uni-
versităţii de Stat din Moldova – ASUSM 
(preşedinte Corneliu Ciorici, student în 
anul IV, Facultatea 
de Fizică şi Ingine-
rie), a organizat, pe 
data de 18 octom-
brie 2017, în holul 
de la etajul ii al 
Blocului Principal, o 
vibrantă acţiune de 
binefacere.

ne-a bucurat 
mult faptul că de 
data aceasta la Punc-
tul ambulant de co-
lectare a sângelui s-a 
prezentat un număr 
- record de donatori: 199 de studenţi de la 
diferite facultăţi.

După cum ne-a informat doamna Doi-
na Banari, vicedirector al Centrului Na-
ţional de Transfuzie a Sângelui (CNTS), 
procesul de donare a decurs în cele mai 

bune condiţii, cantitatea de sânge colectat 
fiind de 67 kg. Domnia sa şi-a exprimat 
profunde mulţumiri din partea conducerii 
CNTS administraţiei Universităţii de Stat 
din Moldova pentru buna organizare şi 
desfăşurare a acestei nobile acţiuni de bi-
nefacere.

Apropo, echipa mobilă a CNTS a fost 
prezentă la USM al treilea an consecutiv.

Doina CRILI, 
pedagog social, colaborator al 
Departamentului Social, USM

DONEAZĂ SÂNGE!
DĂRUIEŞTE O PICĂTURĂ DE VIAŢĂ!

MAI APROAPE DE ŢARA 
SOARELUI RĂSARE

Totdeauna să faci bine semenilor.
Asta va aduce mulţumire câtorva oameni

şi îi va ului pe toţi ceilalţi.
M. Twain

BINE FACI, BINE GăSEşTI
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În perioada 3-6 octombrie, Universitatea 
de Stat din Moldova a găzduit Săptămâ-

na Inovării și Transferului Tehnologic, întru-
nind un șir de evenimente, la care au participat 
studenți, doctoranzi și profesori de la USM, 
precum și personalităţi interesate de subiecte-
le abordate, reprezentând diverse instituții – 
AGEPI, AITT, Rețeaua Națională de Transfer 
Tehnologic, UTM, Universitatea de Stat „A. 
Russo” din Bălți, ASEM, Academia de Admi-
nistrare Publică ș.a. 

la acest remarcabil eveniment au fost invitaţi 
oaspeți de peste hotare – parteneri de încredere 

ai USM pe segmentul cercetare–inovare–transfer teh-
nologic – Chris Fender, Director al OTMIR (Univer-
sitatea din Missouri, USA); Pasquale Daponte, Prof., 
Dr.h.c. FIEEE (Universitatea Sannio, Facultatea de In-
ginerie, Italia); Conțiu Tiberiu Șoitu, irina teodora 
Manolescu, Romeo Asiminei (Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iași, România).

În prima zi au fost realizate un șir de vizite 
la Rectoratul USM, în laboratoarele de cercetări 
științifice, precum și la Agenția de Inovare și Trans-
fer Tehnologic, la Agenția pentru Proprietate Inte-
lectuală a Republicii Moldova și la Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova în vederea identificării 
unor noi direcții de colaborare.

În aceeași zi la USM a avut loc și primul BOOT-
CAMP – Școala interactivă a tânărului antreprenor 
inovativ – o modalitate eficientă de inițiere a studenților 
și masteranzilor USM, bazată pe o manieră non-formală 
de instruire interactivă, stabilindu-se rețelele de networ-
king între mediul academic și cel antreprenorial. În fața 
studenților (în cele patru module) au luat cuvântul cu 
multă inspiraţie experți de la mai multe instituții din țară 
și de peste hotarele ei. Cu deosebit interes a fost ascultată 
lecția dlui Chris Fender, Director OTMIR, Universi-
tatea din Missouri, SUA, care a făcut o amplă descriere 
a experienței și a cazurilor de succes de la Universitatea 
pe care o reprezintă. Experții invitați de la AITT, ASEM 
“IT4BA”, CSU “InnoCenter”, ODIMM, JCI & NAYADA, precum și dl Marian Jalencu, 
administratorul Incubatorului de Inovare „Inventica USM”, împreună cu studenții-
mentori din cadrul acestuia au pus în discuție o serie de subiecte actuale despre inițierea 
unei afaceri, sugerând recomandări pentru tinerii antreprenori etc.

***

săptămâna Inovării și Transferului Tehnologic a culminat cu Workshop-ul de-
dicat Inovării și Transferului Tehnologic, la care au participat circa 100 de cer-

cetători, doctoranzi, cadre didactice. 
Sesiunea de deschidere a workshop-ului a debutat cu discursul dlui Florentin 

Paladi, prorector pentru Activitatea Ştiințifica la USM, fiind urmat de comunicări 
ale reprezentanților instituțiilor-partenere USM: Claudia Melinte, Oficiul Erasmus+ 
Moldova; Pasquale Daponte, Universitatea Sannio, Italia; Conțiu Tiberiu Șoitu, Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” din Iași,; andrei Chiciuc, ANACIP; Alexandru Ojegov, Uni-

versitatea de Stat „A. Russo” din Bălți; vita-
lie Moraru, Rețeaua Națională de Transfer 
Tehnologic.

La sesiunea de comunicări au fost pre-
zentate diverse subiecte dedicate inovării 
și transferului tehnologic prin prisma mul-
tiaspectuală a acestora: la bune practici și 
exemple de succes s-a referit Chris Fender, 
Universitatea din Missouri, USA. Subiectul 
dezvoltării resurselor umane în regiune a fost 
reflectat de Irina Teodora Manolescu, Uni-

versitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Invențiile 
și inovațiile în calitate de motor al progresului a fost subiectul discursului dlui nicolae 
Țâu, ASEM și al dlui Viorel Iustin, AGEPI. 

Iar dl roman Chirca, AITT și-a axat discursul pe legătura dintre cercetare și business 
în Republica Moldova. Subsemnata a trecut în revistă eforturile depuse în vederea dezvol-
tării strategiilor inovative la USM. 

Toate evenimentele desfășurate în cadrul Săptămânii Inovării și Transferului Tehnolo-
gic nu ar fi fost posibile fără implicarea fiecărui participant, fără susținerea partenerilor de 
dezvoltare și a prietenilor, precum și fără suportul financiar al IREX, AITT și al Institutu-
lui Cercetare și Inovare al USM.

Recunoştinţa noastră!
Tatiana BULIMAGA,

şef Secție, Institutul Cercetare și Inovare al USM 

STRATEGIILE INOVATIVE – ÎN ASCENSIUNE
(SĂPTĂMÂNA INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC LA USM)

În ziua de 13 octombrie la Universitatea de Stat 
din Moldova a avut loc cea de a 14 –a Ediţie a Co-
locviului Internaţional de Limbaje şi Comunicare 
„Eugen Coşeriu”.

acest eveniment remarcabil se desfăşoară odată la doi ani, 
în felul acesta fiind evocat numele şi titanica Personalitate 

a ilustrului lingvist şi savant moldovean de talie mondială.
Cu prilejul acestei unice Întruniri, am rugat-o pe doamna 

Ludmila Zbanţ, profesor universitar, doctor habilitat, decanul 
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine să ne ofere, în calitatea 
domniei sale de moderator, câteva amănunte pe marginea acestui 
subiect: 

Această solemnitate de amploare a filologilor este organiza-- 
tă prin rotaţie, cu antrenarea următoarelor instituţii de învăţământ 
superior: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; Univer-
sitatea Naţională „Iuri Fedkovici” din Cernăuţi şi Universita-
tea de Stat din Moldova. Cu acest prilej, cea de-a 14-a ediţie a 
Colocviului a fost lansată la noi, la Chişinău.

Ne-am bucurat mult că am fost onoraţi de prezenţa unui număr impresionant de cer-
cetători-lingvişti din Suceava, Iaşi, Cluj, Timişoara şi, bineînţeles, din Republica 
Moldova. Ucraina vecină şi Federaţia Rusă şi-au trimis la acest Simpozion Internaţional 

reprezentanţii universităţilor din Kiev şi din Tiumen. De asemenea 
am rămas plăcut surprinşi de comunicările profund argumentate 
ale savanţilor-lingvişti de la Universitatea Spaniolă din legendara 
Granada.

Pe adresa Forului nostru din Chişinău a fost trimis şi un căl-
duros mesaj de felicitare din partea unui grup de discipoli ai lui 
Eugen Coşeriu, inclusiv al academicianului Kabarek, de la Uni-
versitatea din Tubingen, şi a profesorului Eugen Munteanu, de la 
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi.

Precizăm că la lucrările simpozionului coşerean s-au înscris 
circa 100 de participanţi, majoritatea prezentându-şi comunicările 
în atelierele de lucru care au funcţionat pe durata celor două zile.

***

Pentru publicul nostru cititor precizăm că marele savant-
lingvist basarabean Eugen Coşeriu s-a născut pe 27 iulie 

anul 1921 în comuna Mihăileni, judeţul Bălţi şi a trecut în eternita-
te în ziua de 7 septembrie 2002.

Este fondatorul Pri-
mei Şcoli Lingvistice din 
America de Sud şi al Şcolii 
Lingvistice de la Tubingen, 
Germania, unde a trăit şi a 
activat o îndelungată perioa-
dă de timp la universitatea 
din acest oraş în calitate de 
profesor.

A fost onorat cu titlul 
de Doctor Honoris Causa la 
50 de universităţi din toată 
lumea. Acelaşi însemn de 
înaltă preţuire şi respect i-a 

acordat Senatul USM ilustrului nostru concetăţean şi patriot la Şedinţa Solemnă din 4 
noiembrie, anul 1993.

Reporter „UNIVERSITATEA”

Eugen COŞERIU
(1921-2002)

Cel mai mare savant - lingvist 
şi poliglot al sec. XX

O întrevedere de lucru cu domnul rector 
USM Gheorghe Ciocanu.

 (Al treilea din dreapta – distinsul savant american 
Chris Fender)

În vizită la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Pedologie.

Domnul Sergiu Vatavu, doctor, 
conferenţiar universitar-cercetător 

oferă înaltului oaspete american detalii 
despre funcţionarea Centrului Regional 

Interdisciplinar 
ştiinţifico-Educaţional pentru studiul 

materialelor avansate.

Imaginea USM

OMAGIU MARELUI LINGVIST EUGEN COŞERIU
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Resimţim trecerea timpului numai atunci când sun-
tem puşi în faţa unor aniversări rotunde. Depar-

tamentul Chimie Industrială şi Ecologică al Facultăţii 
de Chimie şi Tehnologie Chimică a sărbătorit,recent, 25 
de ani de existenţă ca entitate în mediul universitar. Cu 
această ocazie, joi, 12 octombrie 2017, în Sala Senatului 
USM, a avut loc solemnitatea acestei aniversări. La fes-
tivitate au fost prezenţi: Rectorul USM, dr. hab., 
prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Preşedintele Aca-
demiei de ştiinţe a RM, acad. Gheorghe Duca, Di-
rectorul Institutului de Chimie al AşM, acad. Tu-
dor Lupaşcu, cadre didactico-ştiinţifice, studenţi, 
masteranzi, doctoranzi şi absolvenţi.

Momentul aniversar ne îndeamnă să facem o 
retrospectivă a celor 25 de ani de existenţă pentru 
a conştientiza eforturile celor implicaţi şi a urmări 
evoluţia Departamentului nostru.

Aşadar, în urmă cu 25 de ani, un intelectual, un 
chimist, venind cu raţionamente bazate pe o vastă 
cultură chimică şi pe un fler practic deosebit, cu o 
echipă coagulată în jurul ideii pune bazele Învaţă-
mântului universitar 
de protecţie a mediu-
lui şi de tehnologie 
chimică. Numele aces-
tei personalităţi com-
plexe, cu spirit de ac-
ţiune şi cu care îşi face 
autentificarea Depar-
tamentul Chimie In-
dustrială şi Ecologică, 
este Gh. Duca, doctor 
hailitat, profesor uni-
versitar, academician. 
Astfel, în luna septem-
brie a anului 1992 este 
fondată prima catedră 
pentru pregătirea spe-
cialiştilor şi realizării 
cercetărilor ştiinţifice în 
domeniul chimiei eco-
logice, tehnologiei chimice şi protecţiei mediului. Pe par-
curs, oferta educaţională a Departamentului este suplinită 
cu specialităţile: Tehnologia produselor cosmetice şi me-
dicinale (1998), Protecţia mediului (2001), Securitatea 
ecologică (2012). 

Echipa de cadre didactico-ştiinţifice era formată, în 
mare parte, de specialişti tineri şi energici. Locul de frunte 
în această echipă îi revine dnei Maria Gonța, în prezent 
doctor habilitat, profesor universitar, care, în calitate de 
cadru didactico-ştiinţific şi șef de catedră (2001-2016), s-a 
consacrat elaborării, perfecţionării şi dezvoltării continue 
a planurilor, cursurilor, suporturilor didactice, organizării 
laboratoarelor didactice şi de cercetare pentru a compa-
tibiliza procesul formativ propriu cu procesele similare 
organizate şi desfăşurate în instituţii cu acelaşi profil, naţi-
onale sau internaţionale. Dintre cei dornici de a se afirma 
şi a promova specialităţile, de a fortifica oferta educaţi-
onală, de la începuturi şi până în prezent, este doctor al 
conferenţiar Viorica Gladchi, actualul decan al Facultății 

Chimie și Tehnologie Chimică. Contribuţia acestor distin-
se doamne a fost apreciată prin înmânarea de către Preşe-
dintele AŞM a Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru”. 

