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Senatul USM este cel mai înalt for deliberativ şi 
decizional la nivelul Universităţii de Stat din 

Moldova, care reprezintă comunitatea universitară, 
promovează libertatea academică şi autonomia uni-
versitară. Regulamentele şi hotărârile adoptate de Se-
nat sunt obligatorii şi pot fi modificate numai de către 
Senat.

Senatul controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia 
în vigoare şi de prevederile Cartei Universitare a Univer-
sităţii de Stat din Moldova, activitatea conducerii executi-
ve, exercitată de către Rector, Consiliul de Administraţie 
şi Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională. 
Astfel, întrucât managementul învăţământului superior se 
axează pe principiul autonomiei universitare şi libertăţii 
academice, considerăm că Senatul USM are şi competen-
ţa necesară, dar şi atribuţii stabilite prin lege de a asigura 
valorile educaţionale, iar toate deciziile agreate de către 
senatori sunt legale şi în spiritul politicilor educaţionale 
promovate de către Republica Moldova.

Ca răspuns la interpelarea Ministerului Educaţi-
ei, Culturii şi Cercetării, prezentăm poziţia Senatului 
USM.

Universitatea de Stat din Moldova este adepta demer-
surilor de natură ştiinţifică, este promotorul calităţii în 
sistemul de învăţământ superior al Republicii Moldova 
şi preferă să concureze pe tărâmul academic şi ştiinţific 
cu alte Universităţi după criterii unanim recunoscute în 
lume, iar această declaraţie vine doar ca răspuns la ac-
ţiunile întreprinse în scopul defăimării USM şi pentru a 
elucida situaţia.

Unul din principiile fundamentale ale educaţiei este 
principiul descentralizării şi autonomiei instituţionale. 
În conformitate cu articolul 79 din Codul Educaţiei al 
Republicii Moldova, USM dispune de statut de autono-
mie universitară. Autonomia universitară vizează dome-
niile conducerii, structurării şi funcţionării instituţiei, 
ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, ale ad-
ministrării şi finanţării şi se realizează, în special, prin 
organizarea admiterii candidaţilor la studii, ţinând cont 
de criteriile specifice profilului instituţiei de învăţământ 
superior. Potrivit textului articolului 85 din Codul Edu-
caţiei al Republicii Moldova, admiterea în fiecare ciclu 
de studii superioare se organizează prin concurs, în baza 
metodologiei proprii a instituţiei de învăţământ superior, 
în limita capacităţii de înmatriculare stabilite prin acre-

ditare sau prin autorizarea de funcţionare provizorie.
Criteriile de organizare a concursului de admitere au 

fost stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare a ad-
miterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul 
universitar 2017-2018.

În data de 27 iunie 2017, Senatul USM a aprobat Re-
gulamentul USM privind admiterea în ciclul I – studii 
superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018. 
A aprobat strategia instituţională de susţinere a candida-
ţilor la studii cu rezultate performante, proces-verbal nr. 
10 din 25 iunie 2014, inclusiv prin burse speciale şi ofe-
rirea locurilor de studii susţinute din mijloacele proprii 
ale USM – contract cu mărimea taxei zero (la solicitarea 
părinţilor denumit buget USM). Mărimea taxei de studii 
a fost stabilită în baza prevederilor articolului 143, alin.
(8) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova.

Universitatea de Stat din Moldova a respectat dispo-
ziţiile Regulamentului-cadru  de organizare a admiterii în 
ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul univer-
sitar 2017-2018 şi Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 273 
din 02.05.2017 privind stabilirea termenelor de organizare 
şi desfăşurarea admiterii în ciclul I – studii superioare de 
licenţă şi ciclul II – studii superioare de master pentru anul 
2017-2018.

În susţinerea acestei poziţii prezentăm HG  nr. 
983 din  22.12.2012 cu privire la modul de func-

ţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat 
în condiţii de autonomie financiară, p.5, care prevede: 
„Veniturile înregistrate din alte surse neinterzise de lege 
(mijloace financiare care provin din alte surse decât de 
la Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de 
specialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică pot fi folo-
site de Instituţie în conformitate cu Planul de Dezvoltare 
Instituţională.”

În şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică In-
stituţională al USM din 19 mai 2017 a fost prezentat şi 
aprobat proiectul bugetului USM pentru anul 2017, care 
prevede şi repartizarea mijloacelor proprii la capitolul sus-
ţinerea candidaţilor performanţi şi a specialităţilor neso-
licitate. Autonomia financiară este parte componentă a 
autonomiei universitare, ce constă, inclusiv, în dreptul 
USM de a-şi organiza activitatea independent şi a se au-
togestiona financiar.

În conformitate cu articolul 143, alin.(9) din Codul 
Educaţiei al Republicii Moldova şi p.9 al HG  nr. 983 din  

22.12.2012, Universitatea de Stat din Moldova este în 
drept să-şi stabilească modalitatea de administrare şi sur-
sele de finanţare, altele decât cele aferente conform Planu-
lui (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de speciali-
tate şi activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii şi 
a Cartei Universitare. Carta USM precizează, în articolul 
18, faptul că autonomia organizaţională se realizează şi 
prin admiterea candidaţilor la studii.

Aşadar, afirmăm cu toată responsabilitatea că Uni-
versitatea de Stat din Moldova a respectat Strategia insti-
tuţională privind Admiterea ― 2017 din 27 iunie 2017 şi 
Regulamentul privind înmatricularea din mijloace speci-
ale ale USM la contract fără achitarea taxei (contract cu 
mărimea taxei zero), din 25 iunie 2014, pentru aceasta 
USM dispunând de o acoperire financiară legală.

Cele relatate vin să confirme corectitudinea şi 
transparenţa funcţionării USM, având ca reper 

doar performanţa academică, fapt ce permite Universităţii 
de Stat din Moldova să fie lider printre universităţile din 
Republica Moldova conform ultimului raport publicat de 
Ranking Web of Universities, un top care analizează peste 
24.000 de universităţi din întreaga lume, inclusiv 25 din 
Republica Moldova.

În ultimii nouă ani, Universitatea de Stat din Moldova 
a urmat calea intensivă (şi nu extensivă!) de dezvoltare, 
axată pe principii calitative (şi nu cantitative!) în educa-
ţie şi cercetare, având o viziune strategică bazată pe indi-
catori de performanţă. USM îşi fortifică infrastructura, 
îşi dotează laboratoarele şi centrele de cercetare cu echi-
pamente de ultimă generaţie, îşi modernizează campusul 
universitar şi pe cel studenţesc „Gh. Caşu”, asigurând 
condiţii de activitate şi de trai de nivel european. 

În aceşti ani USM nu a „edificat” sisteme feudale, ci 
a promis, a acţionat şi a realizat. Senatul USM a imple-
mentat o nouă cultură organizaţională bazată pe coerenţă, 
curaj, claritate, corectitudine şi consideraţie, fapt pentru 
care părinţii, candidaţii şi studenţii au apreciat înalt Uni-
versitatea de Stat din Moldova.

Ne exprimăm speranţa că acest demers instituţional va 
opri falsul şi speculaţiile şi ne va permite să ne concentrăm 
asupra unui nou an academic pentru a realiza toate proiec-
tele de viitor şi a răspunde provocărilor timpului.

Gheorghe CIOCANU, 
Preşedintele Senatului USM, Profesor universitar, 

30.08.20 17

Peste câteva zile, adică la în-
ceputul lunii octombrie 2017, 

întreaga noastră comunitate acade-
mico-universitară va marca 71 de ani 
de la fondarea Primei Universități din 
Republica Moldova. Pe parcursul celor 
șapte decenii și mai bine USM a fost 
și rămâne în continuare Nava-Amiral 
a învățământului superior, promo-
vând consecvent și neabătut cultura 
calității, a cercetării, a performanțelor 
inovaționale, creativitatea și excelența 
în toate domeniile de activitate.

 Pe an ce trece crește și se conso-
lidează prestigiul și autoritatea USM 
pe plan național și internațional. Drept 
dovadă ne poate servi și recentul clasa-
ment mondial al universităților (ediția 
iulie 2017) conform căruia Instituţia 
noastră este prima dintre cele 25 de 
instituții de învățământ superior din 
R. Moldova și deține unul din prestigi-
oasele trepte pe scară mondială dintre 
cele 24 de mii de universități din lume.

 Nu a trebuit să treacă nici o lună de la acest eveniment ca, în ziua de 25 august 2017, 

tot la USM să aibă loc un alt eveni-
ment, care deja se înscrie ca unul firesc 
în relațiile de colaborare academică 
strânsă cu cele mai importante instituții 
înrudite și Centre Științifice din întrea-
ga lume.

 În acest context s-a remarcat întâl-
nirea rectorului USM domnul Ghe-
orghe CIOCANU cu omologul său 
Mahmut AK, rectorul Universității 
din Istambul, care a fost însoțit, în tim-
pul vizitei sale oficiale, de Excelența 
Sa Hulusi KILIҪ, ambasadorul Re-
publicii Turcia în Republica Moldova. 
În cadrul acestei întâlniri, care a decurs 
într-o atmosferă de cordialitate, cele 
două părți au discutat posibilitățile de 
colaborare între ambele instituţii, s-au 
trasat domeniile prioritare de interes 
comun în activitatea de cercetare, fiind 
stabilite și concretizate acțiunile efici-
ente care vor dinamiza și vor stimula 
eficiența relațiilor de cooperare între 

Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Istambul.
Mihai MORĂRAŞ

 SENATULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVER  ITATEA
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În pofida unor circumstanţe de ordin vădit necolegial şi necu-
viincios, care s-au abătut ultima vreme asupra Instituţiei noastre, 
USM îşi continuă cursul ferm şi consecvent al performanţelor, pe 

care şi le-a trasat, şi le-a asumat cu toată responsabilitatea şi te-
meritatea: excelenţa în instruire, în educaţie şi cercetare, promo-
varea continuă a culturii calităţii, a învăţării şi a creativităţii. 

PRESTIGIUL ȘI AUTORITATEA – PRIN MUNCĂ NI S-AU DAT!

DECLARAŢIA
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În perioada 4-13 august 2017, în Republica Moldova 
(orăşelul Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău) a fost 

organizată Școala de vară ”Living value for young people”, 
beneficiarii (32 de tineri) reprezentând Georgia și R. Mol-
dova. Inițiativa organizării 
acestei școli de vară vine 
din partea unei organizații 
non-profit din Georgia, 
Centre for Civil Integration 
and Inter-Ethnic Relations 
(CCIIR), în parteneriat cu 
Universitatea de Stat din 
Moldova. Organizarea unei 
asemenea școli de vară face 
parte din acțiunile cheie ale 
proiectului PALAG, gestio-
nat de CCIIR (în persoana 
coordonatorilor Natia Gorgadze, doctor conferenţiar și a 
dlui Shalva Tabatadze, doctor conferenţiar, cu susținerea 
financiară a Agenției Statelor Unite ale Americii pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID) (cooperative agreement 
No: Aid-114-A-15- 000012).