Unul dintre pilonii Specialităţii Tehnologia produselor 
cosmetice şi medicinale pe drept poate fi numit doctorul 
habilitat, profesorul Valentin Bobeică, cel care contribuie 
substanţial la dezvoltarea ofertei educaţionale şi a cerce-

tărilor nu doar în acest domeniu, dar şi în cel de protecţie 
a mediului. Un cadru didactic cu un larg orizont ştiinţific 
este dna dr., conf. Vera Matveevici. În perioada de după 
constituirea catedrei, sunt angajaţi tineri care, după pregă-
tirea în Şcoala doctorală proprie, devin cadre didactico-
ştiinţifice. Dintre aceştia îi menţionăm pe dr., lect. sup. 
Ruslan Borodaev, dr., conf. Elena Bunduchi, dr., conf. 
Aliona Mereuța. Din generaţia celor şcoliţi în anii 2000 
fac parte dr., lect. sup. Veaceslav Boldescu, dr., lect. Na-
talia Velişco, lect. Albert Ivancic, lect. Angela Lis. Cadre 
didactice cu experienţă sunt lectorii Maria Culea şi Lolli-
ta Vozian. În procesul educațional particpă şi cercetătorii 
din Centrul de Cercetări ştiinţifice „Chimia aplicată şi 
ecologică” de pe lângă departament, dr. Victor Covaliov, 
dr. Nelly Goreaceva şi dr. Lidia Romanciuc. 

Lista lucrărilor editate pentru asigurarea procesului di-
dactic cuprinde circa 41 de titluri de monografii, manuale, 
materiale didactice pentru cursurile teoretice şi Îndrumare 
de lucrări de laborator. 

Departamentul are parteneri pentru realizarea practici-
lor: ICh AŞM, IEG AŞM, Serviciul Hidrometeorologic de 
Stat, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehno-
logii Alimentare, S.A. „Apă-Canal”, S.A. „Macon”, S.A. 
„Viorica-Cosmetic”, S.R.L. „Elody”, S.R.L. „Vita-Pharm-
com”, S.R.L. „Farmacia Familiei” ş.a. 

În cadrul Şcolii doctorale au fost pregătiţi 14 doctori şi 
un doctor habilitat la specialităţile: Chimie fizică, Pro-
tecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurse-
lor naturale şi Tehnologia produselor speciale. 

Una dintre activităţile extracurriculare relevante este 
organizarea anuală a Conferinţei ştiinţifice republicane 
a tinerilor cercetători „Chimia ecologică şi estimarea 
riscului chimic”, la care participă, pe lângă studenţii 
departamentului şi ai facultăţii, studenţi din alte institu-
ţii de învăţământ superioar din RM. 

Cadrele noastre ştiinţifico-didactice au realizat cer-
cetări şi în cadrul Proiectelor internaţionale („Coper-
nicus”, MRDA-CRDF, NATO, RFFI-Moldova, ANCS 
STCU, TACIS, Alliance Francaise de Moldavie ş.a.), 
Proiectelor de cercetări aplicative din cadrul Progra-

mului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management a 
calităţii apelor”, a Proiectelor de cercetări aplicative insti-
tuţionale. O vizibiliate a activităţii de cercetare a Departa-
mentului este asigurată graţie Conferinţei internaţionale 
Chimia ecologică, care în acest an a fost la cea de a VI-a 
ediţie.

În cei 25 de ani de activitate, cu cele 20 de promoţii, 
departamentul nostru a pregătit 917 absolvenţi la licenţă 
şi 171 la masterat. 

Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică, care 
a împlinit un sfert de secol, conferă şi mai mare greuta-
te momentului. Mai mult decât nişte simple cifre, toate 
aceste realizări sunt expresia unui enorm efort colectiv de 
afirmare a potenţialului intelectual şi ştiinţific în domeniul 
Chimiei Ecologice şi Tehnologiei Chimice. 

Elena BUNDUCHI,
doctor, conferenţiar universitar

şef Departament Chimie Industrială şi Ecologică

UN ENORM EFORT COLECTIV DE AFIRMARE A POTENŢIALULUI INTELECTUAL-ŞTIINŢIFIC
(DEPARTAMENTUL CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI ECOLOGICĂ, LA UN SFERT DE SECOL)

Cu foştii mei colegi şi prieteni, absolvenţi ai Facultăţii de 
Chimie din Promoţia 1972, dar şi cu specialişti şi savanţi de 

forţă ai Departamentului Chimia Industrială şi Ecologică întreţinem 
strânse relaţii de colaborare ştiinţifică şi de cercetare pe parcursul 
celor 25 de ani. Iar rezultatele cercetărilor noastre s-au soldat cu 
articole ştiinţifice fundamentale, care au apărut în literatura de spe-
cialitate din ţara noastră şi departe de hotarele ei, cu investigaţii 
fundamentale ce ţin de obiectul preocupărilor în comun. Pe timpuri 
am avut fericirea să ţin chiar un curs deplin de lecţii pentru studenţii 
chimişti şi pentru masteranzii facultăţii.

Ne bucură faptul că mulţi dintre discipolii mei au rămas fideli 
cercetărilor şi investigaţiilor ce ţin de Chimia Industrială şi Eco-
logică, unii dintre ei fiind angajaţi la Institutul de Chimie al AŞM, 

alţii dându-şi obolul şi toate energiile şi cunoştinţele în cadrul Departamentului. Când mi 
s-a oferit cuvântul, am subliniat în mod special că legăturile strânse şi prodigioase de co-
laborare între Departamentul de Chimie Industrială şi Ecologică cu alte instituţii de profil 
de prestigiu ar putea servi drept model pentru întreaga comunitate ştiinţifică din republică 
privind colaborarea fructuoasă inter-academică şi universitară.

Drept consecinţă a acestor eforturi în comun, AŞM m-a onorat recent cu Premiul „Sa-
vantul Anului” pentru ciclul de lucrări „Procese de absorbţie şi substanţe biologice active 
pentru protecţia mediului ambiant şi a sănătăţii omului”. 

Dar în acel moment frumos aniversar am trăit o mare bucurie şi mândrie că sunt absolvent 
al universităţii noastre, al Facultăţii de Chimie, care mi-a deschis un orizont larg de afirmare 
ulterioară pe ogorul ştiinţei naţionale. În această ordine de idei, aş putea afirma cu certitudine 
că Universitatea, Facultatea noastră m-au format ca savant, ca personalitate şi datorită lor 
am reuşit să mă afirm pe făgaşul ştiinţei. Până în prezent am elaborat peste 700 de lucrări, 
inclusiv articole, monografii, elaborări cu impact Factor, dar şi peste 70 de titluri-brevete de 
invenţii. 

Mă bucur astăzi că întreg colectivul Departamentului a obținut, parcursul unui sfert 
de secol, atâtea realizări cu adevărat impresionante, remarcându-se în mediul academic-
ştiinţific naţional şi internaţional. Prin aceste eforturi colectivul facultăţii şi al Departa-
mentului Chimie Industrială şi Ecologică fructifică bunul nume şi autoritatea comunităţii 
noastre academice.

Tudor LUPAŞCU,
academician, directorul Institutului de Chimie, AŞM,

absolvent al Facultăţii de Chimie, promoţia 1972

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

Zilele trecute în cadrul Universităţii de Stat din Moldova a avut loc un 
eveniment memorabil, care a întrunit cadre didactice şi personalităţi de noto-
rietate din domeniul Chimiei Practice.

Printre cei invitaţi la solemnitate a fost şi domnul Tudor LUPAŞCU, aca-
demician, directorul Institutului de Chimie al AŞM. Domnia sa ne-a oferit o 
scurtă relatare pe marginea evenimentului nominalizat: 

Momentul solemn: deschiderea festivităţii în Sala Senatului USM

De acelaşi însemn prestigios – Medalia „Nicolae Milescu-Spătaru” – s-a 
învrednicit şi doamna Viorica Gladchi, doctor, conferenţiar universitar, 

decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică

Preşedintele AŞM, domnul Gheorghe Duca, înmânează Medalia 
„Nicolae Milescu-Spătaru” doamnei Maria Gonţa, doctor habilitat, 

profesor universitar

Imaginea USM

PE ACEEAŞI LINIE DREAPTĂ, ÎN ASCENSIUNE
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rile Gaudeamus, interpretate de Corala „Lira” (conducător 
artistic şi prim-dirijor Svetlana Veselovschi; maestru de 
concert Olga Peicev).

O surpriză plăcută pentru publicul spectator a fost evo-
luarea exemplară, în calitate de moderatoare, dar şi de inter-
pretă a Lidiei Bahnaru-Bobeică, absolventă a Facultăţii de 
Limbi şi Literaturi Străine, care pe parcursul concertului 
festiv i-a impresionat pe cei din sală cu bine cunoscuta paro-
die muzicală „Luţă”.

Şi încă un detaliu: serata în cauză a avut parte în acea seară 
autumnală de un spectator deosebit. Este vorba de remarcabi-
lul savant-fizician american, domnul Chris Fender, profesor 
la Universitatea Missouri, SUA, director al Oficiului de 
Management Inovaţional şi Relaţii cu Industria de la insti-
tuţia nominalizată, care a participat la Săptămâna de Inovare 
şi Transfer Tehnologic, organizată la Universitatea de Stat din 
Moldova sub auspiciile Institutului de Cercetare şi Inovare, 
USM. Precizăm că distinsul oaspete a fost invitatul personal 
al domnului Florentin Paladi, profesor universitar, prorec-
tor pentru Activitatea Ştiinţifică.

În debutul Spectacolului aniversar moderatoarea Lidia 
Bahnaru-Bobeică a rostit următoarea frază: „sunt multe cir-
cumstanţe, dar şi oameni care au contribuit semnificativ, 
an de an, la succesele şi realizările Universităţii de Stat din 
Moldova. În această ordine de idei, avem deosebită plă-
cere să amintim despre contribuţia pe toate dimensiunile 
a dragilor noştri profesori şi studenţi de la toate cele 12 
facultăţi, dar şi despre rolul şi aportul personalului admi-
nistrativ şi al celui auxiliar, despre partenerii noştri locali 
şi din afară. Credem că fiecare în parte şi-a adus obolul la 
cauza noastră comună - păstrarea şi perpetuarea bunului 
nume şi prestigiu pe arena naţională şi cea internaţională 
a Alma Mater – Universitatea de Stat din Moldova”.

uite că acest bun nume l-au confirmat, pentru a câta 
oară! admirabilele noastre colective artistice studen-

ţeşti, care au oferit oaspetelui american Chris Fender şi spec-
tatorilor din sală adevărate momente de satisfacţie estetică 
pentru modul în care şi-au demonstrat talentul şi capacitatea 
de a fi la înălţimea unor artişti veritabili.

Dar mai are o nuanţă acest contact, această comunicare es-
tetico-artistică între cei de pe scenă şi publicul din sală. Acest 
transfer imaginar de emoţii pozitive imprimă un profund me-
saj patriotic - cognitiv şi chiar instructiv. Este vorba despre re-
pertoriul pe care l-a prezentat Corala „Lira”. Doamna prim-
dirijor Svetlana Veselovschi ne-a relatat că în ediţia curentă 
au fost incluse lucrări inedite: piese corale din diferite ţări, 
cântece corale clasice şi cele populare (prelucrate pentru cor) 
nelipsind nici piesele moderne pe cele mai variate subiecte.

În aşa mod, tânărului spectator i se propune să „guste” şi 
să pătrundă în universul culturii corale naţionale şi universale, 
să se familiarizeze cu capodopere ale vestiţilor creatori de fru-
mos din secolele trecute şi din timpurile noastre.

La acest capitol s-a remarcat şi suita de perle (melodii 
populare şi dansuri autentice, culese în zonele folclorice din 
Moldova şi Bucovina) cu care a evoluat Ansamblul Etno - 
Folcloric „Crenguţa de Iederă” (conducător artistic Ma-
ria Iliuţ, conducător muzical Ion Proca, coregraf Nicolae 
Gribincea).

Ca de obicei, stârneşte furtuni de aplauze o altă formaţiu-
ne artistică studenţească – inconfundabilul colectiv de dans 
sportiv „Elite-Dance” (conducător artistic Mihail Dudnic, 
coregrafi Anatolie Popovici şi Iurie Iovu).

O adevărată feerie a cântecului, a dansului şi a portului 
nostru naţional a demonstrat Orchestra de muzică popula-

Moto: Arta dă aripi…
 Victor Hugo

ARIPI INVIZIBILE PURTÂND ARTA AUTENTICĂ

Imaginile din această pagină au fost realizate de Marina Cebotari, fotoreporter USM.

la începutul acestui Brumărel, 
mai precis, pe data de 4 octom-

brie, pe înserat, Sala de Spectacole a 
Casei de Cultură, USM, a devenit Arena 
unui eveniment cultural, care s-a desfă-
şurat pe parcursul a două ore încheiate.

Spectatorii – tineretul studios, profesori de la 
diferite facultăţi, angajaţi ai structurilor universi-
tare, dar şi oaspeţii din afara mediului nostru aca-
demic universitar – şi-au ocupat din timp locurile 
în aşteptarea multor surprize plăcute, care aveau 
să se producă pe parcurs.

Oricum, spectacolul de sărbătoare a fost bine 
gândit şi plămădit din timp, cu atât mai mult cu 

cât organizatorii l-au conceput ca pe o simbioză a două 
date remarcabile din viaţa comunităţii noastre academice 
- universitare – Ziua Profesională a Profesorilor şi Ziua 
Universităţii de Stat din Moldova. Iar o solemnitate de-
osebită evenimentului în cauză le-au conferit sărbătorii 
duble chiar primele acorduri ale Imnului de Stat al Repu-
blicii Moldova şi ale Imnului Studenţilor din toate timpu-

Cei doi colegi, prieteni şi savanţi, profesorii Florentin 
Paladi şi Chris Fender – în Sala arhiplină a Casei de 

Cultură USM.

 Prezentatoarea Lidia Bahnaru-Bobeică s-a descurcat 
onorabil cu funcţia ce i-a fost încredinţată.

ră şi Ansamblul de dans popular „Struguraş” (dirijor 
Iurie Tătaru, conducător artistic Leonid Şerbin, maes-
tru de concert Valeriu Negruţa). 

Temperamentul şi temperatura ridicată la maximum 
pe care au demonstrat-o instrumentiştii şi dansatorii l-au 
făcut chiar şi pe oaspetele nostru de peste ocean să apla-
ude din toată inima, comentându-i ceva la ureche bunului 
său prieten de alături Florentin Paladi, domnul prorector 
având inspirata idee de a-l invita pe Chris Fender la Spec-
tacolul nostru de zile mari.

În acele clipe de maximă receptare a frumosului aveai 
senzaţia că eşti purtat pe nişte invizibile aripi ale unei arte 
autentice.

Notă: Regia Spectacolului îi aparţine doamnei 
Adriana Derevici, lector la Facultatea de Arte Fru-
moase, conducător al Colectivului-Model „Vacanţa 
Mică”.

Mihai MORĂRAŞ
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vineri, 20 octombrie, 
zece finaliști au 

fost invitați la Universitate 
de Stat pentru a participa la 
ultima etapă a concursului 
de eseuri jurnalistice în lim-
ba franceză „Le Coing d’Or 
- Gutuia de aur – 2017”. 
Gazdele evenimentului 
francofon – studenții de la 

Comunicare, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comuni-
cării, i-au întâmpinat cu zâmbete radioase, numere proaspe-
te de ziar „Courrier de Moldavie” și buchețele din frunze și 
flori de toamnă, meșterite cu drag 
pentru laureații vrednici de toa-
tă lauda. Coșurile cu gutui – pie-
sa de decor nelipsită de la edițiile 
concursului – au colorat în aur și 
lumină această sărbătoare a franco-
foniei. Gutuia, acest fruct deosebit, 
are mai multe conotații – prima ne 
parvine din antichitate – gutuia ca 
simbol al rodniciei, fertilității, pri-
nosului. 

Les reseaux sociaux: avan-
tages et inconvénients pour moi-
meme, adică, Rețelele sociale – 
avantaje și inconveniențe persona-
le – această temă a fost dezbătută la 
ediţia curentă. Subiectul a suscitat interesul unui număr mare 
de tineri francofoni din Republica Moldova. Prima etapă în 
această ediție s-a încheiat pe 16 octombrie. Cea de-a II-a eta-
pă – reuniunea laureaților, a membrilor juriului, bineînțeles, 
şi a tuturor doritorilor – s-a desfășurat în sala de conferințe 
222, blocul IV al USM. Anul acesta la concurs au participat 
elevi de liceu din Căușeni, Cahul, Bălți, Soroca, Chișinău, 
astfel arealul geografic fiind mai extins decât până acum. 

Învingătorul concursului beneficiază de un sejur de două 
zile la București cu posibilitatea participării în emisiuni în 
limba franceză la Radio România Actualități. De acest pre-

miu mare s-a învrednicit Camelia Saranciuc, o elevă de 
excepție de la Liceul „Ion Creangă” din capitală. 

Iar Camelia Cazacu, elevă a clasei a X-a de la Liceul 
„Gh. Asachi” din capitală a devenit deținătoarea diplomei 
de gradul I. Tot ea a obținut și un premiu bănesc de 3000 
de lei. 

Echipa de liceeni de la Soroca, fideli participanți la toate 
edițiile concursului nostru, au devenit deținători ai premi-
ilor de gradul II – Mădălina Ranga, și gradul III – Cristina 
Baș, ambele eleve la Liceul „C. Stere”. 

Precizăm că acest Concurs de prestigiu a fost iniţiat în 
anul 2005 de Secţia Moldova a Uniunii internaţionale a 
Presei Francofone (UPF), în parteneriat cu Facultatea de 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, şi Centrul pen-
tru Jurnalism Independent. La prima ediție, din septembrie 
2006, a participat și o delegație de jurnaliști și scriitori din 
Elveția, interesați de starea francofoniei în Republica Mol-
dova. 

Condiţiile de organizare şi participare la concurs, precum 
şi criteriile de evaluare sunt expuse şi explicate, de regulă, 
pe pagina publicației „Courrier de Moldavie” (htpp//www.
courrier.md), pe rețelele de socializare, în ziarele raionale, 
la Postul Naţional de Radio şi la Radio Chișinău. Eseurile 
celor 10 laureați, integral sau secvenţial, sunt publicate într-

un număr special al ziarului secţiei Moldova UPF „Courrier 
de Moldavie”. Așa cum am procedat și anul acesta.

Coordonatorii concursului – Secţia Moldova a Uniunii 
internaţionale a Presei Francofone (UPF) – cu susţinerea 
Centrului Independent de Jurnalism, a Facultăţii de Jurnalism 
si Ştiinţe ale Comunicării de la USM şi cu concursul periodic 
al Alianţei Franceze din Moldova şi al Antenei Chișinău a 
Agenţiei universitare a Francofoniei au oferit pe parcursul 
anilor premii valoroase pentru cei 100 de laureați: camere 
digitale pentru deţinătorii premiilor de gradul I, dictafoane, 
dicţionare electronice pentru poligloţi cu un volum total de 
circa 600 000 de cuvinte si 67 000 de expresii şi fraze în 29 
de limbi, dicţionare bilingve (franceză-română), de aseme-

nea, cărţi în limba franceză 
şi în română – de retorică şi 
gramatică. De două ori – în 
2008 și în 2013 – în calitate 
de premiu mare, a fost oferi-
tă posibilitatea de a călători 
în țări francofone – Franța și 
Elveția.

Activitatea Secţiei Mol-
dova UPF se desfăşoară în 
deplină concordanţă cu prin-
cipiile diversităţii culturale, 
de care se ghidează organiza-
ţiile francofone, fiind angaja-
tă plenar în susţinerea intere-
sului pentru limba franceză ca 

mesager cultural internaţional. Prin editarea în R. Moldova, 
cu forţele jurnaliştilor autohtoni, a unei publicaţii în limba 
franceză, prin desfășurarea, an de an, a concursului republi-
can Gutuia de Aur – Le Coing d’Or, ajuns la cea de-a XI-a 
ediţie, ne propunem să stimulăm creativitatea tinerilor jurna-
lişti şi a tuturor condeierilor francofoni din ţara noastră. 

Silvia GROSSU,
redactor la Courrier de Moldavie,

coordonator al Concursului 
„GUTUIA DE AUR – LE COING D’ OR”, 

doctor, conferenţiar universitar

la data de 18 octombrie 2017, în incinta Universității de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării, a avut loc lansarea volumului 

,,Gardul de măceși” semnat de Vasile Spinei.
Cartea cuprinde poezii haiku, un gen de poezie japoneză cu formă fixă, alcătuită din 

17 silabe repartizate pe 3 “versuri”, ele fiind formate din 
5, 7, 5 silabe, respectiv.

,,Pentru a ajunge la haiku am avut nevoie de mai 
multe decenii de lectură, de călătorii, de meditații. Hai-
ku este o stare când te contopești cu natura, când te 
simți parte componentă a naturii. Tu - natura și natura 
în tine”, s-a confesat poetul Vasile Spinei.

La eveniment au fost prezenți studenții Facultății de 
Jurnalism și Științe ale Comunicării (FJȘC) și invitații 
speciali: Ambasadorul Japoniei Masanobu Yoshii, 
scriitorii-academicieni Mihai Cimpoi şi nicolae da-
bija, preşedintele Uniunii Scriitorilor arcadie suce-
veanu, poeţii Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, precum şi 
prozatorul şi publicistul nicolae roibu și un grup de 
jurnalişti din mass-media electronică şi cea scrisă. 

,,Haiku trebuie să fie un cuvânt care reprezintă un anotimp. Cuvântul și limba este baza 
culturii. Îmi pare bine ca în R.Moldova sunt oameni curioși de a învăța haiku. Ca Ambasador 
trebuie să spun că anul acesta noi sărbătorim 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. 

Noi dorim să facem mult mai cunoscută Japonia în această țară”, a afirmat Ambasadorul 
Japoniei Masanobu Yoshii.

În cadrul evenimentului o parte din cei prezenți au ținut un scurt discurs despre Vasile 
Spinei și cartea sa ,,Gardul de măceși’’.

,,Vasile scrie cu esență și în ziaristică are stil hai-
ku, adică fraze scurte care încearcă să împuște, să 
spună ceva. A fost și este apreciat de noi, colegii lui 
de universitate. În cuvinte puține să spui multe este 
calitatea poeziei lui Vasile Spinei”, a menționat Nico-
lae Dabija,  redactor-şef la săptămânalul „Literatura 
şi Arta”.

De asemenea stundenții FJȘC au pregătit o feli-
citare muzicală și au recitat câte o poezie din cartea 
,,Gardul de măceși”. 

Vasile Spinei ‒ prozator, poet, ziarist, redactor, 
scenarist. Debutează editorial în anul 1975 cu cartea 
de proză „Credinţă”, iar în anul 1993 debutează cu 
volumul de poezii „Teamă de semn rău”. Este mem-
bru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Jurnaliştilor 

din Republica Moldova.
Inesa şPAC, 

studentă, Facultatea de Jurnalism şi ştiinţe ale Comunicării, USM, anul II. 

Pe data de 13 octombrie curent, în 
cadrul Universității de Stat din 

Moldova a fost lansată Platforma online, 
JURIDICE Moldova, care are drept scop 
sintetizarea informațiilor relevante pentru 
lumea juridică din Republica Moldova, cu 
scopul extinderii şi realizării unui spațiu 
de comunicare pentru profesiile ce țin de 
Jurisprudență.

La festivitate au participat studenții și ca-
drele didactice de la Facultatea de Drept a 
USM, precum şi de la alte facultăți: Jurnalism 
și Științe ale Comunicării; Istorie și Filozofie 
etc. Invitații speciali ai evenimentului au fost 
rectorul USM – domnul Gheorghe Ciocanu, 
președintele Uniunii Avocaților din R. Mol-
dova – Emanoil Ploșniță, vicepreședintele 
Uniunii Naționale a Barourilor din România 
– ioan Chelaru, președintele Societății de 
Științe Juridice din România și coordonato-
rul JURIDICE.ro – Andrei Săvescu.

 În mesajul său de felicitare, Rectorul 
Universității de Stat din Moldova Gheorghe 
Ciocanu i-a îndemnat pe viitorii juriști să 
realizeze şi în continuare astfel de proiecte 
prin care să contribuie la formarea unei cul-
turi noi, specifice Facultății de Drept, dar 
și să păstreze bunele practici și frumoasele 
tradiții deja existente în cultura instituțională 

a Universității de Stat din Moldova. Or, a 
conchis vorbitorul, trebuie să fie asigurată 
continuitatea, pentru că performanța și im-
pactul vin numai din continuitate: „Această 
platformă, această echipă, care a inițiat 
acțiunea re-
spectivă, trebu-
ie să-și declare 
clar și corect 
o b i e c t i v e l e . 
Este important 
să creați totul 
corect. noi ne 
dorim o justiție 
independentă.” 

E c h i p a 
J U R I D I C E 
Moldova, în 
frunte cu Ma-
xim Macovei, 
președintele Proiectului, își propune ca, 
prin intermediul platformei JURIDICE 
Moldova, să contribuie la consolidarea 
sistemului judiciar autohton și să cultive 
respectul cetățenilor fata de lege. Or, susțin 
ei, diseminarea frecventă a informației din 
domeniul juridic poate să contribuie la for-
tificarea imaginii și culturii profesionale a 
viitorilor juriști. De asemenea, ei își pro-

pun ca platforma JURIDICE Moldova să 
concentreze toate noutățile din domeniul 
juridic și să le prezinte într-o manieră ac-
cesibilă pentru fiecare beneficiar, facilitând 
astfel accesul cetățenilor din Republica 

Moldova la acest 
gen de informație. 

În raport cu 
această inițiativă a 
tinerilor, decanul 
Facultății de Drept 
domnul sergiu 
Băieșu a menționat: 
„Vom lansa o plat-
formă juridică, o 
platformă asemă-
nătoare celei care 
deja este în Româ-
nia, o platformă în 
care, sper eu, să gă-

sim opinii vizavi de viața juriștilor, vizavi 
de ceea ce se întâmplă în societate, vizavi 
de acele probleme pe care le găsesc, le pun, 
iar, uneori, reușesc să le rezolve juriștii. 
Sper că cei care au pornit acest proiect 
să-l continue în viitor, pentru a găsi opinii 
care să ne ajute ca societatea, încetul cu 
încetul, să aibă încredere în justiție, fiind-
că, din păcate, trebuie să recunoaștem că 

încrederea societății în justiție nu este cea 
corespunzătoare.”

Platforma JURIDICE Moldova a 
fost concepută după modelul Platformei 
JURIDICE.ro din România, despre care 
vicepreședintele Uniunii Naționale a Barou-
rilor din România, domnul ioan Chelaru, a 
menționat că este una dintre cele mai bune 
din spațiul românesc, extrem de dinamică și 
bine-informată. Domnia sa crede că și Pro-
iectul JURIDICE.md va fi unul de succes, 
remarcând capacitățile tinerilor din Repu-
blica Moldova, dar și necesitatea implicării 
noii generații în progresul acestei țări: „Am 
constatat cu plăcere că și R. Moldova, din 
punct de vedere intelectual, primește și 
trimite în lume minte omenească extrem 
de dotată și extrem de activă. Să faceți o 
carieră frumoasă. Să vă dedicați edifică-
rii, și în Moldova, a ceea ce toată lumea 
așteaptă și dorește și ceea ce nu-i simplu 
– Stat de drept.”

 Aşadar, echipa JURIDICE.md pornește 
la drum cu mult entuziasm şi cu multe pla-
nuri. Să le dorim succes!!! 

 Corina RUSU, anul II
Violeta ȚUȚUIANU, anul I

Facultatea de Jurnalism și Ştiințe ale 
Comunicării

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE JUSNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

PLATFORMA WEB - JURIDICE MOLDOVA

O CĂLĂTORIE SPIRITUALĂ ÎN STIL JAPONEZ

CONCURSUL „GUTUIA DE AUR – LE COING D’ OR” – 2017, EDIŢIA A XI-A
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Acesta ar fi mesajul încurajator, de Bun Augur, pe care Alma Mater – Universitatea 
de Stat din Moldova – îl adresează în noul an de studii 2017-2018 celor care, acum două 
luni, au trecut pragul universitar, devenind membri ai familiei noastre studenţeşti.