 Obiectivul cheie al acestui proiect constă în mobilizarea 
tinerilor-potențiali lideri din Georgia și R. Moldova, întru-
niţi în jurul unei platforme de dialog și acțiune întru respec-
tarea și promovarea valorilor umane universale. Necesita-
tea creării unui asemenea eveniment a pornit de la ideea de 
reactualizare a importanței cunoașterii, conștientizării, res-

pectării, promovării și consolidării valorilor general umane 
în rândul tinerei generații în societățile aflate în tranziție, 
precum Georgia și Republica Moldova, unde criza valorică 
s-a fundamentat pe ruinele unei societăți comuniste și încă 

nu s-a reconstituit pe deplin într-o societate de tip nou cu 
orientări democratice. 

***

Participanții școlii de vară au vizitat Vinăria ”Crico-
va” și cele mai importante monumente culturale/

parcuri din Chișinău, s-au bucurat de un mini-spectacol și 
master-class de dansuri populare oferit cu mult drag de an-
samblul folcloric ”Crenguța de Iederă”. 

Oaspeţii din Georgia au rămas încântați de a cunoaște 
locuri impresionante din Republica Moldova, de a desco-
peri unele tradiții ale bucătăriei naționale, portului, cânte-

cului și dansului popular moldovenesc, în același timp, solii 
Georgiei ne-au demonstrat cu mult drag unele dintre cânte-
cele și dansurile tradiționale din ţara lor. 

Tinerii, alături de trainerii lor Mariam Tvaliashvili, Ma-
riami Abuladze (Geor-
gia), conferenţiar Diana 
Bencheci, doctor Victoria 
Bevziuc, (Republica Mol-
dova, USM) s-au implicat 
cu multă dăruire de sine 
și entuziasm activităților, 
depășind barierele de ori-
ce natură (lingvistice, psi-
hologice, de vârstă etc.), 
construind relații și legând 
prietenii. Organizatorii și 
participanții au concluzio-

nat că scopul școlii de vară a fost atins, iar ideea organizării 
unui asemenea eveniment trebuie să continue, pentru a oferi 
posibilitate și altor tineri de a interacționa, a cunoaște, a 
contempla și a reafirma importanța valorilor umane pentru 
consolidarea și dezvoltarea unei societăți deschise și demo-
cratice.

Maria BÎRCĂ,
 doctor, conferenţiar universitar 

Natalia PUTINĂ, 
doctor, prodecanul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Administrative

La 7 septembrie 2017, Oficiul National Erasmus+ 
în Moldova a efectuat o vizită de monitorizare a 

Proiectului „Educațional for Drone (eDrone)”, sprijinit 
de Comisia Europeană prin interme-
diul Programului Erasmus+ Acțiunea 
Cheie 2 „Consolidarea capacităților în 
domeniul învățământului superior”.

Proiectul reunește 17 universități 
din 8 țări: 4 din UE (Italia, Franța, 
Polonia, România) și 4 post-sovieti-
ce (Armenia, Georgia, R. Moldova, 
Belarus). Din partea ţării noastre în 
proiect participă 5 instituții: Academia 
de Administrare Publică (AAP), Aca-
demia ”Ștefan cel Mare” (ACAPOL), 
Universitatea de Stat din Moldova 
(USM), Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova (UASM) și Autoritatea 
Aeronautică Civilă (AAC). 

Ședința s-a desfășurat în incinta Universității de Stat 
din Moldova, scopul acesteia fiind discutarea rezultatelor 

avansării proiectului în primul an de activitate, precum și 
obiectivele planificate până la sfârșitul anului 2017. 

La eveniment au participat reprezentanți ai Oficiului 

National Erasmus+ Moldova și membrii echipelor de pro-
iect din R. Moldova.

Întrunirea a fost deschisă de dl Florentin Paladi, 

prorector pentru Activitatea Ştiințifică, USM, coordo-
nator național al proiectului eDrone, care a prezentat 
participanții și a anunțat scopul și obiectivele reuniunii.

În cadrul sesiunii de monitorizare, 
reprezentanții echipelor de proiect din 
partea instituțiilor de învățământ prezente: 
Tatiana Bulimaga (USM), Silvia Dulschi 
(AAP), Iurie Odagiu (ACAPOL), Oleg 
Stiopca (UASM) au prezentat rapoarte 
privind activitățile realizate și rezultatele 
obținute conform planului de acțiuni ela-
borate.

La încheierea misiunii de monitoriza-
re, dna Claudia Melinte, coordonator al 
Oficiului National Erasmus+ Moldova, 
a venit cu un șir de recomandări care ar 
îmbunătăți calitatea activităților din cadrul 
proiectului, i-ar conferi mai multă vizibili-
tate și sustenabilitate.

Tatiana BULIMAGA,
Institutul Cercetare și Inovare, USM

În perioada 28-31 august 2017 orașul nostru cu umeri albi de piatră a fost gazdă a 
unui eveniment de amploare pentru comunitatea fizicienilor, unde şi-a ţinut lucrări-

le cea de-a IV-a Conferință Internațională de Analiză Termică și Calorimetrie din Europa 
Centrală și de Est (CEEC-TAC4).  

Peste 300 de savanți din 35 de țări s-au reunit la Chișinău, gazda primitoare fiind 
Universitatea de Stat din Moldova 
și Academia de Științe a Moldovei. 

CEEC-TAC a devenit un forum 
în care cercetătorii se pot întâlni, 
își pot prezenta realizările, își pot 
explica rezultatele și pot discuta 
problemele științifice și tehnice din 
domeniul științelor termice.

La fiecare doi ani, CEEC-TAC 
își propune să adune oameni de 
știință din Europa Centrală și de 
Est, în principal din următoarele 
țări: din Germania, Austria, Ru-
sia, Kazahstan; din Ţările Scandi-
nave, din Ţările Baltice, din cele 
Balcanice, din Turcia, precum şi 
din Statele Independente Cauca-
ziene. Edițiile anterioare din Craiova - România (septembrie 2011), din Vilnius - Litu-
ania (august 2013) și din Ljubljana - Slovenia (august 2015), au întrunit de fiecare dată 
peste 300 de participanți.

Pentru cea de-a IV-a conferință CEEC-TAC organizatorii au ales anume orașul 
Chișinău, care este punctul de întâlnire a diferitelor națiuni și a diferitelor culturi.

Deschiderea evenimentului științific a avut loc în cadrul Filarmonicii Naționale 
„Serghei Lunchevici”. A urmat sesiunea de comunicări științifice, tematica fiind struc-
turată în 15 secțiuni, susținute în cadrul Palatului Republicii Moldova. Participanții au 
fost salutați și de onorații invitați de peste hotare, care au prezidat sesiunea plenară a 

Conferinței
Impresionantul For Internaţional, în cadrul căruia a ţinut un amplu discurs domnul 

Florentin Paladi, prorector pentru Activitatea Ştiinţifică, USM, profesor universitar, 
a invitat cercetătorii din domeniul Analizei Termice și Calorimetriei din întreaga lume 
pentru a-şi împărtăşi experiența și cunoștințele cu cei care lucrează în domenii comple-

mentare sau folosesc tehnici termo-ana-
litice. În acelaşi context s-au organizat 
sesiuni de lucru unde, într-un mediu re-
laxant și informal, participanții au dis-
cutat despre planurile și problemele lor, 
iniţiind astfel noi contacte și colaborări 
ulterioare.

Cea de-a IV-a Conferință 
Internațională de Analiză Termică și Ca-
lorimetrie a fost organizată în comun cu 
cel de-al 26-lea Simpozion de Analiză 
Termică și Calorimetrie - Eugen Segal 
al Comisiei pentru TA & C al Acade-
miei Române (CATCAR26) și primul 
Simpozion de Analiză și Calorimetrie 
în Moldova (MoldTAC1). În paralel și-
au desfășurat activitatea și două atelie-

re: 1) Cinetică și predicția vieții a materialelor; 2) Aspecte termofizice ale ceramicii și 
suprafețelor funcționale.

Spre finalul evenimentului, participanții au fost invitați să viziteze vinăria ASCONI, 
unde au putut să se delecteze cu vinuri selecte și bucate tradiționale - Cartea de vizită a 
Republicii Moldova.

Valentina NICORICI,
decanul Facultății de Fizică și Inginerie,

doctor, conferenţiar universitar

IMPORTANŢA CONSOLIDĂRII VALORILOR UMANE

UN OBIECTIV BINE DETERMINAT: VIZIBILITATE ŞI SUSTENABILITATE
(MONITORIZAREA PROIECTULUI EDRONE)

COMUNITATEA FIZICIENILOR DIN 35 ŢĂRI 
S-A ÎNTRUNIT LA CHIȘINĂU
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Limba noastră-i o comoară (În adâncuri înfundată / Un 
șirag de piatră rară / pe moșie revărsată);

Limba noastră-i foc, ce arde (Într-un neam, ce fără veste / 
S-a trezit din somn de moarte,/ Ca viteazul din poveste);

Limba noastră-i numai cântec (Doina dorurilor noastre, / 
Roi de fulgere, ce spintec / Nouri negri, zări albastre);

Limba noastră-i graiul pâinii, (Când de vânt se mișcă 
vara; /În rostirea ei bătrânii / Cu sudori sfințit-au țara);

Limba noastră-i frunză verde, (Zbuciumul din codrii 
veșnici, / Nistrul lin, ce-n valuri pierde / Al luceferilor sfeş-
nici);

Limba noastră-i vechi izvoade, (Povestiri din alte vremuri; 
/ Și cetindu-le-nșirate, / Te-nfiori adânc și tremuri);

Limba noastră îi aleasă (Să ridice slavă-n ceruri, / Să ne 
spuie-n hram ș-acasă / Veșnicele adevăruri);

Limba noastră-i limbă sfântă, (Limba vechilor cazanii, / 
care-o plâng și care-o cântă / Pe la vatra lor țăranii).

Textul conține toate elementele esențiale ale paternului nos-
tru: „frunză verde”, „doină”, „dor”, „cazanii”, „moșie”, „vatră” 
ș.a. Poezia și azi își clădește edificiul, se actualizează neîntre-
rupt. Cu fiece lectură, relevăm noi și noi semnificații. Este ceea 
ce noi, filologii, denumim text-aisberg, care își construiește sin-
gur în timp semnificațiile: În cartea Ta ne întâlnim ca frații / Și 
n-o putem citi până la capăt / Numai cu ochii unei generații. / 
Cu cât mai mult trec anii, / Ea cu atât se face mai adâncă”, intuia 

perfect poetul Vasi-
le Romanciuc.