Ce i-a motivat pe absolvenţii de ieri ai liceelor şi colegiilor din republică să facă 

bună carte anume la USM; ce gânduri şi speranţe îi încearcă pe tinerii studioşi din 
anul I de la cele 12 facultăţi, vom putea afla sumar, parcurgând aceste două pagini de 
ziar alăturate.

Să le fie tuturora într-un ceas bun!

Cotidianul studenţesc

CALEA CE-AI ALES-O ― ŢIE-ŢI APARŢINE, OPTIMIST SĂ FII ŞI-NCREZĂTOR ÎN SINE!

se spune mai întotdeauna că lucrurile care trebuie să fie ale noastre vor 
veni la noi neapărat. Așa s-a întâmplat și în cazul meu, cu Facultatea 

de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
… Când eram mică, mă atrăgeau medicina și lectura, două domenii care 

nu par deloc înrudite, însă care mă captivau în egală măsură. Îmi plăcea să 
aflu cum este construit corpul uman, cum funcționează organismul, ce lea-
curi pentru boli există... Lectura mă fascina prin capacitatea de transfer într-o 
lume deosebită. Citeam pentru a deveni și mai visătoare decât eram, pentru a 

simți la fel ca personajele, pentru a lua învățături din cărți, pentru libertatea mea sufletească... 
Nu mă despărțeam de cărți decât în timpul somnului. 

În clasele primare am început a scrie poezii. Aveau ca temă natura, dragostea față de 
mamă, patria. Mai târziu, subiectele s-au diversificat. Între timp, am început a scrie și eseuri 
cu o râvnă pe care nu o pot descrie în cuvinte. Profesoara mea de Română, Raisa Gavriliță, 
m-a ghidat din clasa a 5-a și până într-a 12-a în lumea scrisului și a literaturii. Ea mi-a fost 
mentor şi în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și Literatura Română (edițiile 2014, 
2015, 2016) și în cadrul Olimpiadei Internaționale de Lectură (Constanța, 2015).

Absolvind Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din oraşul Călărași, după examenele de 
Bacalaureat, care au marcat o nouă treaptă în dezvoltarea mea intelectuală, mai ales după un 
examen cam anevoios la biologie, pe care nu o să-l uit toată viața, am decis să urmez cursu-
rile Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am fost admisă, am 
început studiile, însă, pe lângă pasiunea pentru Litere, în mine a început să se afirme dorința 
arzătoare de a înțelege realitatea așa cum este ea, din perspectiva gândirii psihologice. Îmi 
doream ca visătoarea din mine să-și coloreze realitatea nu doar prin scris, ci și prin acțiuni 
reale, precise. Plus la asta, încrederea pe care voiam s-o dobândesc, autocunoașterea și eva-
luarea propriului potențial îmi doream să le vină în ajutor și altora. Aveam și mai am scopul 

de a împărți cu oamenii optimismul, forța interioară, dedicația față de muncă, perseverența 
și curajul. 

Într-o lume atât de zbuciumată, psihologia este un leac pentru suflet. În momentul în care 
nu știi exact cine ești și care este valoarea ta ca persoană, Psihologia îți oferă răspunsuri la 
întrebările legate de identitatea ta. Atunci când vrei să te oprești ori simți că nu are rost să mai 
lupți pentru ceva, Psihologia reprezintă forța de motivare care îți deschide aripile. Anume 
aceste idei stau la baza formării mele ca tânără și le consider cu atât mai importante, cu cât 
realizez că „a trăi” înseamnă „a cunoaște”, „a simți”, „a te dezvolta” și „a relaționa” cu 
ceilalți. O simplă existență, în care cunoașterea îți este limitată, nu poți simți fără inhibiții, 
nu te poți dezvolta și autorealiza, îți este îngrădită relaționarea cu ceilalți – este ceva greșit, 
sec, lipsit de esență. Te poți bucura din plin de viață, dacă îți dai voie să fii om și să mergi cu 
îndrăzneală în direcția idealurilor tale.

Am un model de psiholog experimentat și specialist bun – doamna Angela Tomuz, psiho-
log clinician, căreia îi aduc pe această cale mulțumiri cordiale pentru impactul asupra creării 
personalității mele. Din proprie inițiativă, susținută de Domnia sa și de familia mea, am ales 
Universitatea de Stat din Moldova pentru a studia Psihologia. Sunt sigură că am făcut alege-
rea corectă datorită învățământului de calitate oferit aici, despre care am ocazia nu doar să 
aud, ci de care pot deja să beneficiez. Sunt în anul I, dar mi-am trasat deja obiectivele pentru 
viitor. Îmi doresc să urmez parcursul specializării în Psihologia clinică. Sunt profund intere-
sată şi de Psihologia relațiilor, a cuplului și a familiei. 

Cheia succesului se potriveşte cu inițiativa și perseverența ta. Caut-o şi aplic-o! Nu 
ezita niciodată să pornești și să ajungi acolo unde ți-ai propus!

Crina ŢÎCU,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

absolventă a Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Călăraşi

Încă din copilărie îmi plăcea să citesc. Nici un obiect nu m-a fas-
cinat atât de mult ca Limba Română. Această disciplină mi-a dat 

șansa să mă regăsesc, fiindcă aveam atâta nevoie de asta...
Eram prin clasa a treia şi învățătoarea de educație moral-spirituală 

mi-a spus să citesc cu voce tare textul „Mere putrede și mere bune”. 
După prima lectură am simțit că s-a mișcat sufletul în mine. Obișnuisem 
să vorbesc în fața oglinzii. Acest exercițiu mi-a dezbrăcat fricile atunci 
când ieșeam în fața clasei. Îmi plăcea să stau în prima bancă, pentru ca 
să fiu mereu în conexiune cu profesorul și lecția.

În adolescență am citit „Romanul adolescentului miop”de Mircea Eliade, 
unde am găsit afinități ce consunau cu stările mele sufleteşti. Mă pasiona acest 
roman, fiindcă pe atunci aveam și eu un jurnal în care obișnuiam să-mi notez confe-
siunile. Eram atât de fericită când am înțeles că nu sunt singura care visează cu ochii 
deschiși și scrie în jurnal până la miezul nopții…

A fost o perioadă de înflorire în care am avut șansa să mă afirm prin ziare și reviste 
cu creații de poezie și proză.

O altă experiență frumoasă a fost și radioul școlar „Elada info”, care m-a format ca 
personalitate și m-a făcut să cred în visul meu, cel de a deveni prezentatoare de radio 
sau televiziune.

Înainte să deschid ușile Universității de Stat din Moldova, aveam de ales între 
Facultatea de Jurnalism sau Teatru. Dar, la lansarea cărții mele „Amurgul tăcerii”, 
jurnalista Zinaida Izbaș de la Radio Moldova m-a sfătuit că, dacă vreau să evoluez și 
în ale scrisului, trebuie să aleg Facultatea de Litere. N-am stat prea mult pe gânduri și 
am ales-o, fiind convinsă că această facultate mă va ajuta să cresc și să devin ceea ce 
am visat întotdeauna. 

Sunt fascinată de tot ce-mi oferă fiecare lecție. Încurajându-mă pe mine în-
sămi, îmi zic: „Bun venit în Lumea Literelor!”

                                                          Natalia PÂNTEA,
                                                          Facultatea de Litere,

absolventă a Liceului Seral Nr.1 din Chişinău      

numele meu este Rusu Daniela şi sunt studentă la Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (FRIŞ-

PA), USM. Fiind elevă  a Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, 
mi-am făcut drept prietenă o doamnă extraordinară, care, după câteva 
discuţii, m-a convins să studiez Politologia (Domnia sa predă la FRIŞ-
PA). 

După ce am absolvit Colegiul, am început să devin curioasă, încer-
când să aflu ce înseamnă organizaţii internaţionale, non-guvernamen-
tale, cum s-ar stabili relaţiile dintre state şi de ce ar fi războaie în lume, 
dacă există  politica. Astfel am ajuns să studiez  Relaţiile Internaţio-
nale şi, pentru ca să pătrund în esenţa conceptelor, am ales grupa cu 

predare  în limba engleză.
Am optat anume pentru USM, pentru că (dacă ar fi sa judecăm după calitatea stu-

diilor) aceasta este Prima Universitate din Republica Moldova, conform unor sondaje 
internaţionale. Acesta a fost şi unul din motivele care m-a  orientat spre scopul final. 

Un alt motiv ar fi oportunitatea de a studia intr-o limba străină, pe care eu, de altfel, 
voiam demult să o studiez.

Nu am avut alte opţiuni; la care facultate să studiez şi la care universitate să-mi duc anii de 
studenţie. Am mers cu inima plină de emoţii  în întâmpinarea visului pe care mi l-am pus.  

Sunt deja în a doua lună de studii şi nici o secundă nu regret ca sunt studentă la FRIŞPA. 
Sunt mulţumită de nivelul de predare, îmi place cum sunt organizate orele de studiu.  Mai 
mult decât atât: deja am fost infiltraţi în lumea politică prin întâlniri cu ambasadori, convorbiri 
cu traineri internaţionali, ba chiar am devenit membru al unui ONG. 

O atmosferă prietenoasă, cadre didactice calificate, management eficient şi proiecte 
reale pentru dezvoltare personală şi profesională – acestea sunt doar câteva dintre bene-
ficiile de care am parte zi de zi.

Daniela RUSU,
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative,

absolventă a Colegiului Naţional de Comerţ, ASEM

Mă numesc Jardan Daniela, am 23 de ani, sunt absol-
venta Colegiului de Medicină şi Farmacie ,,Raisa 

Pocalo” din Chişinău. Precizez că-mi fac studiile la anul I, 
Facultatea de Biologie si Pedologie, Specialitatea Biologie 
Moleculară.

Probabil, cineva ar putea să mă întrebe: de ce anume Bi-
ologia moleculară?

Răspund: deoarece mă fascinează această specialitate şi, 
plus la asta, are o strânsă legătură între Biologia moleculară 
si medicină. Biologia moleculară este ramura biologiei care 
se ocupă cu studierea mecanismelor biologice în cadrul celu-

lei, la nivel molecular. Biologia moleculara este utilizată în medicina umană şi 
veterinară cu scopuri de cercetare, de diagnostic, de tratament al diferitor boli, 
dar şi de ameliorarea acestora. 

Biologia moleculară a evoluat în ultimii 10 ani datorită progreselor realiza-
te în cercetările de biochimie, genetică, în tehnici de microscopie electronică, 
de tehnologie a ADN recombinat.

Îmi place foarte mult aceasta specialitate, deoarece aici poţi studia totul, 
începând de la microorganisme până la om. De mic copil îmi plăcea să studiez 
florile din gradina bunicii, să admir păsările şi animalele. Pentru mine a fost un 
vis obsedant să ajung la Universitatea de Stat din Moldova.

Mă simt norocoasă că acest vis a devenit pentru mine realitate. Aş fi de 
părerea că forţa şi energia biologică a omului este condiţia sănătăţii unei 
comunităţi umane.

Daniela JARDAN,
Facultatea de Biologie şi Pedologie,

absolventă a Colegiului de Medicină şi Farmacie „Raisa Pocalo” 
din Chişinău

CONDIŢIA SĂNĂTĂŢII 
UNEI COMUNITĂŢI UMANE

ISTORIA ESTE CUNOAŞTEREA DE SINE

UN TRASEU BINE CONTURATDIN DRAGOSTE PENTRU LITERE

PSIHOLOGIA – LEAC PENTRU SUFLET ŞI FORŢĂ DE MOTIVARE

Mă numesc Antocian Alexandru. Am absolvit Liceul Teoretic Român - 
Francez „Gheorghe Asachi’’ din oraşul Chişinău, profilul umanistic. 

Sunt deja student în anul întâi al Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea 
de Istorie şi Filozofie.

Am ales anume această facultate, fiindcă am o predilecţie pentru istorie. 
În primul rând, mă fascinează această ştiinţă, care astăzi pentru unii pare a fi 
una auxiliară. Dar pentru mine acest domeniu este o vocaţie. Am descoperit-o 
în anii de liceu. Un rol aparte în alegerea mea le revine părinţilor, ei încurajân-
du-mă (tata este istoric si el). Profesorii din liceu, de asemenea, au contribuit 
la orientarea mea, convingându-mă că noi suntem generaţia care va trebui să 

schimbe mentalităţile vechi şi retrograde…
În al doilea rând, facultatea presupune dezvoltarea unui complex de caracteristici, aptitudini 

profesionale şi personale, precum: comunicarea fluentă şi întreţinerea unui dialog, dezvoltarea 
consecvenţei şi a gândirii logice, capacitatea de analiză critică etc. Plus la toate, istoria este unda 
verde spre acumularea informaţiei pentru cultura noastră generală.

Apoi, profesia unui istoric nu se limitează la faptul de a fi numai profesor de istorie. Am ales-o 
de aceea că ea conţine un spectru larg de activităţi, ce cuprinde şi pe cel politic, diplomatic, social, 
adică oferă şi locuri de muncă în structurile guvernamentale şi în alte structuri ale statului.

Dar consider că trăim într-o societate unde poporul nu-şi cunoaşte istoria, se resimte amprenta 
sovietică. Istoricii generaţiei noastre ar trebui să-şi pună scopul de a găsi remediul acestei proble-
me ce se acutizează pe zi ce trece. În această ordine de idei, studenţii de la Istorie au misiunea de a 
studia cu lux de amănunte ştiinţa respectivă pentru a găsi rădăcinile litigiilor din societatea actuala 
şi pentru a le combate pe viitor. Cum se zice: „Cine nu-şi cunoaşte trecutul, nu are viitor”.