Cu regret, 
constatăm că ver-
surile scrise acum 
o sută de ani se re-
feră la o realitate 
lingvistică simila-
ră, care este tră-
ită și în prezent. 
După cum atunci, 
în 1917, Mateevici 
nu a putut denu-
mi textul „Limba 
noastră cea ro-
mână”, la fel și 
azi evităm pe cât 
putem glotonimul 
Limba română. 
Contextul istoric, 
politic, social, pro-

priu anului 1917, 
atunci când limba 
era ostracizată din 
învățământ, cultu-

ră și știință este asemănător celui de azi. Limba română în 
Republica Moldova este în continuare pe baricade. Și atunci 
erau vremuri tulburi, și acum la fel. Volens-nolens ajungem la 
concluzia că este o problemă a spațiului dat. Și receptarea textu-
lui dat a fost destul de controversată pe parcursul timpului: 

Mai întâi, a provocat aspre critici la data apariției, după 
care, în perioada sovietică, a fost interzisă o strofă (cea 

de-a șaptea): Limba noastră îi aleasă / Să ridice slavă-n ceruri 
/ Să ne spuie-n hram ș-acasă / Veșnicele adevăruri. În perioada 
totalitarismului, organele de resort erau dispuse să vadă în per-
soana lui Alexei Mateevici doar un „preot militar” și un autor 
de scrieri cu caracter religios. Nici în România postbelică, în 
perioada de dictatură comunistă, nu a fost apreciat. Poetul ba-
sarabean a avut parte de o glorie postumă, fiind cunoscut de 
puțini oameni în timpul vieții, a fost știut în vremea sa doar de 
grupuri restrânse de colegi, de tineri studioși și de clerici. Totuși 
străduințele denigratorilor au fost zadarnice, întrucât creația 
acestuia a fost inclusă în programele școlare și universitare. 

Anual instituția noastră marchează sărbătoarea Lim-
ba noastră cea română într-o ședință cu caracter evocator. 
Tematica variată converge totuși spre soarta limbii române, cu 
potecile anevoioase pe care le-a urmat în trecut, cu destinul ei 

SĂRBĂTORILE NOASTRE NAŢIONALE

Domnule Președinte al Senatului,
doamnelor și domnilor senatori!

În contextul amalgamului de eve-
nimente pe care le-am marcat în 

ultima perioadă cu mult patos și fast își 
revendică locul și Sărbătoarea națională 
Limba noastră cea Română, care în 
acest an este complinită de un alt eveni-
ment – Aniversarea a 100 de ani de la 
publicarea de către Alexei Mateevici 
a Poemului „Limba noastră”. Acest 

poem pentru noi, basarabenii, comportă multiple conotații 
afective. 

Mai întâi, fiind în aprecierea filologului Ovid Densuşi-
anu, „cea mai frumoasă poezie ce a fost închinată lim-
bii noastre”, o poezie care poate fi percepută și simțită de 
orișicine, indiferent de nivelul pregătirii lui intelectuale. 
George Călinescu în „Istoria literaturii de la origini și până 
în prezent” avansa și mai mult în apreciere, menționând că 
„numai Eminescu a mai putut să scoată atâta mireasmă 
din ritmurile poporane”, iar academicianul Ștefan Cioba-
nu conchidea că „deși Mateevici a lăsat și alte scrieri în 
românește, numele lui va fi rămas în literatura română 
chiar dacă ar fi scris numai poezia „Limba noastră””.

Acest text a devenit în 1995 Imnul de Stat al Repu-
blicii Moldova prin votul deputaților din Parlamentul Re-
publicii Moldova. În ședința din 22 iulie 1995 au fost apro-
bate strofele 1, 2, 5, 8 și 12 din cele 12 strofe ale textului 
integral. Muzica a fost compusă de Alexandru Cristea, iar 
aranjamentul realizat de Valentin Dânga.

Timpurile de azi ne impun să analizăm și să apreciem 
multilateral, lucid și cumpănit, fără reticențe și omiteri, tes-
tamentul celui, care a fost și rămâne „poetul, cărturarul 
și profetul Basarabiei”. Nu optăm pentru idolatrizarea 
literaților basarabeni, ci considerăm că trebuie să ne cin-
stim înaintașii care au promovat cu fermitate valorile 
naționale. 

În mai multe lucrări publicistice ale scriitorului, dintre 
care amintim articolele publicate în „Basarabia” și „Viața 
Basarabiei”: „Ce ne trebuie nouă?”, „Datoria noastră”, 
„Unirea culturală”, este prezentă ideea că elementul de 
bază al renașterii spirituale a poporului, al luminării 
minții lui este limba maternă, limba strămoșească. Lim-
ba maternă, pe atunci, constituia prima și cardinala condiție 
a propășirii culturale a neamului.

Considerăm că este imperios necesar, în contextul dat, să 
evocăm și geneza textului dat. Profesorul Vasile Harea, care 
în 1917 era secretar de redacție al ziarului „Cuvânt moldo-
venesc”, mai târziu comunica despre o discuție pe care a 
avut-o cu Alexei Mateevici. Poetul i-ar fi spus următoare-
le: „Mă gândesc la o poezie despre limba noastră. Poeziile 
lui Sion și Coșbuc îmi par cam sărăcăcioase în conținut ca 
să poată fi privite drept o cântare a limbii noastre”. Textul 
a fost citit pentru întâia oară în mai 1917 la Congresul 
învățătorilor, iar două luni mai târziu, la 21 iunie, a fost 
publicat în ziarul „Cuvânt moldovenesc”. Această poe-
zie-manifest avea să-i aducă o meritată notorietate literară, 
fiind foarte curând inclusă în antologii, precum cea a lui Pil-
lat și Perpessicius. 

Poezia dată constituie o sinteză a tot ce crease autorul 
ei mai înainte, având în vedere atât creația poetică, cât 
și publicistica, dar, bineînțeles și studiile științifice. Ea 
reprezintă chintesența ideilor, convingerilor, aspirațiilor 
ce le-a împărtășit. „Limba noastră” răsună patetic, larg. 
Solemnitatea discursului fiind susținută prin reluarea în 
primele opt strofe a anaforei „Limba noastră”, aceasta con-
stituind, de altfel, și laitmotivul textului spre care converg 
conotațiile celorlalte cuvinte. Sintagma dată reverberează 
neîncetat în memoria noastră printr-o utilizare repetitivă 
conștientă. Iar la nivelul semnificațiilor relevăm multitudi-
nea definițiilor date limbii române, materializate în imagini 
de mare finețe și poezie: 

Nu locuim într-o ţară,

Trezire, națiune! Vorbim limbi 
străine, ne odihnim în week-end; 

идём на работу в понедельник; spunem 
merci atunci când primim în dar o floare și 
ne luăm rămas bun cu un ciao exotic. Dar 
cât de des vorbim românește? Dar cât de 
frecvent ne exprimăm corect în limba lui 
Eminescu?

Batem cu pumnul în piept, ne declarăm 
patrioți, dar merităm oare să fim numiți 

cetățeni ai acestei țări? Cine suntem și de unde venim? Ce 
limbă vorbim?

Stâlcită şi atacată de ,,rusisme” încă din vremea ţari-
lor, eliminată din şcoli în toată perioada ţaristă, scrisă la 

SĂ RIDICĂM VIRTUŢILE LIMBII ROMÂNE
,,Un cuvânt nelalocul lui strică ideea cea 

mai frumoasă’’                                                                VOLTAIRE

sovietici şi citită doar cu litere chirilice. Cu toate acestea, 
Limba Română a supravieţuit miraculos în spaţiul dintre 
Prut şi Nistru.

Dar, o bună parte a populației Republicii Moldova vor-
besc şi astăzi o limbă strâmbă, modificată. Greșelile grama-
ticale sunt la ordinea de zi. Abaterile de la normă au devenit 
uzuale. Exprimarea corectă este un lux rar întâlnit.

Celebrul lingvist Eugen Coșeriu spunea: ,,A promova 
sub orice formă o limbă moldovenească, deosebită de lim-
ba română este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o 
greșeală naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere 
istoric și practic, este o absurditate, o utopie, și, din punct 
de vedere politic, e o anulare a identității etnice și culturale 
a unui popor, și deci un act de genocid etnico-cultural.”.  

E rușinos și condamnabil să nu cunoști limba țării în care 
te-ai născut. E și mai grav atunci când această necunoaștere 
este promovată de ziariști. Mass-media reprezintă a patra 
putere în stat, puterea care educă, influențează, modifică 

gândirea unei societăți întregi. Materialele jurnalistice tind 
să informeze veridic și corect, iar atunci când aceste scrieri 
înglobează greșeli, clișee și incoerență, se prefigurează in-
cultura și agramatismul.

Noi, tinerii, putem face schimbarea! Noi creăm vii-
torul! Atunci trebuie să ne unim și să promovăm limba 
română, limba neamului nostru. 

A vorbi corect româna este o bucurie, un motiv de 
demnitate și de laudă. 

Cu încredere și curaj, să ridicăm în slăvi virtuțile Limbii 
Române - valoarea supremă a națiuni noastre. 

În această ordine de idei vin cu o propunere: pentru a 
convinge o lume de importanța unei exprimări coerente și 
clare, haideţi să dezvoltăm un nou fenomen, un nou trend - 
“Vorbește o limbă curată și vei fi respectat”! 

Iulia GROMAȚCHI, 
anul III, Facultatea de Jurnalism și Științe ale 

Comunicării

Generaţia sec. XXI: verticalitatea gândirii

locuim într-o Limbă. Emil CIORAN

Colaj de Maestrul – fotograf 
Mihai Potârniche, laureat al 

Premiului Naţional

în Europa de mâine. De la an la an ne întrebăm în ce mă-
sură s-a schimbat situaţia glotică în Republica Moldova 
de la 1989 încoace. Acum cinci ani, în ședința solemnă a 
Senatului USM din 28 august 2012, mă întrebam: „Este, 
oare, limba română Patria mea?”(cu referire la cetățenii 
acestui stat). Acum, după acest interval, nu prea mare, 
constat cu satisfacție că tot mai mulţi basarabeni vor-
besc o română corectă, având o exprimare fluentă şi dez-
involtă, remarcăm că o pleiadă de intelectuali mai tineri, 
specialişti din diferite domenii (medicină, inginerie, poli-
tică, juridică etc.) posedă un limbaj specializat adecvat. 

Există în societate și tendința de a utiliza tot mai multe 
neologisme. Într-o oarecare măsură ne-am debarasat de ru-
sisme. Prin urmare, sunt îmbunătățiri semnificative în ceea ce 
privește evoluția limbii române scrise și vorbite în Republica 
Moldova. Referindu-mă la comunitatea noastră academică, 
pot spune, cu certitudine, că profesorii au avut dintotdeauna 
o vorbire mai îngrijită în raport cu reprezentanții altor profe-
sii sau domenii, iar pe holurile Universității de Stat, în mare, 
auzim o exprimare corectă, iar noi, filologii, ne străduim să 
oferim tuturor zilnic un model de cultură lingvistică și, tot-
odată, să modelăm vorbitori elevați ai limbii române.

Prin urmare, timpul lamentărilor, căutării vinovaților și 
a scuzelor, dar și a îndemnului, a trecut. Tot mai mulți dintre 
noi s-au pătruns de necesitatea cunoașterii limbii materne.