În final, pot afirma cu certitudine că mi-am găsit tărâmul de activitate şi interes, conform 
preferinţelor şi aspiraţiilor mele. Sunt sigur că studiile în cadrul Facultăţii de Istorie si Filozofie, 
dar şi-n cel al concursurilor şi conferinţelor îmi vor aduce un beneficiu real în formarea mea ca 
specialist. 

Alexandru ANTOCIAN,
 Facultatea de Istorie şi Filozofie,

absolvent al Liceului Teoretic Român - Francez „Gheorghe Asachi” din Chişinău

 pag. 7



UNIVERSITATEA 731 octombrie 2017, nr.3 (192)Cotidianul studenţesc

CALEA CE-AI ALES-O ― ŢIE-ŢI APARŢINE, OPTIMIST SĂ FII ŞI-NCREZĂTOR ÎN SINE!

vara anului 2017 a fost foarte lungă. Acest fapt l-am conștientizat încă în semestrul 
II al ultimului an de studii în Liceul Teoretic Cuhureștii de Sus, raionul Florești. 

Priveam cu un fel de invidie la copiii care se bucurau de prima zi de vară și deja își 
făceau planuri grandioase pentru trei luni de libertate. Fiind la poalele unui munte, care 
purta numele de Bacalaureat, eu aveam doar un singur gând ce mă încuraja: „Voi reuși”. 

Luna lui iunie am petrecut-o ridicându-mă pe vârful acestui munte. Mulți au picat și 
au rămas acolo de unde și-au luat pornirea. Ajungând în vârf și cucerind acest BAC, am 
înțeles că drumul cela lung până aici a fost, de fapt, un drum ușor. Cel mai greu mă aștepta 

înainte. Mă aștepta viața matură. Profesia pe care doream să o îmbrăţişez a fost Jurnalismul. Până în clasa 
a 9-a, când în fața fiecărui elev apare o răscruce de care depinde viitorul lui, mă gândeam la mai multe 
profesii: designer, profesor, actor. 

Ideea de a deveni jurnalist a apărut pe neașteptate. Încă din clasele primare mă țin minte că scriam 
povești. Acest hobby creștea odată cu mine. Până în ultimul an de gimnaziu eu nici nu-mi puteam imagina 
că acest hobby mă va determina să-mi aleg profesia.

După examenele finale și primirea documentului de finalizare a gimnaziului, tata s-a apropiat de mine 
și m-a întrebat: „Chiar nu dorești să mergi la Medicină?”. Am răspuns ferm: „Nu. Eu vreau să fac Jurna-
lism”. 

Vara anului 2017 a fost plină de noi experiențe, dar și de nervi. Deja cu diploma în mână mă gândeam: 
„Unde oare este mai bine să-mi fac studiile?”. După multe ezitări și informații online, am hotărât să depun 
actele la Galați, România. Admiterea a fost lansată pe 10 iulie și am depus dosarul fără nicio amânare.

Dar la Chișinău, la Universitatea de Stat din Moldova, admiterea a început mai târziu – pe data de 24 
iulie. Am hotărât să depunem și aici. Facultatea de Jurnalism este și la ULIM și la alte universități, dar eu 
m-am axat numai pe USM. Nu știu de ce, dar mi-a căzut tronc această universitate. 

În timpul admiterii eram convinsă că o să fiu înscrisă la Galați. Ideea aceasta a dispărut atunci, când am 
făcut cunoștință cu membrii Comisiei de Admitere de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, 
USM. Am fost „cucerită” de doamna Mariana Toacă, lector universitar, care a avut multă răbdare, emanând 

înțelegere și bunătate. Comisia de Admitere m-a primit atât de cald și bine, încât, ieșind din Universitate, 
i-am zis tatei: „Dacă sunt admisă la USM, rămân acasă”. 

Mulți mă condamnă și mă privesc cu neînțelegere atunci când află că am fost admisă în Galați la buget și 
cu bursă, dar totuși am rămas la USM. Ei zic că în R. Moldova nu se face carte, dar eu dinadins doresc să le 
demonstrez că lucrurile stau altfel. 

A trecut numai o lună de la începutul anului de studii, dar eu deja mă simt o parte a acestei mari 
familii, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. 

Deseori aud diferite comparații dintre USM și alte universități din Chișinău. Prefer să nu mă implic, dar, 
în cele din urmă, rămân pe poziţia mea şi afirm un lucru: „USM este mai bună”. 

Viața de student, și mai ales la Jurnalism, nu e așa cum mi-o imaginam: am observat o dinamică consec-
ventă chiar din primele zile. Relația dintre profesor și student este una foarte strânsă, fiind bazată pe încredere 
și respect reciproc. Aici se pune accent pe cunoștințe, dar nu pe o diplomă, care pur și simplu ilustrează că 
există studii superioare.

USM nu aruncă în lume pe acei care au vrut să aibă o diplomă. USM îi formează, produce specialiști, 
maeștri şi profesionişti în domeniul corespunzător, personalităţi multilateral pregătite profesional. 

Mulți îmi reproşează că voi regreta din cauza că nu am ales România. Eu, persoană matură, de 17 ani, 
rămân neclintită pe poziţiile mele. Să rămân la USM a fost totalmente decizia mea. Iar Facultatea de 
Jurnalism și Științe ale Comunicării a fost alegerea mea! 

Acum eu studiez la facultate împreună cu colegi care își cunosc bine scopul în viață. Sunt ghidată de pro-
fesori puternici, de maeștri adevăraţi, fiind obsedată de dorință de perfecționare, de cunoaștere, de a schimba 
lumea.

Coborând de pe muntele cu numele Bacalureat, sunt mândră de alegerea făcută. Eu nu am greșit. 
Eu am ales USM. Eu am ales Jurnalismul!

Elena MUREA,
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,

absolventă a Liceului Teoretic Cuhureştii de Sus, Floreşti

nu e un secret că lumea modernă depinde din ce în ce mai mult de dezvoltarea 
științei, tehnicii, de elaborarea și răspândirea vastă a noilor şi diverselor tehno-

logii. Din multitudinea ofertelor pe Piața învățământului superior din Republica Moldo-
va am ales Facultatea de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova. 

 Scopul meu este de a obține cunoștințe valoroase legate de structura materiei ce ne încon-
joară, de proprietățile ei generale; de legile de mișcare a corpurilor în univers. Cu alte cuvinte, 
de a obține deprinderi de a modela, de a crea. Pornind de la această constatare, cred că am găsit 
o perfectă oportunitate.

 Sunt studentă la Specialitatea „Ingineria și Managementul Calității” din domeniul de for-
mare profesională „Ingineria și activități inginerești”. Mult mă interesează inventarea și perfecționarea dispozi-
tivelor și aparatelor tehnice și electronice. Inginerii proiectează case și poduri, drumuri și automobile, linii de 
electricitate și iluminare. Este o profesie creativă, fiindcă, după cuvintele lui Nathan Myhrvold, directorul general 
al Companiei americane “Intellectual Ventures” „toate tehnologiile încep de la o scânteie în capul cuiva”.

 În același timp, mereu cresc cerințele față de precizia aparatelor și corespunderea produselor anumitor 
etaloane. În ajutorul producătorului vine Metrologia, care verifică dimensiunile interioare sau exterioare ale unui 
obiect, îl testează, din punct de vedere fizic și chimic, asigură corectitudinea și uniformitatea măsurilor. Metro-
logia este o știință foarte importantă în practică, de ea depinde starea economică atât a companiilor, în particular, 
cât și a țării, în ansamblu. Eu doresc ca produsele confecționate în țara mea natală, Republica Moldova, să fie 
competitive, să corespundă normelor europene de calitate, să fie promovate, procurate și peste hotare.

 În opinia mea, Facultatea de Fizică și Inginerie este o simbioză unică a științei și a creativității, a 
ingeniozității și a sârguinței, a muncii zilnice și a talentului. Eu doresc să devin un specialist într-adevăr bun în 
acest domeniu și voi merge până-n pânzele albe pentru a-mi realiza visul.  

De asemenea sper mult ca rezultatele muncii mele să fie un pas mic, dar sigur, în dezvoltarea și pros-
perarea țării noastre. 

 Daria ERMICEV,
Facultatea de Fizică şi Inginerie,  absolventă a Liceului Teoretic „Vasile Lupu” din Chişinău

după părerea mea, există două categorii de absolvenţi: cei care doresc să-
şi facă studiile peste hotare (pentru a-şi asigura un viitor mai bun) şi cei 

care vor să rămână acasă, pentru a contribui, în măsura puterilor şi capacităţilor 
lor, la prosperarea acestui plai.

 Odată ce am ales să învăţ la noi, acasă, mi-am pus scopul să contribui ulterior 
la dezvoltarea ţării mele. Fiind o persoană activă şi tenace, am decis să merg la 
Universitatea de Stat din Moldova, întrucât aici predomină o armonie între ceea 
ce gândim, ceea ce spunem şi ceea ce facem. Sunt împăcată cu opţiunea făcută şi 
sunt convinsă că aceasta e ceea ce mi-am dorit cu adevărat.

De ce Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică?
Răspund: la alegerea Specialităţii Tehnologia Chimică Industrială (TCI) m-a determinat partici-

parea în clasa a XII-a Concursul Republican de Chimie, care a avut loc chiar în incinta USM. Atunci 
am luat cunoştinţă pentru prima data de nucleul acestei ştiinţe, am avut ocazia să o simt din interior. 
În special, m-a frapat seriozitatea şi atitudinea binevoitoare ce domină aici. Era exact ceea ce căutam: 
o atmosferă amiabilă îmbinată armonios cu perseverenţa. 

Fiind o fire dinamică şi curioasă, îmi doream o specialitate care ar putea să mă reprezinte, să 
nu mă plictisească, dar să-mi trezească interes. Datorită TCI am posibilitatea să aplic practic toate 
cunoştinţele ce le primesc. Orele de laborator sunt o adevărată magie, la care suntem liberi să ne 
manifestăm învăţând. Aceste ore reduc regimul monoton de învăţare, ne copleşesc de fiecare dată prin 
particularităţile lor.

 De asemenea, am optat pentru TCI din motivul că acest domeniu prezintă căutare şi interes pe 
piaţa muncii, adică poate să-mi asigure un job stabil. 

Sunt gata să investesc timp şi suflet pentru a-mi realiza aspiraţiile şi pentru a deveni ceea 
ce-mi doresc în meseria pe care am ales-o.

Cristina DEŞAN,
Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică,

absolventă a Liceului Teoretic „Constantin Stere” din Soroca

examenul de final a trecut ca un vis cu multe emoții de neuitat. Am luat 
BAC-ul cu note pozitive și am hotărât să intru la facultatea dorită. 

Schimbările pe care le aduce facultatea în viața unui student te scot din zona de 
confort și îți oferă posibilitatea de a-ți contura mai bine personalitatea, trecând 
prin procese de redescoperire, autorealizare și autocunoaștere. „Oare o să mă 
descurc ? Voi reuși să mă integrez? ― aceasta era dilema ce mă preocupa.

În final, sunt studentă la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, pe care o consider cea mai reușită alegere pentru viitorul 
meu. Un început nou, frumos…astfel văd eu lucrurile în momentul de față. 

Mi-am îndeplinit visul și sper ca această facultate să mă ghideze spre o carieră care să mă 
reprezinte cu adevărat. Viața de student este una dintre cele mai frumoase și neuitate părți din 
viața unui om. Pentru mulți tineri studioşi facultatea înseamnă unul din mijloacele prin care 
ei se pot lansa în viața de adult. La universitate dobândești cunoștințe nu doar pentru carieră, 
ci și pentru viață. Înveți să vezi lucrurile distinct, deja din perspectivă proprie, cu mai multă 
încredere în sine, deoarece, unde este dorință, există și o cale. Așa că fiți studenți deștepți și 
nu pierdeți timpul cu lucruri neimportante, ele nu vă interesează și nu vă ajută să vă realizați 
ca  personalitate.

Eu fac studiile la una din cele mai prestigioase universități din Republica Moldova, o 
instituție de învățământ cu o înaltă perspectivă de viitor. Am ales Contabilitatea, deoarece este 
un domeniu foarte complex, care îți pune la dispoziție un volum foarte mare și valoros de 
informații utile, pentru un viitor cu succese mari. Domeniul economic ne orientează spre un 
mod nou de a trăi, de a ști cum să ne organizăm cât mai bine viața și acțiunile pe care vrem să 
le întreprindem în viitor.

Numai voință să ai, în rest, facultatea îți oferă cadrul perfect să ajungi cineva. La 
finele anilor de studenție sper să ajung un specialist calificat, să fiu mândră de ce am realizat și 
de cunoștințele acumulate. Sunt mulțumită de alegerea mea. 

Daniela DONI, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, absolventă a Liceului Teoretic „Hiperion” din Durleşti

la mijlocul acestei veri, în luna lui Cuptor, am avut curajul să iau o decizie spontană, fără să o 
consider inconștientă, dar una liberă. 

  În pragul absolvirii Colegiului Național de Comerț al ASEM (specialitatea Merceologie, profil 
economic), concomitent fiind şi studentă a Facultății ,,Finanțe și Bănci” a aceleiaşi instituţii, nu m-am 
gândit vreodată că voi fi interesată de domeniul Dreptului. În discuțiile cu diverse persoane din mediul 
juridic nu mă lăsam niciodată influențată și mă mențineam pe poziții. Cu toate acestea, calculele din 
mintea unui viitor economist - finanțist nu au coincis cu aspirațiile adânc ferecate în subconștient. 

Am înțeles, la un moment dat, că vreau să studiez și Dreptul. Astfel, am ales Facultatea de Drept 
a Universității de Stat din Moldova, deoarece este considerată a fi una dintre cele mai prestigioase, 

care îmi oferă posibilitatea de a face comparație între sistemul de studiu, specific pentru două Instituții de învățământ 
superior. 

Am devenit studentă, iar norocul mi-a surâs şi mai ademenitor, dându-mi posibilitatea de a-mi continua studiile în 
cadrul Filierei Francofone. Pentru mine aceasta reprezintă deja un scop în sine, deşi conştientizez că dificultăţile abia 
încep. Susținea cineva: ,,E greu să ajungi sus, dar și mai greu e să te menții acolo”. Eu nu am descoperit încă Dreptul, 
mă aflu doar abia la începutul unui drum plin de tentaţii, unul neprevăzut, a cărui destinaţie sper să mă găsească în ipos-
taza unui specialist competent, serios, sârguincios, bine pregătit și cu o mare responsabilitate socială. 

   Dreptul îmi oferă sentimentul că am un Atu, că am puterea de a controla jocul, căci informația astăzi este cea 
mai puternică armă, oferă putere unui tânăr entuziast, dornic de a se implica și de a cunoaște, de a fi informat. 

Această facultate are toate instrumentele necesare ca să formeze adevărați lideri, desigur, atâta timp cat și noi știm să 
profităm de ceea ce ni se oferă. În complexitatea ei, facultatea ne oferă direcții, ghidează, ne deschide ochii, ne ajută să 
dezvoltăm o gândire critică, juridică, rațională, independentă, lăsându-ne locul să decidem ce putem și ce vrem să facem 
cu armele pe care facultatea ni le pune la dispoziție.

Cred, cu certitudine, că Facultatea de Drept este un mediu propice pentru dezvoltarea mea personală și profesională, 
iar cunoștințele pe care le voi culege aici le voi putea combina frumos cu cele acumulate în domeniul economic, pentru 
a le pune în valoare cu succes.

Daniela PROFIR,
Facultatea de Drept, absolventă a Colegiului Naţional de Comerţ, ASEM

de ce am ales Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine? O foarte buna întrebare. 
Eu presupun că toate specialităţile care se studiază aici stau la fundamentul cul-

turii umane. Cultura însăşi este bazată pe nenumărate încercări de a răspunde la această 
chestiune. Răspunsurile date sunt o consecinţă a perceperii lumii prin mijlocirea imagini-
lor, obiectelor şi fenomenelor reflectate în mintea noastră. Iar mecanismul ce se numeşte 
„Limba” este unicul instrument cu care oricine comunică, lucrează şi în cadrul căruia 
există. Din timpurile Fericitului Augustin şi până la Georg Wilhelm Hegel filozofi, savanţi 
şi cărturari cercetau şi îmbogăţeau Limba. Iată de ce eu văd multe avantaje în cercetarea 

Limbii şi, ce este şi mai important, în cunoaşterea ei.
În primul rând, eu am ales Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, fiindcă învăţarea unei limbi noi e 

cea mai eficientă şi scurtă cale de a afla despre o cultură nouă. Eu cred că un om inteligent trebuie să cunoască 
câteva limbi. Dacă el cunoaşte doar o limbă, atunci nu are posibilitate de a compara informaţii din mai multe 
surse, le percepe numai într-un format, unul îngust şi, nu rareori, neobiectiv.

În al doilea rând, eu apreciez puterea cuvântului şi cred că este o mare eroare ignorarea acestui aspect 
de către multă lume de la acest început de secol XXI.

Mulţi oameni în ziua de azi cred că éra cuvântului a rămas în istorie. Formalităţile şi restricţiile pe care 
semenii noştri şi le însuşesc îi fac mai amorfi, mai indiferenţi. Billy Conolly avea o glumă: „Noi, Irlandezii, 
suntem un popor foarte melancolic. Odată am întâlnit un bărbat atât de îndrăgostit de soţia sa, încât i s-a 
spovedit ca unui cardinal”.

Motivul care m-a făcut să aleg Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine ar fi şi acela că sunt pasionat de 
istorie. Doar istoria este şi istoria limbii, în primul rând. Putem vedea cum prin secole limba se transformă, iar 
transformările acestea în mod dialectic ne povestesc despre ce şi cum gândeau oamenii în timpurile străvechi. 
Învăţând limba, noi preluăm şi logica ei, descoperim un anumit format ce serveşte drept o cheie pentru a intra 
în lumea trecută.

În concluzie, aş vrea să remarc faptul că orice cuvânt nou şi orice frază nouă ne fac mai bogaţi, 
mai inteligenţi. Se spune: „cate limbi cunoşti, de atâtea ori eşti om”. Un proverb simplu şi în acelaşi timp 
foarte înţelept şi de bună învăţătură..

Alexandru CULICOV,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 

absolvent al Liceului Teoretic „Olimp” din Chişinău

CÂTE LIMBI CUNOŞTI, DE ATÂTEA ORI EŞTI OM

„ATU-ul MEU”NUMAI USM! NUMAI CONTABILITATE!

O SIMBIOZĂ UNICĂ: ŞTIINŢA ŞI CREATIVITATEA De ce USM?

 „VOI FI CHIAR CINE MI-AM DORIT!”
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Toamna se numără bobocii, spune proverbul. El ne încu-
rajează să depunem suflet și efort în toată activitatea 

pe care o desfășurăm zilnic. La fel s-a întâmplat și cu un grup 
de studente de la Universitatea de Stat din Moldova, care au 
cedat zilele de odihnă zilelor de muncă.

În cursa pentru 
proiectarea viitoarei 
cariere, un grup de 
studente ale USM 
și o elevă a Liceului 
Teoretic „Univer-
sul”, au participat la 
Trainingul Proiecta-
rea carierei – cheia 
succesului profesio-
nal. În perioada 22 – 
24 Septembrie 2017, 
echipa a dezvoltat abilități necesare proiectării unei cariere de succes, exersând diferite 
activități: de la autocunoaștere, la elaborarea planului de carieră. 

Programul de dezvoltare a fost conceput astfel ca să ofere tinerilor participanți 
posibilitatea să exploreze anumite oportunități, să dezvolte abilități și să formeze o ati-
tudine pozitivă față de importanța proiectării carierei pentru crearea unui parcurs profe-
sional de succes.

În urma acestui Training participanții au identificat punctele forte ale personalității, 
determinând obiectivele pentru traseul de dezvoltare profesională. De asemenea, tinerii, 
ca urmare a activităților practice, au elaborat un plan de implementare a obiectivelor, 
care să contribuie substanțial la construirea unei cariere de succes.

Training-ul a fost parte componentă a Cursului de Lungă Durată pentru Formare 
de Formatori, desfășurat în 9 module de instruire, livrate în 3 săptămâni de instruire, 
cursul de instruire durând trei zile. 

Activităţile s-au desfășurat în incinta Centrului de Ghidare în Carieră și Relații cu 
Piața Muncii din cadrul Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu CareerHub 

Moldova și Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”. Proiectul își propune 
recunoaşterea Educaţiei Non-Formale în Republica Moldova prin promovarea calităţii 
în activităţile de educaţie non-formală în domeniul de tineret, realizate de ONG-urile de 
tineret, Centrele de Resurse pentru Tineri şi Consiliile Locale de Tineret. 

Organizarea și desfășurarea Training-ului a avut loc cu implicarea nemijlocită a Echi-
pei de Formatori: subsemnata (Manager de programe, Centrul de Ghidare în Carieră și 
Relații cu Piața Muncii USM); Nicoleta Movradin, studentă USM și voluntar în cadrul 
Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”; Olesea Vascan, coordonator de 
proiect CareerHub Moldova. 

Acest Program de dezvoltare personală şi profesională se realizează în cadrul Pro-

iectului „Promovarea educației non-formale de calitate în domeniul tineretului”, 
implementat de MilleniuM Training and Development Institute în cadrul Programului 
de Granturi 2017.

Aida COTRUȚA, 
manager de programe,  Centrul de Ghidare în Carieră 

și Relații cu Piața Muncii, USM

În pragul noului an universitar 
(30 august – 5 septembrie), 

la București s-a desfășurat Școala 
de Vară Francofonă de Bizanti-
nologie. Ajunsă la a opta ediție, 
Şcoala reunește anual masteranzi, 
doctoranzi și specialiști consacrați 
pentru a discuta probleme privind 
studierea civilizației bizantine. Ro-
mânia găzduiește pentru prima dată 
această întrunire, cu participanți din 

Canada, Argentina, Franța, Spania, Italia, Austria, Grecia, 
Serbia, Rusia, România și Republica Moldova. Evenimen-
tul are loc sub auspiciile Agenției Universitare a Franco-
foniei și este organizat de Centrul Regional Francofon de 
Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa 
Noël), Facultatea de Istorie și Institutul de Cercetare al 
Universității din București.

Menționăm că activitatea CEREFREA e orientată spre 
formarea specialiștilor de înaltă calificare din Europa Cen-
trală și Orientală, promovarea cercetărilor socio-umane cu 
caracter interdisciplinar și a limbii franceze în activitățile 
academice. Printre partenerii centrului se numără instituții 
de învățământ superior din Europa și America de Nord, in-
clusiv Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Genericul Şcolii de Vară, în acest an, l-a constituit: 
„Studierea lumii bizantine. Metodologii și interpre-
tări”. Particularitățile surselor narative bizantine, ca obiect 
al cercetării istorice, filologice și literare, au reprezentat 
una dintre temele centrale ale prelegerilor. Alexandros 
Alexakis, profesor la Universitatea din Ioannina (Grecia), 
a făcut o introducere sumară în paleografia greacă, indis-
pensabilă pentru analiza izvoarelor primare: suporturile și 
instrumentele de scris, evoluția caligrafiei grecești, ampla-
sarea conținutului în pagină, datarea manuscriselor ș.a. În 
Evul Mediu, normele de compoziție, lectură și receptare a 
textelor literare se deosebeau esențial de practicile contem-
porane. Stratis Papaioannou (Universitatea Brown, SUA) 
argumenta, în comunicarea sa, că o bună parte a literaturii 
bizantine nu era destinată lecturii individuale, în tăcere, 
dar urma a fi citită în public, recitată, ba chiar cântată. Pe 
marginea manuscriselor, deseori, aflăm indicații cum tre-
buie citit un anume pasaj. Deși majoritatea locuitorilor nu 
avea acces la literatura scrisă – din cauza analfabetismului 
sau a costurilor înalte ale cărților – bizantinii cunoșteau 
multe opere exclusiv prin transmisiune orală. 

Cu toate acestea, autorii vremii ne-au lăsat și mărturii 

vibrante despre emoția întâlnirii cu cartea. Experiența lec-
turii putea transforma profund personalitatea. Bunăoară, 
Sfântul Antonie cel Mare (251-356), „părintele monahis-
mului”, a hotărât să devină sihastru după ce auzise, citit în 
biserică, versetul evanghelic: „Dacă vrei să fii desăvârșit, 
du-te, vinde-ți averile, dă-le săracilor și vei avea comoa-
ră în cer; și vino de-Mi urmează Mie”. Iar despre epi-
scopul Ierotei, ucenic al Sfântului Simeon Noul Teolog 
(949-1022), se spune că „atunci când citea o carte, oriun-
de se găsea scris Dumnezeu sau Hristos sau Iisus, punea 
pe acest nume dumnezeiesc ochiul drept, apoi celălalt, și 
plângea”.

Hagiografia bizantină cuprinde învățături spirituale 
care-și păstrează prospețimea peste veacuri. Concomi-
tent, viețile sfinților erau puternic ancorate în frământările 
epocii. Michel Kaplan, profesor emerit al Universității 
sorbona, le numește „scrieri de propagandă”, o formă de 
publicitate menită a reuni credincioșii în jurul locașului 
ecleziastic și a-i conferi prestigiu. Anumite vieți au fost 
scrise în apărarea intereselor unei mănăstiri, altele – pen-
tru a promova cultul unui sfânt insuficient cunoscut.

În consecință, Paolo Odorico (Ecole des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales, Paris), coordonatorul științific 

al Şcolii de Vară, propune interpretarea textelor literare 
din perspectiva relației dinamice între comanditar, autor 
și publicul receptor. Conceptul modern de „literatură”, în 
viziunea sa, este străin creațiilor bizantine. Acestea repre-
zentau, mai curând, „producții literare” care transmiteau 
un mesaj „imediat”, adesea cu caracter politic, impus de 
circumstanțe concrete.

Diverse aspecte ale civilizației bizantine au constituit 
obiectul altor comunicări: „Scrierile pseudo-profetice în 
Bizanț: o abordare istorică” (andrei timotin, Institutul 
de Studii Sud-Est Europene, București), „Studiul istoriei 
sociale a Bizanțului: surse și instrumente” (Claudia Rapp, 

Universitatea din Viena), „Filosofi și mistici bizantini 
din sec. XI” (Ana-Maria Răducan, CEREFREA), 
„Iconografia bizantină” (Manuela dobre, Universi-
tatea din București) etc. Destul de variată s-a dovedit 
formația beneficiarilor Şcolii de Vară: filologie clasică și 
neogreacă, literatură, teologie, istorie, istoria artei. Di-
versele preocupări ale participanților i-au condus totuși 
spre același domeniu – bizantinologia, probându-i astfel 
actualitatea științifică și spirituală. Nicolae Iorga scria 
despre „forța tainică” a Bizanțului, o forță „căreia ni-
meni nu-i poate rezista”.

Studiile de bizantinologie au o relevanță deosebită 
pentru publicul românesc. Aceasta datorită influenței 
exercitate de civilizația bizantină la nord de Dunăre, pe 
parcursul secolelor. În acest sens, regretatul bizantinolog 
Nicolae-Șerban Tanașoca aprecia sintetic: „Bizanțul a 
jucat un rol incontestabil în formarea gustului artis-
tic și literar al românilor în perioada medievală; cli-
matul în care s-au dezvoltat arta și literatura, țelurile 
acestora, normele de creație și criteriile de apreciere 
au fost de factură bizantină”. Moștenirea Imperiului 
Bizantin fascinează deopotrivă specialiștii și publicul 
larg, în particular, prin posibilitatea de a cunoaște mai 
în adânc spiritualitatea ortodoxă. Desfășurarea școlii de 
vară de bizantinologie în România suplinește, astfel, o 

necesitate științifică și culturală. Din acest motiv, organi-
zatorii intenționează să realizeze o nouă ediție a manifes-
tării la București, în 2018. De cursurile școlii pot benefi-
cia inclusiv masteranzii, doctoranzii și postdoctoranzii din 
Republica Moldova.