Menționam, acum cinci ani, și faptul că din solidaritate 
fraternă, senatorii români au votat o lege care prevede pro-
clamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române şi în 
România. Nu că ar fi nevoie de o asemenea sărbătoare în 
România, dar mai mult pentru a ne încuraja pe noi, românii 
din stânga Prutului, la edificarea limbii materne. În expu-
nerea de motive, inițiatorul propunerii legislative, senatorul 
PNL Viorel Badea explică faptul că „importanța limbii 
române nu trebuie marginalizată de tendințele actua-
le către globalizare, deoarece limba română reprezintă 
fundamentul identității naționale, un punct deosebit de 
important pentru consolidarea unei societăți puternice 
și unite”. Doar că, din păcate, nu ne unește, ci ne dezbi-
nă. În continuare glotonimul „limba română” rămâne a 
fi mărul discordiei, cu care jonglează politicienii, foarte 
abil, de altfel, ori de câte ori e nevoie. În fiece campanie 
electorală folosesc, nediferențiat, acest instrument de 
manipulare. Cei „de stânga” îi sperie pe alegătorii ruso-
foni prin ideea studierii forţate a limbii române, iar cei 
„de dreapta” îşi sensibilizează simpatizanţii, invocând 
pătimirile limbii lor materne. 

Ne dezbină și imnul Limba noastră. Recent, 
președintele Igor Dodon, în cadrul unei conferințe 

de presă, susținută la reședința de la Condrița, a împărtășit 
doleanța de a schimba imnul național „Limba noastră”, 
exprimându-se astfel: „noi nici imn normal nu avem”. În 
viziunea lui nu este „ca lumea” și nu face ca oamenii „să 
simtă fiori” când îl ascultă. O inițiativă similară a avut Igor 
Dodon și în 2007, atunci când i-a propus poetului Grigore 
Vieru și compozitorului Eugen Doga să lucreze la imn, însă 
atunci tentativa lui Dodon a eșuat. La conferința la care am 
făcut trimitere, președintele a menționat că nu a renunțat la 
idee, doar că nu are cu cine lucra pentru a realiza un produs 
frumos. Aș adresa atât președintelui, cât și tuturor denigra-
torilor Limbii Române, îndemnul lui Mateevici:

Înviați-vă dar graiul
Ruginit de multă vreme,
Ștergeți slimul, mucegaiul
Al uitării-n care geme.

Strângeți piatra lucitoare,
Ce din soare se aprinde,
Și-ți avea în revărsare 
Un potop nou de cuvinte.

Nu veți plânge-atunci amarnic,
Că vi-i limba prea săracă,
Și-ți vedea cât îi de darnic
Graiul țării noastre dragă.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Adriana CAZACU, 
Decanul Facultății de Litere

LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ…
DISCURSUL CE URMEAzĂ A fOST ROSTIT DE CĂTRE DOAMNA ADRIANA CAzACU, DOCTOR, CONfERENŢIAR UNIVERSITAR, ÎN CADRUL ŞEDINŢEI SOLEMNE A SENATULUI USM DIN 30 AUGUST, CURENT.
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Se ştie că solurile – cernoziomurile noastre ne-au dus 
faima în lumea întreagă. Menţionăm că primele in-

formaţii în acest domeniu le aflăm în documente istorice şi 
hărţi, care numără mai mult de 25 de secole. În epoca mo-
dernă acestea au fost obiectul de studiu în cercetările fon-
datorului Pedologiei Naturaliste V. Docuceaev şi ale unor 
remarcabile personalităţi în studierea solurilor: N. Dimo, V. 
Kovda, A. Rode, I. Gherasimov ş.a.

Un loc aparte l-au avut şi 
studiile fundamentale elabo-
rate de I. Krupenicov. Anume 
pe această idee strategică s-au 
bazat şi lucrările celei de a V-a 
Conferințe Științifice cu partici-
pare internațională a Societății 
Naționale a Moldovei pentru 
Ştiința Solului, organizată în 
parteneriat cu Universitatea de 
Stat din Moldova și Institutul 
pentru Pedologie, Agrochimie 
și Protecția Solurilor „Nicolae 
Dimo”, care s-a desfăşurat în 
perioada de 8-9 septembrie 2017 în incinta USM. 

La lucrările Conferinței au participat peste 70 de invi-
taţi, inclusiv o impunătoare delegație din România și doi 
cercetători din Ukraina .Prezenți la deschiderea Conferinței 
au fost dl Iurie UȘURELU – vice-ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Florentin PALADI 
- prorector pentru Activitatea Ştiințifică USM, dl Andrei 
URSU - academician, Președinte de Onoare al Societății 
Naționale a Moldovei pentru Știința Solului.

În cuvântul de salut, domnul Iurie Ușurelu a apreciat 
înalt aportul Societăţii menţionate în studierea resurselor 
de sol ale R. Moldova și în promovarea politicilor și mă-

surilor de utilizare sustenabilă a acestora, dar şi realizările 
impresionante ale colectivului Laboratorului de Cercetare 
Științifică „Procese Pedogenetice” (Facultatea de Biologie 
şi Pedologie, USM).

În continuarea dezbaterilor, academicianul Andrei Ursu 
s-a referit la direcțiile prioritare pe care urmează să fie ori-
entate cercetările pedologice și pregătirea specialiștilor pe-
dologi.

În total, la Conferință au fost prezentate 34 de comu-
nicări științifice, la pregătirea cărora și-au adus contribu-
ţia peste 70 de autori. În premieră au fost prezentate patru 
comunicări, la elaborarea cărora au participat un grup de 
cercetători din cadrul Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (România), precum 
și un grup de cercetători de la Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova. Un colectiv impunător de cercetători de la 
Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM şi-a expus re-
zultatele unor cercetări recente din domeniul poluării solu-
rilor cu radionuclizi, metale grele și alte substanțe nocive, 
cu identificarea factorilor care favorizează aceste procese 

negative și măsurile necesare pentru prevenirea lor.
Mai multe aspecte teoretice și aplicative ale Pedogene-

zei contemporane au fost expuse în 9 comunicări elaborate 
de reprezentanţii Institutului Național de Cercetare - Dez-
voltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediu-
lui (ICPA București), ai Universităţii de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu” de la Brad (Iași) și ai 
Universităţii „Ovidius” din Constanța.

Conferința s-a încheiat cu elaborarea unei rezoluții. 
Conform documentului elaborat, actualul for al biologilor-
pedologi urmează să dea o noua orientare Societăţii Na-
ţionale a Moldovei de Ştiinţa Solurilor prin implicarea mai 
profundă în soluţionarea unui şir de probleme prioritare cu 
impact direct asupra managementului sustenabil al resurse-
lor de soluri.

Gheorghe JIGĂU, 
 doctor, conferenţiar universitar,

președintele Societății Naționale în domeniul Științei 
Solului din R. Moldova, 

Anton BLINDARI,
 doctorand, cercetător științific 

Iulie 2015. După 3 ani de muncă intensă, de nopți nedormite și sute (sau poate 
mii) de foi citite, recitite și scrise, o nouă promoție de traducători a absolvit 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova. Tra-
ducători, care știau foarte bine că mai aveau ne-
voie de încă 2 ani de „șlefuire” pentru a putea 
concura cu cerințele înaintate de Piața Muncii. 
Decizia ne aparținea – un masterat acasă sau 
unul peste hotare? O diplomă de acasă sau una 
europeană? Sau poate ... ambele?

2015 a fost anul în care un nou Proiect 
francofon a fost lansat în baza unui parteneriat 
semnat între Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine a Universității de Stat din Moldova și 
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării 
a Universității „Ștefan cel Mare” din Sucea-
va, România (USV). Proiectul prevedea crea-
rea unui program de masterat dublu, care ne-
ar fi permis nouă, studenților francofoni de la 
Chișinău, să urmăm cursurile la Specialitatea 
Teoria și Practica Traducerii, propusă de USV 
și studenților de la Suceava, cu scopul de a fi 
pregătiți în cadrul Specialității Traducere și In-
terpretare de conferințe, propuse de USM. Iar la final, cei care ar fi decis să răspundă 
provocări, s-ar fi ales cu două diplome: una de la USM și alta de la USV.

2015, de asemenea, a fost anul care a adunat în jurul unui scop comun tinere ambițioase 
(se pare că profesia e una dominată puternic de emanciparea femeii) din Republica Mol-
dova și România, curioase și diferite, dar tentate de oportunitatea pe care o aveau în fața 
lor. Au urmat doi ani de eforturi enorme, de o muncă dublă depusă atât de studente, cât și 

de corpul profesoral. Dar pe lângă drumul pe care am reușit să îl parcurgem datorită unei 
activități de echipă și a unei colaborări strânse Chișinău-Suceava, am trăit o experiență 
care ne-a adus prieteni noi, emoții inedite, cunoștințe care au reușit să finalizeze aspectul 

profesional pe care îl obținusem după cei trei 
ani de licență.

Iulie 2017. În una dintre aulele USV, 19 
studente din Republica Moldova și din Ro-
mânia au reușit să susțină cu succes teza de 
masterat și au devenit oficial prima promoție 
care a tăiat panglica unui proiect fru-
mos, căruia îi doresc să aibă o continuitate 
promițătoare, cu tot mai multe oportunități 
pentru studenții care își vor face curaj să 
participe la el. 

Mulțumim mult tuturor persoanelor care au 
contribuit la crearea unui program de masterat 
ce deschide noi uși pentru tinerii francofoni din 
Republica Moldova și din România, persoane-
lor care au contribuit la transformarea lui într-
un produs finit, persoanelor care au avut grijă ca 
acest produs finit să fie unul excepțional. Pro-
funda noastră recunoştinţă Departamentului 

de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată din cadrul Facultății de Limbi și 
Literaturi Străine a USM pentru că ne-a fost alături și ne-a susținut eforturile și încer-
cările de a deveni mai buni. 

Succesul acestei prime promoții e meritul fiecăreia dintre voi!
Mihaela RAILEANU,

absolventă a Primei Promoții din cadrul masteratului comun USM-USV

Aducem la 
cunoștința 

cititorilor ziarului 
nostru „Univer-
sitatea” că Labo-
ratorul Științific 
„Tracologie” din 
cadrul Facultății de 
Istorie și Filozofie 
a organizat între 
13-16 iulie 2017 
Colocviul de vară 
cu tema „Cercetări 
interdisciplinare la 
siturile din epoca 
fierului în spațiul tiso-nistrean”.

Acest important și cognitiv simpozion a avut loc pe defileurile renumitei localități Sa-
harna, care continuă și astăzi să respire aerul antichității traco-dacice. Ne-au onorat cu 
prezența lor specialiști de notorietate în domeniul respectiv din România, Germania, Polo-
nia și, firește, din republica Moldova.

În centrul 
atenției numero-
sului public aca-
demic universitar 
au fost puse refe-
ratele științifice, 
dar și documen-
tele de teren ce 
vor să lumineze 
asupra surprinză-
toarelor descope-
riri arheologice 
din regiunea Nis-
trului Mijlociu pe 
care le-au prezen-

tat cercetătorii din țările indicate, precum și studenții și masteranzii facultății noastre.
Aurel ZANOCI, 

directorul Școlii Doctorale,
(Laboratorul Științific „Tracologie”), Facultatea de Istorie și Filozofie, 

doctor, conferențiar universitar
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Acum ceva timp, colegul Octavian Cio-
banu, student în anul III, Facultatea de 

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad-
ministrative (tot el preşedinte al Comitetului 
sindical la FRIŞPA), a propus organizarea unui 
concurs, cu participarea studenţilor de la toate 
cele 13 facultăţi, pentru crearea unei Embleme 
a Comitetului sindical studenţesc al Univer-
sităţii de Stat din Moldova.

Conform unui regulament prestabilit, care 
urma să întrunească toate condiţiile concursu-
lui, câştigător a devenit studentul Vasile Fătu, 
anul III, Facultatea de Ştiinţe Economice, care 
a fost remunerat cu un premiu de o mie de lei.

Acest Însemn edificator îl alăturăm cronicii 
noastre.

Tatiana GORCA,
membră a Comitetului Sindical Studenţesc, 

USM,
master în Economie

Actualitatea la zi

Noul contract 
colectiv de 

muncă (2017-2020), 
de care în prezent 
suntem călăuziţi, 
angajează Recto-
ratul şi Comitetul 
sindical în promo-
varea şi garanta-
rea unor relaţii de 
muncă echitabile, 
de apărare a intere-
selor social-econo-
mice şi profesiona-

le ale salariaţilor, de utilizare raţională a 
timpului de muncă şi de creare a condi-
ţiilor de odihnă, ţinând cont de specificul 
Universităţii de Stat din Moldova, de sco-
pul şi menirea ei.

Rectoratul şi sindicatul vor susţine rea-
lizarea în fapt a performanţei şi a excelenţei 
muncii prin dezvoltarea şi consolidarea cali-
tăţii ofertei educaţionale. Aceasta presupune 
abordarea cercetării ştiinţifice ca prioritate 
în activitatea salariaţilor în cadrul sistemului 
educaţie – cercetare –inovare, a conceptului 
strategic de integrare în circuitul academic al 
valorilor europene şi mondiale.

Contractul colectiv de muncă cuprin-
de principalele domenii de activitate ale 
angajaţilor USM: reglementarea şi stabi-
lirea raporturilor de muncă; drepturile şi 
obligaţiunile angajatorului; drepturile şi 
obligaţiunile salariaţilor; timpul de mun-
că şi de odihnă; parteneriatul social; ga-
ranţiile de activitate ale Comitetului sin-
dical; formarea profesională; securitatea 
şi sănătatea salariaţilor.

Conform Codului muncii şi Convenţi-
ei colective la nivel de ramură pentru anii 
2016-2020 angajatorul acordă îndemnizaţii 
şi ajutoare materiale. Aceasta se face în baza 
Regulamentului-cadru cu privire la premi-
erea şi acordarea ajutorului material salari-
aţilor din învăţământ. Astfel, se prevede că 
plata premiilor şi a ajutorului material se 
efectuează anual în baza hotărârii comune a 
Administraţiei şi Comitetului sindical, repre-
zentant al salariaţilor.

În acest mod Rectoratul şi Comitetul sin-
dical, care activează în baza unui parteneriat 

constructiv şi de durată, elaborează criterii de 
stimulare şi remunerare a salariaţilor în baza 
performanţelor academice şi profesionale.

În conformitate cu deciziile Senatului, la 
sfârşitul anului academic se acordă premii 
sau ajutoare materiale în limita posibilităţi-
lor financiare: cadrelor didactice, şefilor de 
subdiviziuni – 2300 de lei, iar personalului 
auxiliar – 1500 de lei, jubiliarilor univer-
sităţii – 1000 de lei, iar salariaţilor ai căror 
membri de familie (categoria I) au decedat 
– 600 de lei.

În scopul stimulării activităţii ştiinţifice 
conducătorii de doctorat (titulari ai USM) şi 
doctoranzii (colaboratori ai USM) beneficia-
ză de premii băneşti pentru 
prezentarea şi susţinerea la 
timp a tezelor ştiinţifice. 
Premiile se acordă după 
aprobarea deciziei Consi-
liului Ştiinţific Specializat 
de către CNAA.

Remarcăm faptul că pot 
fi acordate şi alte îndem-
nizaţii şi ajutoare materi-
ale decât cele menţionate, 
doar că acestea sunt de 
competenţa unei comisii 
speciale a Rectoratului şi 
a Comitetului sindical şi în 
conformitate cu deciziile 
Senatului şi cu legislaţia în 
vigoare (la fel în limita po-
sibilităţilor financiare).

În capitolul VII al Con-
tractului colectiv de muncă 
„Garanţiile de activitate a Comitetului sindi-
cal” se menţionează că acesta acordă ajutor 
material salariaţilor în următoarele cazuri: 
tratament costisitor şi îndelungat persoanelor 
cu dezabilităţi, salariaţilor cu starea materia-
lă precară, deces al salariatului sau al rude-
lor de gradul I şi II, calamităţilor naturale, la 
naşterea copiilor, precum şi la jubilee.

În vederea susţinerii activităţii ştiinţifice 
Comitetul sindical acordă ajutoare materiale 
pentru susţinerea tezelor de doctor în ştiinţe – 
500 de lei, iar pentru susţinerea tezei de doc-
tor habilitat – 1000 de lei; pentru organizarea 
conferinţelor ştiinţifice universitare – 500 
de lei, iar pentru conferinţe internaţionale – 

1000 de lei. De asemenea Comitetul sindical 
contribuie financiar la organizarea Zilelor 
Facultăţilor; a Zilei Limbii Române; a Zilei 
fondării USM, precum şi a unor manifestări 
cultural-sportive, a unor evenimente marcan-
te din viaţa facultăţilor şi a Universităţii.

O problemă aparte şi foarte durută re-
prezintă tratamentul sanatorial. Până în anul 
2009 noi beneficiam de 40-50 de bilete sa-
natoriale pe an. Începând cu luna mai, anul 
2009 noi suntem asiguraţi cu bilete sanato-
riale sub orice nivel (12-15 bilete sanatoriale 
pe an la 2000 de membri de sindicat), iar din 
anul 2016 – 1607 membri de sindicat. Bu-
năoară, anul acesta ni s-au repartizat doar 5 

bilete sanatoriale. De aceea 
noi adunăm, economisim, 
reducem unele articole de 
finanţare pentru a acorda 
ajutor material şi a realiza 
tratamentul sanatorial. Ast-
fel, începând cu anul 2013, 
Comitetul sindical contri-
buie în mod concret la or-
ganizarea tratamentului sa-
natorial al salariaţilor, achi-
tând din propriile resurse 
financiare 60% din costul 
acestuia (30-35 de membri 
de sindicat anual).

Menţionăm în mod de-
osebit că, în aceeaşi ordine 
de idei, Comitetul sindical 
acordă o atenţie sporită sa-
larizării decente a angajaţi-
lor. În acest scop, în repeta-

te rânduri, am participat la diferite tipuri de 
proteste. Problema constă în faptul că toate 
majorările salariale (mai mari sau mai mici) 
au fost rezultatul protestelor. Datorită acesto-
ra, deţinătorii de grade ştiinţifice, bunăoară, 
sunt remuneraţi la alt nivel; dacă doctorii în 
ştiinţe aveau un adaos la salariu de 300 de 
lei, acum acesta este de 600 de lei, iar docto-
rii habilitaţi, în loc de 700 de lei, beneficiază 
de 1100 de lei.

Noi am participat şi la ultimele protes-
te din primăvara anului curent, organizate 
de Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, acestea 
având următoarele revendicări:

Egalarea salariului pentru categoria I 1. 

de salarizare a RTU cu mărimea minimului 
de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.

Majorarea salariului de funcţie al per-2. 
sonalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50 
%, începând cu 1 ianuarie 2017.

Majorarea îndemnizaţiilor unice acor-3. 
date tinerilor specialişti din ramură, la pla-
sarea în câmpul muncii, în mărime de 50 de 
mii de lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 
70de mii de lei (studii superioare).

Reducerea (începând cu 01.01.2017) 4. 
a normei didactice pentru tinerii specialişti, 
în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un 
salariu de funcţie.

Recalcularea anuală, necondiţionată 5. 
a cuantumului pensiilor pentru pensionarii 
încadraţi în câmpul muncii.

Majorarea cuantumului burselor de 6. 
studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 
2017.

Iar în rezultatul protestelor noi am obţi-
nut tocmai 10 % majorare la salariu. Am so-
licitat 50% şi ne-am ales cu 10 %. Mai mult 
decât nimic. Problema constă în faptul că la 
greva preconizată pentru 5 mai anul curent 
au dorit să participe numai 24,7% din anga-
jaţii USM. O asemenea situaţie se atestă în 
majoritatea instituţiilor de învăţământ din 
Republica Moldova. 

 În concluzie: în calitate de propunere aş 
menţiona că eficienţa şi calitatea activităţii 
sindicale depinde în mod nemijlocit de apor-
tul concret al fiecărui membru de sindicat, al 
fiecărui activist sindical. Sindicatul suntem 
noi toţi, întregul colectiv USM. De aceea tre-
buie să manifestăm responsabilitatea asuma-
tă şi să sporim rolul acesteia în mod concret. 
Doar schimbându-ne cu adevărat atitudinea 
faţă de munca obştească, dar şi faţă de in-
teresele noastre personale, am putea obţine 
noi succese adevărate în toate domeniile de 
activitate.

Cu prilejul Zilei fondării Universităţii de 
Stat din Moldova şi a Zilei Pedagogului aduc 
comunităţii noastre universitare cele mai sin-
cere felicitări şi urări de bine, dorindu-vă no-
roc şi sănătate, succese în toate, pace în suflet 
şi în casă, noi realizări profesionale.

Dumitru CĂLDARE,
preşedintele Comitetului sindical al 

salariaţilor USM

Anual luna septembrie îi 
întâmpină cu drag pe 

toți cei dornici de cunoștințe noi 
și aspirații înalte: boboceii ce-și 
doresc trecerea la un nou nivel, 
studenții intrați în drepturi de-
pline cu trecerea la o noua treap-
tă a maturității. Comunitatea 
Universității de Stat din Moldova 
își completează rândurile cu noi 
membri, onorați de posibilitatea 
de a face parte din acest univers 
academic prestigios.

Pentru Centrul de Ghidare în 
Carieră și Relații cu Piața Muncii 
anul începe alături de bobocii fiecă-
rei facultăți. Procesul de informare 
despre specificul învățământului 
universitar pentru studenții anului 
întâi răspunde apriori la întrebări-
le tinerilor, notate cu grijă pe foaie 
pentru a nu scăpa detalii importan-
te. Astfel, studenții au posibilitatea 
de a afla de la consilierii în carieră 
despre posibilitățile academice și 
oportunitățile lor, aceştia fiind parte 
a comunității Universității de Stat 
din Moldova. 

Concomitent cu specificul vieții academice, tânărul este 
informat și despre facilitățile sale ca membru al comunității 
USM: cum să îmbine eficient cartea pentru a fi productiv cu 
viața de student plină de activități de dezvoltare personală și 
profesională. Totodată, care sunt pașii săi pentru ca odată cu 
finalizarea studiilor să se poată integra pe piața muncii.

Un aspect foarte important este informarea despre activita-
tea de voluntariat, care contribuie la dezvoltarea abilităților so-

ciale și obținerea experienței 
profesionale. Studenții obțin 
informații despre posibilitățile 
de dezvoltare personală în ca-
drul programelor Centrului de 
Ghidare în Carieră și Relații 
cu Piața Muncii, unde pot be-
neficia de formări gratis, în 
calitatea lui de student USM. 