Andrei PROHIN,
doctor în Ştiinţe Istorie,

absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie, USM,
promoţia 2008

PROIECTAREA CARIEREI – CHEIA SUCCESULUI PROFESIONAL

FASCINAȚIA CIVILIZAȚIEI BIZANTINE

Ktisis – personificarea donației generoase și a întemeierii 
(mozaic bizantin, sec. VI). Emblema Școlii de Bizantinologie 

de la București.

Meridianul istoriei

Generaţia sec. XXI: Traseul Afirmării

Caleidoscop
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viața este un joc al bumeragului. Fiindcă orice faptă, acţiune, 
gând ţi se întoarce cu un efect dublu. Gândurile, faptele și 

cuvintele noastre se vor întoarce către noi mai devreme sau mai târ-
ziu. Cred că prin astfel de situaţie au trecut mulţi dintre noi.

 Primul aspect al acestui subiect este faptul că împrejurările coti-
diene în care ne aflăm, într-o anumită perioadă, ne reprezintă, chiar 
ne convine. Sunt în viață momente când anumite persoane sau eveni-
mente îți afectează dispoziția, gândurile. Și în aceste condiţii nefaste 
ne întrebăm: „De ce în viața mea am parte doar de momente mai 
putin plăcute?” sau „Oare am meritat eu aceasta ?”. 

 La un moment dat te pomeneşti cu dilema în faţă: cum te comporți cu lumea, așa 
lumea se comporta cu tine. Conform opiniei poetului Robert Frost „Răul este un bu-
merang pe care știi când îl arunci, dar nu știi când se întoarce și te lovește în cap”. 
Rezultă că atunci când îi dorești unei persoane să i se întâmple ceva rău, peste ceva timp 
vei realiza că acest rău te-a lovit pe tine. Dacă mereu minți, să ştii că şi tu vei fi mințit. 

Drept consecinţă, mai devreme sau mai târziu, ajungem la următoarea concluzie: 
lumea se comportă cu noi aşa cum o și merităm. Dar totul ni se întoarce în această viaţă: 
şi zâmbetele, și lacrimile, și gândurile bune și cele rele, și faptele făcute cu intențtii rele, 
și cele făcute din inimă. 

Şi în concluzie: să ţinem cont şi să luăm mereu aminte de înţeleapta cugetare: Darul 
făcut din inimă ni se întoarce întreit, ba chiar şi înzecit. 

Valeria BONDARENCO, 
 anul II,

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Degetul pe rană
Câtă limbă română a rămas în Basarabia, 

ar putea s-o înveţe uşor şi rusul. 
(Grigore VIERU)

M-am gândit mult timp ce să 
scriu, cum să scriu. Am tot 

scris. Am șters și am scris din nou, 
asemeni lui Gogol. Însă am fost inspi-
rată de un eveniment, de fapt, nu, nu 
am fost inspirată, ci am fost înfuriată, 
iar furia, după cum se știe, este unul 
din resentimentele dătătoare de ener-
gie.

 Motivul furiei mele? Ziua de 9 
mai 2017! Da, eu susțin comemorarea victimelor celui 
de-al II-lea Război Mondial. Eu susțin comemorarea, dar 
nu organizarea unui marș de „înviere a URSS”, cu drape-
le roșii, cu bonete pe cap, cu cântece patriotice, în limba 
rusă, desigur. Pe teritoriul Republicii Moldova, stat suve-
ran și independent! 

 Îi detest pe ruși, pentru că ne-au violat limba în cel mai 

barbar mod cu „tovărășia” lor. Din acel moment la noi to-
tul „se primește” . Îi detest pentru toate expresiile pe care 
le aud din gura tinerilor și le mai zic și eu câteodată, că-s 
tânără și eu, îi detest pentru faptul că la noi e „конечно”, 
în loc de „desigur” și „хорошо”, în loc de „bine”, pentru 
că băieții în ziua de azi se întâlnesc la „strelkă” și beau 
„pivă”, iar fetele nu vor să se întâlnească cu vreun „loh” 
și își caută prinț cu „inomarkă”.

 În zilele de duminică avem „шашлык la природа”, 
iar de sărbători mai întindem și câte-o „поляна”, așa ca 
la moldoveni. Și suntem mândri..., ne credem poligloți, 
deși nici nu cunoaștem cu adevărat sensul acestui cuvânt.

 Îmi este drag moldoveanul român pentru simplitatea 
lui, pentru ospitalitate și cumsecădenie, pentru dibăcie și 
optimism!

Dar îl detest pe moldoveanul român pentru prostie, 
smerenie și linguşeală.

Ce fel de valori le cultivăm copiilor noștri, ce valori le 
promovăm noi, dacă zicala noastră preferată, unanim ac-
ceptată de către majoritatea moldovenilor este „Capul ple-
cat sabia nu-l taie”??? Așa am stat până la independență, 
așa stăm și după ea, cu capul plecat în fața „fratelui mai 
mare din răsărit”, cu buzele cât mai aproape de pantofii 
acestuia și cu ochii în pământ!

Și după toate astea noi mai vorbim de promovare? Ar 
trebui să începem cu respectul față de propria persoană şi, 
în primul şi primul rând, faţă de țară, de limbă, de istorie!

Eu nu mai vreau să intru în Centrul Comercial „UNIC” 
și să fiu întrebată „девушка, может вам помочь?”; 
eu nu mai vreau să urc în transportul public și să aud 
„уступите бабушке место”. Eu vreau ca ei, cei ce tră-
iesc în Republica Moldova de 5, 10, 50 de ani să cunoască 
și să vorbească limba română și nu moldovenească, pentru 
că cea din urmă nu există!

Eu vreau ca acest popor să recapete încrederea în 
forțele proprii și să-și regăsească demnitatea, pierdută 
cândva prin lagărele Siberiei de gheață! 

Atunci când vom spune: „eu nu vă înțeleg, vorbiți în 
limba română, vă rog frumos”, abia atunci vom promo-
va Limba Română!

Până atunci, suntem impuşi să supraviețuim într-o soci-
etate profund rusificată, până atunci ne tot zbatem pentru a 
ne păstra dreptul de a vorbi în limba noastră, la noi acasă! 
Până atunci, ni se spune: „говорите на человеческом 
языке”...

Nadejda BORTA, 
anul III, 

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

de mici copii suntem întrebați : ,,Ce vrei să te faci când vei fi mare?’’ 
Este o întrebare clasică, la care există aproximativ aceleași răspunsuri: 

,,Vreau să fiu pilot (cosmonaut): sau „Vreau să mă fac învățătoare.” Cu timpul, 
desigur, se schimbă ideile fiecăruia și, fireşte, este foarte greu să îți alegi un drum 
în viață. Există și o influență din partea părinților sau a societății.

Majoritatea elevilor, ajungând deja în clasa a XII-a, încă nu au o opțiune în 
alegerea profesiei, fiind nehotărâți în ceea ce vor, oscilând în diverse domenii, 
cum ar fi medicina, dreptul, arta, dar alții chiar nici nu își continuă studiile. 
Deși pentru adolescenții din țara noastră această alegere este destul de grea, 

fiind influențați, în mare măsură, și de sistemul educativ, care pune accentul mai mult pe teorie decât 
pe experiență. Aceasta nu este singura cauză. Mulți sunt influențați de către părinții lor, care insistă să 
aplice la o facultate anumită, mă rog, să fie pe placul lor. 

Deseori tinerii se gândesc la consecințele financiare, dar nu la ceea ce le-ar plăcea să facă. Din păcate, 
aceasta este o problemă acută la noi în țară. Şi poate din această cauză studenții, după ce absolvă univer-
sitatea, mulţi dintre ei nu lucrează conform specialităţii din diplomă. Modelele copiilor sunt părinții lor, 
însă copilul crește și se dezvoltă, cercul de cunoştințe se lărgește. Fireşte, apar modele noi cu care părinții 
nu sunt întotdeauna de acord. Uneori, profesia este selectată după nişte criterii de ordin consumist. Atunci 
unii se întreabă de ce să nu merg și eu la acea facultate prestigioasă? Bineînțeles, se găsesc o mulțime de 
motive care îl fac pe tânăr să ia o decizie greșită si nu în favoarea sa. Prietenii și gașca, la fel, au influență 
asupra tinerilor. Uneori își dau seama că acele puține repere oferite de către prietenii lor sunt imposibile și 
superficiale. Oricum, le acceptă , pentru a se afirma, a demonstra cât de „puternici” sunt.

 Făcând alegerea greșită, peste un anumit timp, ei își dau seama că n-au călcat cu dreptul, dar, vorba 
ceea – trenul deja e plecat. Concluzia: nu trebuie să fim forţaţi de nimeni atunci când trebuie de sine 
stătător, conştient, să facem primul pas în viaţă. 

Irina GHERMAN, 
 anul III,   

 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

În ziua de azi ne axăm mai mult pe tehnologii, gad-
get-uri, internet etc. Pe de o parte, ele ne ușurează 

viața, ne ajută într-un timp foarte scurt să facem ceea ce 
ne lua ore întregi. Doar totul are părți atât pozitive, cât 
și negative.

Când prima dată au apărut toate acestea, lumea se 
gândea cum să le folosească rațional. Odată cu trecerea 
timpului, viziunea s-a schimbat radical. Noi pierdem tim-
pul nostru uitându-ne la postări care deseori sunt inutile. 

Navigăm pe site-uri de socializare în căutarea noului, ai așa-numitor „pri-
eteni” ce stau pe polița noastră din Facebook, pe care nu i-am contactat 
niciodată. Oare nu e mai captivant să ieșim afară cu prietenii adevărați, să 
facem schimb de interese, opinii, muzică, să cutreierăm lumea, să desco-
perim locuri noi şi atractive, să ne împărtășim experiențele, fie uneori şi 
nebunatice, care pot duce totuşi spre o concluzie înțeleaptă.

Da, și eu sunt dependentă de Internet. Cu toate acestea, nu văd niciun 
sens în postarea mâncării pe Instagram și în descrierea dispoziției pe Twit-
ter. De la o vârstă fragedă copiii sunt atașați foarte mult de gadget-uri. 
Dacă le iei mobilul, fac din asta mare „tragedie”.

Or, Internetul e un fel de drog pe care-l consumăm zi de zi, iar luând o 
supradoză, ești închis în propria temniță cu prieteni digitali; devii retras, 
năucit, căci uiți când ultima dată ai vorbit real cu cineva și ai ieșit la o 
plimbare cu câinele.

Natalia SUCICOV, 
 anul III, 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

 Motto: „Cultura pe care o posezi este avantajul 
de a fi cunoscut de cei pe care nu-i cunoşti.”

În fiecare secol din viaţa unui popor este ascuns complexul de 
cugetări care formează cultura lui, tot aşa cum în sâmburele 

de ghindă e cuprinsă ideea stejarului întreg. Cultura, căci despre 
ea vorbim în cazul nostru, este nucleul unui popor. Fiecare om o 
poate afla doar pătrunzând în interiorul ei. Numai aşa el devine bo-
gat, bogat la suflet, inundat de mii de calităţi. Şi aceasta se întâmplă 
pentru că el a cunoscut ce este cu adevărat cultura, astfel devenind 
„un om adevărat”.

În asemenea oameni poţi avea încredere deplină. Totul depinde 
de un om adevărat. Şi totuşi există oameni pentru care adevărata „cultură” ţine de depu-
nerile băneşti în bancă. Aceştia sunt egoişti, nepăsători şi niciodată nu vor fi gata să-şi 
dea viaţa pentru ţară, întrucât ei nu au învăţat să trăiască pentru ea. Cultura pentru aceşti 
oameni reprezintă ceea ce este rugina pentru fier: îl roade, îl distruge.

Or, cultura face parte din viaţa noastră reală. Ea este o componentă a lumii civi-
lizate şi prospere. E ca o corabie, unde fiecare dintre noi trebuie să fie pregătit să-i 
preia timona.

Tu eşti gata să fii timonier? 
  Maria SURDU –BĂNĂRIUC, 

masterandă, anul I  
 Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

CHEMAREA INIMII ESTE FACULTATEA DE A GÂNDI

Responsabilă de pagină – doamna Eugenia DODON, doctor, conferenţiar universitar. Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară.

Cotidianul studenţesc

Ce înseamnă cuvântul GÂNDIRE? Iată definiţia pe care ne-o dă Dicţionarul Expli-
cativ al Limbii Române: Gândirea este facultatea superioară a creierului omenesc, care 
reflectă în mod generalizat realitatea obiectivă prin noţiuni, judecăţi, teorii etc.

Prin urmare, a Gândi înseamnă a-ţi forma o idee despre un fenomen, despre un 
lucru, despre o realitate; înseamnă a pătrunde cu mintea în vâltoarea vieții, înseamnă a 

reflecta, a medita, a lua atitudine ş.a.m.d. În această ordine de idei, toate cele 5 autoare 
ale noastre, care ne-au trimis la redacţie aceste reflecţii, au capacitatea de a gândi, de a 
medita. Le-am selectat din alte articole, făcându-le loc expres în această pagină, pe care 
v-o propunem s-o parcurgeţi. 

Mihai MORĂRAȘ

ÎN CĂUTAREA PRIETENILOR VIRTUALISĂ FIM DE SINE STĂTĂTORI ÎN ALEGEREA DRUMULUI NOSTRU!

BUMERANGUL E CU LEGITĂŢILE SALE « TU EŞTI GATA SĂ FII TIMONIER AL 
CULTURII ?»