În cadrul programelor 
Centrului nostru tinerii stu-
dioşi vor dezvolta abilități de 
Proiectare a carierei, având 
posibilitatea de a iniția un 
plan de carieră, de a asista 
la ședințele Job Clubului, în 
care companiile își prezintă 
oportunitățile de angajare, 
spre Clubul Muncii - pro-
gram de dezvoltare personală, 
acesta fiind o pistă pentru vi-
itorii absolvenţi în integrarea 
lor în câmpul muncii.

Centrul de Ghidare în 
Carieră și Relaţii cu Piața 
Muncii își deschide larg ușile 
pentru toți cei dornici de a se 
descoperi pe sine și în dome-

niul de realizare profesională și urează tuturor un an productiv 
și cu multe colaborări fructuoase. 

Să credem în noi, să tindem spre realizarea visurilor 
noastre și să atingem noi orizonturi! 

Aida COTRUȚA, 
manager de programe, 

Centrul de Ghidare în Carieră 
și Relații cu Piața Muncii, USM

UN ÎNSEMN 
EDIFICATOR

Cronica universitarăSUCCESUL ÎNCEPE CU O INFORMARE CORECTĂ

Tribuna liderului sindical

NOUL CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ:
ÎN SPIRITUL REALIZĂRILOR ŞI RAŢIONALITĂŢII
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Una dintre cele mai importante moșteniri netrecă-
toare ale neamului nostru este costumul popular 

românesc, în mod special Ia, piesa emblematică a acestu-
ia. Pe parcursul verii a avut loc un festival inedit cu scopul 
promovării costumului nostru popular pe plan naţional şi 
internaţional. 

Este vorba despre ziua Universală a Iei tradiționale 
românești, devenită în timp un eveni-
ment global. Sărbătoarea are loc în 100 
de orașe din peste 50 de țări, unde sunt 
stabiliţi cu traiul concetăţenii noştri.

În Republica Moldova, conform 
hotărârii Parlamentului nr. 194 din 19 
noiembrie 2015, ultima zi de dumini-
că a lunii iunie a fost declarată „ziua 
Portului Popular”. Mai multe localități 
și instituții din țară s-au solidarizat cu 
ideea că: ”misiunea noastră este să 
descifrăm codul genetic al poporului 
nostru, conservat în ia românească”. 

Cu acest scop, în satul Gura Bâcului 
raionul Anenii Noi, a avut loc cea de-a 
XXII-a ediţie a Festivalului-Concurs 
Naţional de Folclor „La Nistru, la măr-
gioară”. Circa 30 de colective artistice 
şi meşteri populari de pe ambele maluri 
ale râului Nistru s-au întrunit la această 
sărbătoare populară. 

Printre invitații sărbătorii de la Gura Bîcului au fost 
studenții chinezi de la Universitatea de Stat din Moldo-

va care au studiat cursul pregătitor de limba română, 
ghidați de profesoarele Lidia Strah și Silvia Maznic.

Oaspeții chinezi au privit cu interes parada Portului 
Popular, admirând armonia de culori și simboluri aduna-
te de milenii în ornamentele Iei. Au gustat din bucatele 
tradiționale, fiind întâmpinați cu ospitalitate de către să-
teni la fiecare fântână din sat.

Un punct de atracție turistică pentru toţi participanţii a 
fost râul Nistru, pe al cărui mal s-a desfășurat spectacolul 
şi au evoluat colectivele folclorice din țară. 

O surpriză inedită a fost apariția pe scenă şi a 
oaspeților chinezi, care au interpretat în limba română 
șlagărul De ce plâng chitarele. 

Expoziţia de costume şi obiecte populare a repre-
zentat un adevărat decor al festivalului, unde studenţii 
chinezi de la USM au avut rara ocazie să cunoască teh-
nicile de confecţionare a acestora.

Cu o deosebită curiozitate ei au 
examinat cele peste 2600 de exponate 
ale muzeului sătesc, cu obiecte colec-
tate doar de la localnici. Precizăm că 
cei din Gura Bâcului au reuşit să-şi facă 
propriul muzeu în mai puţin de şapte 
ani. Pe lângă oase de mamuţi și alte ani-
male preistorice, ceramică din perioada 
dacică, sătenii au adus la muzeu bombe 
şi mitraliere din perioada războaielor. 
Unele obiecte cu o vechime foarte mare 
au dezvăluit vizitatorilor file foarte va-
loroase din istoria satului și a neamului.

Prezenţa unui târg al meșteșugurilor 
populare le-a oferit oaspeţilor din China 
posibilitatea să procure unele obiecte ce 
vor deveni pentru ei amintiri de neuitat 
ale frumoaselor obiceiuri la care au fost 
martori. 

Festivalul folcloric, organizat la 
Gura-Bâcului, a fost pentru studenţii străini de la USM 
o sursă de cunoaştere a folclorului nostru, le-a servit ca 
experienţă bogată în sesizarea interferenţelor culturale.

Am avut deosebita onoare de a fi invitați 
la Simpozionul Internațional Româna 

ca limbă străină în dialog transcontinental, cu 
desfășurare la Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din Iași. Tema simpozionului, Valo-
rificarea experiențelor didactice, intercul-
turale și lingvistice în sistemul educațional 
universitar, ne-a permis să creăm un spațiu 
de cunoaștere și comunicare directă pentru 
studenții internaționali (anul pregătitor), pro-
venind din spații culturale și geopolitice di-
verse, de pe continentele Asia şi Africa. De 
asemenea, s-a dovedit a fi foarte util schimbul 
de experiență între specialiștii din străinătate, 
precum și posibilitatea evaluării specialității 
în raport cu nivelul actual european. 

La acest Simpozion au participat și 

studenții din China: Wang Fei, Yao Meiling, 
Li Chunxue, Li Zenan, Wang Shuobei, Ile 
Yaning și Jiang Vutong. Din ce în ce mai des 
se confirmă faptul că tot mai mulți studenți 
decid să învețe cât mai multe limbi străine - 
modalitate esențială de acces la patrimoniul 
cultural și lingvistic european. 

Plecând de la realitatea momentului, 
ca factor eficient pentru soluționarea noi-
lor cerințe, este necesar să cunoaștem cât 
mai bine limba română, să perfecționăm 
modalitățile de însușire a mecanismelor ne-
cesare comunicării. Acest lucru i-a convins 
pe studenții chinezi să fie mai activi în dialo-
gurile interculturale și să folosească util orice 
posibilitate de a participa la astfel de întruniri 
internaționale. 

În viața noastră avem parte de mai multe pasi-
uni: să desenăm sau să pictăm, să dansăm, să 

cântăm la chitară sau într-un cor, să fotografiem, să 
jucăm fotbal… Lucruri obișnuite. Dar să fii student 
într-o țară fie şi nu prea bogată, dar prietenoasă, 
frumoasă și atractivă chiar nu și-au închipuit acești 
șase studenți din Vietnam, care au absolvit diferi-
te facultăți ale Universităţii de Stat din Moldova. 
Dorința de a cunoaște cât mai multe i-a însoțit 
permanent. Erau fericiți atunci când izbuteau să 
susțină sesiunea. 

Cei șase absolvenți ai USM Promoţia 2017, șase 
suflete tinere, iată că le aduc sincere mulțumiri ce-
lor care au contribuit nemijlocit la formarea lor ca 
specialiști şi, bineînţeles, la însuşirea bună a limbii 
române, dorindu-le dragilor profesori sănătate, pu-
tere de muncă şi bunăstare. Iată numele acestora, 
însoţite de emoţionantele lor mesaje de recunoş-
tinţă, anticipând revenirea în patria lor – Vietnam: 

Nguyen Li Men: Mă mângâi doar cu gândul 
că voi reveni în Republica Moldova pentru a vorbi 
românește, a cânta melodios și a discuta cu pro-
fesorii.

Nguyen Thi Nhip: Îmi va fi dor de cântecele pe care 
le-am cunoscut, de profesorii exigenți de la Facultatea de 
Drept, de prima noastră profesoară, doamna Lidia Strah, 

care a rămas să fie profesoara sufletelor noastre.
Bui Quang Thong: Cu bună dispoziție și respect, 

recunosc sincer că îmi va fi dor de anii petrecuți la 
USM, de discuțiile pe care le-am avut cu profesorii 
Facultăţii de Drept, de primele clipe de comunicare 
în limba română.

Luong Thi Ilne: Sunt o ființă emotivă, îmi place 
să cânt, să studiez și să scriu despre oameni, să dis-
cut în limba română. Am ales şi am absolvit Facul-
tatea de Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării. Îmi va 
fi dor de dragii mei profesori, colegi. La despărţire 
îmi vine greu să-mi reţin emoţiile. 

Dang Quynh Nhiung: Pot reproduce multe 
situații interesante, pe care le-am avut la Faculta-
tea de Istorie. Mulțumiri sincere decanului acestei 
facultăți, profesorilor și doamnei Lidia Strah. Mi-ați 
fost și părinți, și profesori, și prieteni. 

Ilo Ngoc Zu: Sunt cel mai fericit tânăr pentru 
că am absolvit Facultatea de Chimie şi Tehnolo-
gie Chimică, unde am învățat multe lucruri bune. 
Mulțumiri profesorilor care m-au înțeles și m-au 
ajutat să fiu generos și sincer în diferite situații de 
comunicare. Mă apasă nostalgiile că la 1 septem-

brie nu voi fi cu Dumneavoastră. 

Acesta ar fi subiectul, esenţa celor trei cronici publicistice, pe care 
le semnează doamnele Lidia STRAH şi Silvia MAzNIC – doctori, 

conferenţiari universitari, Departamentul Relaţii Internaţionale, 
Universitatea de Stat din Moldova.

NECESITATEA  DIALOGURILOR  INTERUMANE  ŞI  INTERCULTURALE

TRASEUL USM PE DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ

ZESTREA NEAMULUI NOSTRU

De partea stângă şi dreaptă a doamnei profesoare de Limba Română Lidia 
Strah, doctor, conferenţiar universitar s-au postat patru dintre cei şase 

studenţi vietnamezi de ieri, care după absolvirea din acest an a USM, au 
revenit în Patria lor dragă.

„MEREU VOM DUCE DORUL USM…”

DORINŢA DE A REALIZA O UNITATE TRANSCONTINENTALĂ
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Toată demnitatea omului se află în gândire.
B. PASCAL 

POLIFONIA VIBRAŢIILOR SUFLETEŞTI

Zi de zi încercăm să înţelegem viaţa, să o simțim, să o trăim. În-
cercăm să dăm valoare înlănţuirii necontenite şi ireversibile a 

secundelor. Fără îndoială ne dezvoltăm pe drumul existenţei noastre. În 
fiecare clipă, timpul ne marchează trecerea minutelor, a zilelor, a anilor. 
Răsăritul soarelui este un început, apusul este un sfârşit… sau, poate, un 
nou început.

Dacă e să mă refer la cei care încearcă să înțeleagă viața, atunci îmi voi 
da seama că sunt puțini din miliardele de oameni, care cugetă la fel asupra acestei proble-
me existente, fiindcă aceștia sunt extrem de diferiți între ei. Fiecare are caracterul său, unic 
și uneori inabordabil. Oamenii sunt ca fulgii de zăpadă. Atât de mulți, dar niciodată aceiași. 
Există poate tot atâtea caractere, câte numără populaţia pe acest pământ. Unii sunt veseli, 
alții sunt mereu triști; unii sunt dornici de cât mai multă cunoaștere, alții se mulțumesc cu 
puţinul ce-l posedă.

În opinia mea, societatea umană se împarte în două categorii distincte: cea cu suflete 
deschise, curate şi cea cu suflete înguste, goale. Nu sunt atât de naivă încât să cred că nu 
există nuanţe, că totul e alb sau negru. Ştiu,  cu toţii putem avea momente de răutate, de 
derută, că până şi cel mai bun dintre  noi poate deveni antipodul său: chiar cei cu suflet rău 

se pot preface că sunt buni, dar răutatea din ei va ieşi  oricum la suprafaţă.  Şi, viceversa, 
doar nimeni nu e înger, în cele din urmă. Şi totuşi, pe cei buni merită să-i iubeşti o viaţă 
întreagă, iar cei cu sufletul îngust, niciodată nu vor fi apreciați, puşi în valoare.      

Am convingerea că esenţa acestei vieţi constă în faptul că trebuie să înțelegem  ur-
mătoarele: nu telefoanele sau mașinile ne fac oameni; oameni devenim prin amabilitate, 
sinceritate, respect, dăruire, iubire,  prin felul în care alegem să ne ajutăm aproapele. “Să fii 
domn e o întâmplare, să fii OM e lucru mare”, spune înțelepciunea populară.         

E păcat că trăim într-o lume unde este criză de adevăr, de oameni sinceri, de prieteni 
adevărați, de respect, de onestitate, de zâmbete sincere. E păcat că suntem săraci în suflete, 
săraci în valori, săraci în sentimente.

Ferice de cei care aspiră, care  învaţă să trăiască în armonie cu sine, cu propria sa 
conştiinţă curată. Trebuie să înțelegem că frumuseţea şi bunătatea unui suflet nu vin doar 
ca o completare a fizicului, ci există acolo, în adâncul fiinţei noastre.  Depinde cum ni le 
însuşim, cum ni le valorificăm şi cum urmăm traseul acestor calităţi. 

Daniela CERNATÎNSCHI, 
anul III, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 

Ne este cunoscut faptul că acest inocent cuvânt copil provine din limba 
latină şi înseamnă „a copia”. Rezultă deci că ei, de cele mai multe ori, 

preiau modelele noastre de comportament, manierele, limba cu toată frumusețea 
și dulceața ei (sau una pocită) în funcție de nivelul de cultură și de educație 
al părinților. Anume în această perioadă, plină de candoare, de visuri, de ceva 
miraculos, copiii sunt ca un magnet, ca un burete, ce absorb tot ce li se spune, 
însușesc o mulțime de lucruri noi și sunt mereu pasionați de povești, de poezii și, 
nu în ultimul rând, de jocuri.

Dar natura i-a înzestrat nu numai cu această abilitate „de a copia”, ci și cu proprietatea de a 
fi supuși modelării. Mai degrabă, aș asocia un copil cu o bucată de plastilină, care trebuie bine 
încălzită, înainte de a fi modelată, pentru a obține forma dorită.

 Se ştie că, înainte de a frământa aluatul, trebuie să alegem și să pregătim ingredientele,  fiindcă 
nu le luăm la întâmplare. Tot așa e și cu el, copilul, înainte de a-l concepe,  se formează cuplul fa-
milial. Apoi urmează să-l creștem cu dragoste părintească, cu multă grijă și căldură sufletească. 

Poate oare un boț de aluat să se ridice dacă nu este pus la cald? Nu –  desigur, dar nici nu 
trebuie prea supraîncălzit, fiindcă va da peste covată și nu va ieși ceea ce ne-am propus de la bun 
început.

Deci logica  e simplă de tot: numai cu multă dragoste și dăruire de sine, dar și cu o deosebită 
atenție putem ridica copii frumoși, ingenioși, curioși, talentați, educați și dornici de carte, care 
ne-ar putea asigura un viitor mai bun.

Pâinea rumenă de pe vatră îți lasă gura apă, iar de un om cult și inteligent te ataşezi  
chiar din momentul în care te apropii de el.

Parascovia  MIGAEVSCHI, 
anul III, 

Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale Educației 

Părerea mea este că mulţi dintre semenii noştri au încetat să 
preţuiască valorile umane – casa părintească, limba maternă, 

patria, istoria, cultura… Bunăoară, un adolescent de astăzi cu vârsta 
între 14-18 ani, la întrebarea: „Ce este pentru tine cuvântul Patrie?”, 
ar putea, fără să ezite să răspundă: „Nimic…doar un cuvânt.” Dar 
care ar fi fost răspunsul unui adolescent din anii ’80 sau ’90 ai secolu-
lui trecut: „Patria pentru mine înseamnă – Mama; Patria pentru mine 
înseamnă Casa Părintească”.

Pe când, pentru un tânăr din zilele noastre Casa Părintească nu înseamnă nimic 
altceva decât locul de unde ar vrea să plece cât mai curând, când va deveni matur 
deplin.

Ce s-a întâmplat cu noi, ce s-a întâmplat cu lumea asta, în care trăim? De ce plecăm 
din casa părintească atât de uşor, lăsându-i pe părinţi şi bunici să supravieţuiască în 
sărăcie; de ce luăm drumul străinătăţii, învinuind Patria că este murdară şi urâtă? De 
ce uităm de istoria, de cultura ţării noastre? De ce se întâmplă toate acestea cu noi? De 
ce am devenit aşa? Poate e timpul să schimbăm ceva? Poate e vremea să ne schimbăm 
noi înşine?

Şi în concluzie: rămân pe poziţia fermă că şansa noastră, a generaţiei acestui înce-
put de secol XXI, este să ne sprijinim, să ne călăuzim şi să edificăm aceste cinci repere 
îndrumătoare care nu-s altceva decât Casa Părintească, Patria, Limba Maternă, 
Cultura şi Istoria.

Liubov RUDAC,
anul III,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

În suflet rămân doar nostalgia, visarea, urmele unor între-
bări despre trecerea noastră prin această lume, a timpu-

lui, a legilor lui implecabile, cărora trebuie să ne supunem.
Timpul este atotputernic și mistuitor de visuri și de vieți 

omenești. Ne este şi prieten, și inamic. Atâta timp cât profităm 
de el, să nu uităm că și el beneficiază de noi.

Totuşi nimic nu este mai important decât timpul, fiindcă 
atunci când nu trăiești la timp, nu mai trăiești niciodată.

Omul, fireşte, este supus trecerii nemiloase a timpului. 
Uneori, timpul este în favoarea ta, alteori, împotriva ta. Dacă astăzi ai tot ceea 
ce îți dorești, mâine poți să rămâi singur și fără nimic.

Caracterul omenesc e supus și el trecerii timpului. Timpul ne pune la dife-
rite încercări.

Dar cu ajutorul timpului, înțelegi cine îți e prieten adevărat, iar cine doar s-a 
prefăcut. Timpul tace și trece, el nu cruță pe nimeni, el nu se mai întoarce.

Timpul este firul de viață care coase existența noastră. El este cel care te 
îndeamnă să mergi mai departe, indiferent de faptul că dorești sau nu. El îți lasă 
amintiri și îți vindecă toate rănile sufletești și cele trupești. Dă-i timpului răgaz 
și viața ta va lua o altă întorsătură.

Ceea ce putem face e să lăsăm timpul să se scurgă, dar nu în zadar. Esenţial 
este să trăim fiecare clipă din viața care ne este dată. Să trăim clipele noastre 
frumos, pentru că sunt unice și irepetabile.

Timpul este ca o clepsidră, iar zilele noastre sunt firicelele de nisip, care se 
scurg prin ea, una câte una.

Concluzia: trebuie să ne trăim viaţa la maximum, să fim azi mai buni decât 
ieri, să fim demni de menirea noastră pe acest pământ.

Andriana FOALEA, 
anul III,

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Cum poți să îți închizi ochii când Dumnezeu vrea să-i ţii deschişi? Adesea omul 
se întreabă: de ce sunt aici pe pământ? Care este scopul meu? De ce eu? De ce 

așa? De ce nu-mi găsesc locul, fericirea, împlinirea? De ce ne naștem, pentru ca mai 
apoi să murim?

La toate aceste întrebări, noi, de fapt, cunoaștem răspunsurile, însă, la un moment 
dat, fiecare în parte ajunge la un conflict cu sine și cade, nu rareori, în derută. 

Totuși răspunsurile par a fi banale, dar sunt adevărate. Asta e realitatea. Deci Dum-
nezeu și Pământul te-au creat ca să înveți, să te cunoşti, să descoperi, să crești fizic, 
mental, emoțional, spiritual, material, să dăruiești și să lași ceva bun în urma ta. Căci 

asta este menirea fiecăruia dintre noi.
Trăiești ca să simți iubirea, fericirea, durerea, dar şi trădarea. Trăiești ca să-ți cunoști vocația, să-ți 

dezvolți talentele, să fii fericit pentru tine, pentru cei din jurul tău, pentru generația ta. Pământul te-a 
creat să fii ca un pom sădit lângă ape, a cărui viață nu este ofilită, nu este bolnavă, nu este neroditoare. 

Pământul te-a născut pentru a-ți oferi șansa de a te bucura de toate darurile vieții, de ceea ce ești și 
de ceea ce doreşti să devii în viață cu adevărat.

Ai fost creat să te bucuri din plin de această scurtă călătorie pe pământ, alături de familie, de cei 
dragi sufletului tău. Primindu-le toate acestea, vei înțelege cu adevărat care este menirea ta aici, vei 
înțelege că iubești cu adevărat ceea ce faci, vei prețui fiecare zi, vei înțelege că nu poți exista fără toate 
acestea.

 Numai aşa ți se va trezi dorința de a trăi din plin și de a profita de fiecare moment. Totul ce poate ieși 
bun din tine trebuie să dea rod pe pământ datorită tot ție. Ai o șansă mare de a profita de toate minunățiile 
acestui frumos pământ, pe când uneori te plângi și îţi pui întrebări stupide, negândindu-te cât de mult Îl 
ofensezi pe Cel care te-a creat, pe cei care te-au adus pe pământ cu atâta dăruire și dragoste. 

Gândește permanent că de fiecare faptă bună a ta, cineva se bucură. Se bucură pentru că ai înțeles 
care este menirea și sensul acestei frumoase vieți. 

Nu pierde din puținul timp pe care îl ai. Nemulțumitorului i se ia și cea ce are. Iubește şi preţuieşte 
OMUL!

Mariana BOROZAN, 
anul III,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

TIMPUL E FIRUL DE AŢĂ 
CARE COASE EXISTENŢA NOASTRĂ

IUBEŞTE ŞI PREŢUIEŞTE CEEA CE AI!