PÂNĂ CÂND ATÂTA UMILINŢĂ ŞI SUPUŞENIE?
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Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XXIII)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 26.09.2017)

Limba Română şi Modernismul

la intersecția ultimelor două milenii, bătrânul continent Europa i-a 
făcut lumii întregi un minunat cadou lexical - o părticică din de-

numirea sa, eurO, care a intrat în toate limbile și a dezvoltat multiple 
semnificații. 

Substantivul euro circulă, în primul rând, ca denumire a monedei 
Uniunii Europene, spațiu cunoscut și ca „zona euro”. 

Or, în cele mai multe cazuri euro figurează ca element de compune-
re cu semnificația „al Europei, specific Europei, în/din Europa, euro-
pean” într-o serie de cuvinte devenite internaționale, de tipul eurosport, 
euroligă, eurovision, euronews ș.a. sau bine-cunoscutele eurointegrare, 
europarlamentar, eurocomisie.

Formantul euro a căpătat însă și semnificații apreciative, cu caracter pozitiv, ajungând să 
însemne bun, superior, de calitate înaltă, demn de încredere, performant, modern, califi-
cat etc.  

În spațiul nostru s-au încetățenit de mult asemenea îmbinări ca reparații euro, geamuri 
euro, iar diverse companii care prestează servicii își atașează neapărat în denumire un euro, 

pentru a-și face publicitate, astfel încât clienții sunt invitați de site-uri ca euro-vacanța, euro-
nunta, euro-computer, euro-parbrize, euro-imobil și multe altele. 

Sunt frecvente denumirile de evenimente sau activități, alcătuite cu acest prefixoid la 
modă - eurostil, eurosalon, euroconferință, euroconcurs, eurostandard, euroobserva-
tor sau chiar EuroȘcolarul și EuroPreșcolarul.

Nu s-au lăsat așteptate nici „eurometaforele”, căci se vehiculează deja asemenea lexeme 
ca euromit, eurosceptic, eurooptimist, euroentuziasm, iar jurnaliștii nu ratează posibilitatea 
de a persifla anumite situații prin denumiri ca euroscandal, eurocioban, eurobrânză, ori 
chiar europrost și prin titluri sugestive de tipul „Euroscumpiri în loc de eurointegrare”, 
„Țăranii s-au supărat pe eurobrânză” sau unul deosebit de actual - „Eurofițe pe Litoral”.

Asistăm acum la o „euromodă lexicală”, care a pus în circulație un nou prefixoid, 
eurO, activizând procesul derivațional. Iar ce va rămâne, după ce va trece moda, vom mai 
vedea.

Irina CONDREA,
 doctot habilitat, profesor universitar,

Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară 

Încorporarea şi natura fizică a omului. Încorporarea este un su-
biect predilect al filosofilor sportului din S.U.A Termenul semnifică 

„unirea împreună a mai multe lucruri pentru a face un singur corp, un tot” 
(DEX). În cazul nostru, este vorba de unirea sufletului cu corpul, din care 
rezultă un tot întreg, o unitate, o persoană.

Încorporarea sau întruparea denotă principala condiţie a personalităţii, 
adică faptul că fiinţele umane sunt plasate undeva şi cândva şi că, în perma-
nenţă, conştiinţa omului nu este liberă de influenţele constrângerilor cor-
pului, cum sunt produsele chimice şi numărul ce-
lulelor nervoase din creierul său. (S.R.Kretschmar, 

1994, p.33).
Concepţia holistă, unitară a personalităţii umane, cu aplicaţii la do-

meniul activităţilor corporale, este ilustrată de S.R.Kretschmar (2005) 
prin cinci principii raportate la încorporare, pe care le rezumăm:

 Influenţele fizice rafinează permanent tot ceea ce suntem şi fa-1. 
cem. Contează moştenirea genetică, iar tot ce gândim este ancorat în 
fizic; 2. Influenţele conştiinţei se produc în mod permanent asupra fizi-
cului. Persoana noastră este influenţată de percepţiile, ideile şi speran-
ţele noastre, producând modificări în structura anatomică şi fiziologi-
că. Tot ce facem este încorsetat de conştiinţă; 3. Conştiinţa şi corpul 
sunt interconectate. Încorporarea se exprimă în permanenţă prin influ-
enţele reciproce dintre somă şi psihic; 4. Nivelurile comportamentelor 
diferă: unele acţiuni sunt complexe şi adaptabile, altele mai simple şi 
imperfecte, fie că sunt probleme de matematică, fie execuţii tehnice sportive; 5. Activităţile sunt 
de tipuri diferite. Unele comportamente au în mod deosebit componente motrice, iar altele se 
caracterizează prin activităţi reflexive, cu puţine sau chiar fără mişcări.

În anii ‘60 ai secolului trecut, A.Caycedo a dezvoltat Sofrologia – doctrina şi tehnica de 
armonizare a corpului cu mintea. Filosoful F.E. PETERS oferă semnificaţia termenului: Şop-
hrosyne înseamnă stăpânirea de sine, cumpărare. Pentru Socrate – sănătate a cugetului 
(PLATON, în Charmide). Poziţia platoniciană îşi are rădăcina în idea pitagorică de harmonia, 
iar sophrosyne este supunerea armonioasă a celor două părţi inferioare ale sufletului faţă de 

partea raţională, diriguitoare (în Phaidros). PLATON are o definire asemănătoare, sophrosyne 
fiind cunoaştere a binelui ce trebuie ales şi a răului ce trebuie evitat, dar şi o cale de pu-
rificare – Katharsis.

Michel BOUET (1968) consideră că temele cele mai importante ale activităţii trăite sunt: 
Experienţa corpului; Trăirea mişcării; Înfruntarea obstacolului; Căutarea performanţei şi 
Competiţia. În această viziune, cele două entităţi (corp şi suflet) sunt consonante, reunite pentru 
scopul performanţial al individului.

De interes analitic sunt aserţiunile filosofului francez Edgar MORIN (1977): “Fiinţa umană 
nu este fizică prin corpul său. Ea este fizică prin fiinţa sa. Fiinţa sa biologi-
că este un sistem fizic. Suntem super-sisteme, adică producem fără încetare 
emergenţe. Suntem super-sisteme deschise, adică nicio fiinţă vie nu are 
trebuinţe, dorinţe şi aşteptări cum avem noi. Suntem sisteme extrem de 
închise, nimeni nu este aşa de închis în singularitatea sa de necomunicat.

Fiinţa noastră biologic este o maşină termică. Această fiinţă-maşină 
este ea însăşi un moment în mecanica pe care o numim societate şi o clipă 
în ciclul mecanic pe care îl numim specie umană. Suntem fiinţe organizate 
de tip comunicaţional - informaţional. Universul este ca omul, sapiens/de-
men. Omul sapiens este fiinţă organizatoare, care transformă şansa în or-
ganizare, dezordinea în ordine, zgomotul în informaţie. Omul este demens 
în sensul că, în mod existenţial, este stăpânit de tendinţe, dorinţe, delire, 
extaze, adoraţii, spasme, ambiţii, pasiuni, speranţe, care tind spre infinit. 
Termenul sapiens (demens) nu înseamnă numai relaţie de instabilitate, 
complementaritate, concurenţă şi antagonism între „înţelepciune” (reglare) 

şi nebunie (dereglare), dar înseamnă că este înţelepciune în nebunie şi nebunie în înţelepciune 
…. Trebuie deci să concepem sfera antropo-sociologică nu numai în specificitatea ei ireductibi-
lă (care nu mai poate fi simplificată), nu numai în dimensiunea ei biologică, dar, de asemenea, 
în dimensiunea ei fizică şi cosmică”. 

(Va urma )
 Boris BOGUŞ,

şef, Catedra Cultură Fizică şi Sport„V.Plîngău”,
profesor universitar, Antrenor Emeri al Republicii Moldova 

Cu o carieră începută la Universitatea de 
Stat din Moldova în anul 1979, unde 

și-a elaborat principalele contribuții în dome-
niul Filosofiei universale și naționale, Doamna 
Svetlana Coandă se remarcă printr-o activitate 
filosofică de anvergură, sintagma: Filosofia – o 
provocare a rodniciei propriei ființe caracteri-
zând-o întru totul. 

 A publicat peste 115 artico-
le științifice în reviste științifice 
naționale și internaționale, bine 
apreciate de către cititori, mai 
ales de cei tineri; a participat la 
circa 70 de conferințe și sim-
pozioane științifice din țară și 
de peste hotare. Numeroasele 
evenimente la care a participat 
distinsa noastră profesoară i-au 
prilejuit ținerea câtorva zeci de 
discursuri, în aulele Universității 
de Stat din Moldova și în ale al-
tor instituții de învățământ supe-
rior de la noi și de peste hotare. 
Dintre evenimentele de suflet 
(de ultimă oră), cu cea mai mare 
rezonanță sentimentală pentru 
Svetlana Coandă, le-am ales pe cele referitoa-
re la Conferința Internațională „Actualitatea 
gândirii de tip energetist” (23-25 mai 2008, 
Iași); Conferinţa științifică internaţională „Fi-
losofia românească şi integrarea europea-
nă: cazul Al.Scarlat Sturza” (7-8 mai, 2009, 
USM); Conferinţa științifică internaţională 
„Integrarea europeană şi tradiţiile filosofiei 
româneşti: de la Sturza la Cioran” (20-21 mai 
2011, USM); Conferinţa ştiinţifică cu partici-
pare internaţională “Personalităţi notorii ale 
filosofiei româneşti: Lucian Blaga, Nae Io-

nescu, Dumitru D.Roşca (evocări aniversa-
re)” (26-27 iunie 2015, USM).

      Preocupările de cercetare științifică ale 
dnei Svetlana Coandă sunt axate, în special, pe 
domeniul istoriei filosofiei universale şi naţio-
nale, dezvoltării filosofiei româneşti în contex-
tul filosofiei europene, evidenţierii specificului 
şi originalităţii filosofiei naţionale, a raportului 

dintre valorile naţionale şi general-
umane. Profesoara Svetlana Coan-
dă vine cu o perspectivă particulară 
asupra istoriei filosofiei, explicând 
caracterul acesteia într-un mod ori-
ginal.

 Despre  Svetlana Coandă se 
pot spune multe, dar cel mai impor-
tant lucru care trebuie reținut este 
atitudinea militantă în favoarea fi-
losofiei românești, la nivel cultural-
propagandistic și la nivel creativ. 
Sunt scoase în evidență contribuții 
a mai multe personalități ale filo-
sofiei românești. Deosebit de im-
portant este faptul că autoarea nu 
tratează aceste contribuții separat 
de istoria filosofiei universale. Filo-

sofia românească nu evoluează altundeva decât 
în cadrul filosofiei universale.       

Lucrările doctorului habilitat, conferențiar 
universitar Svetlana Coandă sunt, dincolo de 
orice îndoială, un reper și un model de cerce-
tare. 

 Îi dorim omagiatei noastre multă sănătate și 
răgazul necesar pentru a-și duce la desăvârșire 
cele mai importante proiecte şi planuri. La mulți 
ani !

 Anghelina SUCEVEANU, 
doctor în filosofie, conferențiar universitar 

Premiul No-
bel pentru 

Fizică 2017, decer-
nat de Academia 
Regală Suedeză, a 
fost împărțit (o ju-
mătate fiind acor-
dată fizicianului 
Rainer Weiss) iar 

cealaltă jumătate fizicienilor Barry C. Ba-
rish și Kip S. Thorne - „Pentru contribuții 
decisive la detectorul LIGO și observarea 
undelor gravitaționale”. 

Rainer Weiss este profesor de fizică la 
Institutul de Tehnolgie din Massachusetts, 
SUA, Barry C. Barish este profesor de 
fizică la Institutul de Teh-
nolgie din California, Pa-
sadena, iar Kip S. Thorne 
este profesor Feynman de 
fizică teoretică la același 
Institut de Tehnolgie din 
Pasadena, SUA. Laureații 
Nobel din acest an și-au 
adus fiecare o contribuție 
inestimabilă la succesul 
Proiectului LIGO, destinat observării un-
delor gravitaționale.

LIGO (Laser Interferometer Gravitatio-
nal-Wave Observatory – Observator Laser 
Interfermetric pentru Unde Gravitaționale) 
este un sistem original de detectare a unde-
lor gravitaționale, constituit din două lasere 
situate la 3000 km distanță unul de altul, 
acestea formând astfel un interferometru. 

La 14 septembrie 2015 cele două la-
boratoare-gemene LIGO dotate cu lase-
re au recepționat un semnal care anunța 

că, acum 1,3 miliarde de ani, în spațiu, 
la distanța de 1,3 miliarde de ani-lumină 
de Pământ, s-a produs o catastrofă – co-
liziunea violentă și contopirea a două gă-
uri negre de dimensiuni medii, însoțită 
de emisia unei cantități uriașe de energie 
sub formă de unde gravitaționale. Eve-
nimentul a avut loc în timpul când viața pe 
Pământ abia trecea de la organismele uni-
celulare la cele multicelulare. 

Detectoarele LIGO au înregistrat pentru 
prima data undele gravitaționale generate 
în urma acestui fenomen cosmic grandios, 
fapt care constituie o adevărată revoluție în 
astrofizică. Deși semnalul recepționat a fost 
extrem de slab, cercetătorii au stabilit că gă-

urile negre ce se roteau 
una în jurul celeilalte 
aveau masele de 29 și, 
respectiv, 36 mase sola-
re și cel mult 200 km în 
diametru. Gaura neagră 
rezultată în urma con-
topirii violente a celor 
două are în jur de 62 
de mase solare, deci în 

doar câteva zecimi de secundă a fost radia-
tă sub formă de unde gravitaționale o ener-
gie echivalentă cu trei mase solare!

Undele gravitaționale au fost prezise 
acum un secol de către Albert Einstein în 
Teoria Relativității Generalizate, publicată 
în 1915. Undele gravitaționale sunt gene-
rate totdeauna de un corp masiv accelerat. 
Einstein se îndoia că ele vor fi descoperite 
vreodată. 

Ștefan D. TIRON,
 cercetător științific, AȘM
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