COPILUL E CA ȘI ALUATUL -
 CUM L-AI PLĂMĂDIT, AȘA VA CREȘTE…

SĂ NE FIE REPERE ÎNDRUMĂTOARE – 
CASA PĂRINTEASCĂ, PATRIA, LIMBA MATERNĂ, 

CULTURA ŞI ISTORIA

SĂ NU  FIM SĂRACI ÎN SUFLET, ÎN VALORI, ÎN SENTIMENTE

Dragi prieteni ai publicaţiei noastre „Universitatea”! Vă îndemnăm să par-
curgeţi cu atenţie aceste mini-crochiuri, care, după părerea noastră, nu-s alt-
ceva decât nişte acuarele polifonice, nişte peisaje impresionante şi nişte vibraţii 
profunde sufleteşti,ele îndemnându-ne la meditaţii, la analiza multor fenomene, 
evenimente şi situaţii din preajma cotidianului nostru zbuciumat.

Dar cel mai important lucru pe care îl puteţi desprinde şi sesiza din cele lec-
turate ar fi să ajungeţi la concluzia că autoarele-semnatare au capacitatea de 

a medita, adică de a gândi, de a trece fenomenele vieţii prin inimă, prin cuget, 
prin simţire.

Pe această cale îi mulţumit doamnei Eugenia DODON, doctor, conferenţiar 
universitar, care ştie cum să găsească pârtia tăinuită spre inima şi sufletul dis-
cipolilor domniei sale, trezându-le interesul şi năzuința pentru acea facultate 
superioară a creierului nostru omenesc, care se cheamă GÂNDIREA.

Mihai MORĂRAŞ
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Filosofia corpului. 
Pentru decanul Fa-

cultăţii de Sport, profesor 
universitar Bernard Andrieu 
de la Universitatea Henri 
Poincare din Nancy, Franţa, 
filosofia corpului este o filo-
sofie care se ocupă de corpul 

uman. Este o teză materialistă. Corpul nu 
este simpla încarnare a unui spirit.

Filosofia corpului s-a născut din reuni-
rea a trei discipline: fenomenologia (vezi 
ziarul “Universitatea” din 25.08.2017, 
pag.8), neuroştiinţele şi psihologia. Aces-
te trei discipline au contribuit la emergenţa 
filosofiei corpului, dezvoltând câteva con-
cepte particulare: trăirea corporală, creier-
corp-spirit, inconştient cerebral (neuroştiin-
ţe), sinele corporal, intenţionalitatea (feno-
menologie), schema corporală – imaginea 
corpului, conştiinţa corporală (psihologie).

B. Andrieu consideră creierul psihologic 
drept un obiect inventat în istorie de psiho-
fiziologie, care găseşte astăzi în neuroşti-
inţele acţiunii şi emoţiei o reînoire episte-
mologică (teorie a cunoaşterii ştiinţifice): 
corpul în mişcare este de acum în centrul 
cercetării psihologice ale fiinţei vii.

În psihologia neuro-cognitivă şi în filoso-
fia spiritului, epistemologia corpului constă 
din regăsirea, sub partea vizibilă a ştiinţelor 
umane, a părţii invizibile, permanent active, 
care formează nucleul creier-corp-spirit ce 
leagă medicina, psihologia, filosofia şi psihi-
atria.

O modelare corporală a 
spiritului deschide perspec-
tivele unei fenomenologii 
neurocognitive. Trăitul cor-
poral al subiectului nu este 
separabil de modificările 
neurofiziologice ale creie-
rului şi ale sistemului ner-
vos, mai puţin într-un raport 
de cauzalitate reciprocă, cât 
într-o dublă asimetrie: creierul anticipează şi 
determină condiţiile acţiunii, în timp ce cor-
pul interacţionează cu ambianţa.

B. Andrieu apără teza creierului ca organ 
obiectiv care ar fi separat de viaţa corpului, 
adică de constituţia sa, de metabolismul său şi 
de adaptarea sa la ambianţă. Trăind, creerul 
se modifică fără încetare atât în ce priveşte 
organizarea, cât şi specializarea. Mai mult 
decât un simplu receptor, creierul este reglat 

de posibilităţile de plasticitate şi de readapta-
re: mobilitatea reţelelor neuronale dinamizea-
ză creierul în calitatea stărilor sale mentale şi 
în privinţa comunicării neurotransmiţătorilor.

O mişcare este învăţată (după Maurice 
Meleau-Ponty) atunci când corpul a înţeles-o, 

adică atunci când a integrat-
o “lumii” sale şi a-ţi mişca 
propriul corp înseamnă a 
viza, prin el, obiectele, a-l 
lăsa să răspundă solicitării 
acestora, exercitată asupra 
lui în lipsa oricărei repre-
zentări. Deci motricitatea 
nu este un fel de servitoare 
a conştiinţei, care transportă 
corpul într-un punct din spa-

ţiu pe care mai întâi nu l-am reprezentat.
Pentru a ne putea mişca corpul spre un 

obiect, acesta trebuie să existe mai întâi pen-
tru corp. În concluzie, nu trebuie să spunem că 
propriul corp este în spaţiu şi nici că el este în 
timp. El locuieşte spaţiul şi timpul… Din mo-
ment ce am un corp şi acţionez prin el asupra 
lumii, spaţiul şi timpul nu sunt pentru mine o 
sumă de puncte alăturate, nici o infinitate de 
relaţii care ar fi sintetizate de conştiinţa mea, 

sau în care conştiinţa mi-ar implica propriul 
corp; eu nu sunt în spaţiu şi în timp, corpul 
meu se aplică acestor concepte şi le îmbrăţi-
şează. Experienţa motrice a corpului nostru 
nu este un caz particular de cunoaştere, ci este 
un mod de a accede la lume şi la obiect, care 
trebuie recunoscută ca originală, poate chiar 
originară.

 Concepţia despre corpul “fiinţă-în lume ” 
a fost gândită de abordarea fenomenologică. 
Corpul trebuie privit înainte de toate, ca un 
corp relaţional. În perspectiva fenomenologi-
că, el nu este închis, fiind în mod necesar des-
chis spre altul. În acest context, corpul nu mai 
este “corporalitate”, ci “intercorporalitate”.

Sportul nu înseamnă să gândim cor-
pul ca un simplu suport al acţiunii. El este 
chiar inima acţiunii, substanţa sa, nu nu-
mai suport.

Sportul deschide corpului uman o cale 
pentru sine, în care îşi dovedeşte valorile 
proprii.

(Va urma )
Boris BOGUŞ,

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

Antrenor Emerit al Republicii Moldova

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XXII)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 25.08.2017)

Prepoziţiile sunt cuvinte invariabile, 
care exprimă relaţiile sintactice din-

tre un substantiv sau verb şi un alt cuvânt. 
Confuziile pot apărea când una şi aceeaşi 
structură sintactică poate fi construită în 
mod diferit, cum ar fi în cazul utilizării pre-
poziţiei simple de şi a prepoziţiei compuse 
de către. Aici întrebarea ar fi: când folosim 
de şi când trebuie să spunem/să scriem de 
către?

Respectivele prepoziţii introduc un 
complement de agent în enunţuri cu un verb la diateza pasivă, 
de exemplu „cartea va fi citită de toţi elevii”, „grădina este 
îngrijită de nişte vecini”, „anunţul a fost făcut de către direc-
tor”. În toate aceste exemple pot fi utilizate ambele prepoziţii, 
şi de şi de către, în special în comunicarea curentă, cotidia-
nă. Or, se poate observa că prepoziţia compusă de către este 
preferată în cadrul limbii literare, în special în comunicarea 
oficială, în stilurile administrativ şi ştiinţific. Însă este de re-

marcat că şi în aceste stiluri ea poate fi înlocuită cu prepoziţia 
de: raportul a fost prezentat de preşedinte sau raportul a fost 
prezentat de către preşedinte sunt variante corecte, iar alege-
rea prepoziţiei în asemenea cazuri ar trebui să fie determinată 
doar de contextul mai larg, pentru a evita anumite repetiţii sau 
echivocuri. 

Prin urmare, prepoziţia de nu trebuie înlocuită peste tot cu 
de către, pentru că nu schimbă nimic, iar apariţia ostentativă 
a lui de către cam zgârie urechea, iată şi o mostră din pre-
să: „După adoptarea Codului Educaţiei de către Parlament, 
universităţile nu vor mai fi conduse de către senat, ci de un 
consiliu numit de către ministrul educaţiei”.

Şi totuşi, dacă prepoziţia de în construcţiile pasive poate 
fi folosită peste tot, pentru prepoziţia compusă de către exis-
tă şi anumite restricţii, care trebuie cunoscute. În „Gramatica 
pentru toţi” de Mioara Avram se precizează că de către este 
admisă numai la nume de persoane şi colectivităţi de persoa-
ne (în care se cuprind şi numele de instituţii şi de ţări) şi la 
pronumele corespunzătoare. Aceasta însă nu se foloseşte la 

numele inanimate şi nici la cele de animale, vietăţi, care au 
trăsătura (non-uman). Astfel, enunţurile de tipul Stâna este 
păzită de către câini sau Frunzele au fost împrăştiate de către 
vânt nu sunt corecte, aici trebuia folosită prepoziţia de.

Ghidaţi de moda şi de obişnuinţa de a utiliza peste tot doar 
prepoziţia de către, mulţi încalcă anume restricţiile impuse 
de substantivele cu semnificaţia non-uman şi dau la iveală 
enunţuri, care par savante, dar care sunt marcate de utilizarea 
inadecvată a lui de către: Avalanşa a fost provocată de către 
ploile torenţiale; Comitetul ştiinţific are rol consultativ, eva-
luează pertinenţa subiectelor tratate de către articole; aloca-
ţii impuse de către sistem; elementele reprezentate de către 
respectivul substantiv; preţurile afişate de către magazine. 

Exemple sunt multe şi lista poate fi continuată, dar ar fi 
bine să fie totuşi cât mai scurtă.

Irina CONDREA,
doctor habilitat, profesor universitar,

Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară

Cultivarea limbii: exprimarea corectă

Pe 18 septembrie, cunoscutul sa-
vant și pedagog, doctor habilitat 

în științe economice, Alexandru Ono-
frei a atins frumoasa vârstă de 70 de ani. 
Omagiatul nostru activează de mulți ani 
la Universitatea de Stat din Moldova, 
în cadrul Departamentului Economie, 
Marketing și Turism, îmbinând  armo-
nios și eficient activitatea instructiv-di-
dactică cu cea de cercetare economică și 
pregătire a cadrelor științifice. Este con-
ducător al tezelor de licență și de maste-
rat, membru al Comisiei pentru exame-
nele de licență, coordonează activitățile 
științifice a 12 doctoranzi, 
membru al Seminarului 
științific și al Consiliului 
științific pentru susținerea 
tezelor de doctor și doctor 
habilitat, membru al Comisi-
ei de experți CNAA.

S-a născut la 18 septem-
brie 1947 în or. Vulcănești.

A absolvit în 1965 Cole-
giul (Tehnicumul) Coopera-
tist din Moldova, iar în anul 
1972 – Institutul Politehnic „S. Lazo” 
din Chișinău. 

Peste 17 ani (1989) susține teza de 
doctor în științe economice.  Conferențiar 
universitar (1995); academician al Aca-
demiei  Internaționale Turane (1999); 
doctor habilitat în științe economice 
(2000); profesor universitar  (2001). 
Este un specialist versat în domeniul 
pieței muncii, resurselor de muncă, ma-
nagementului, economiei mondiale și 
relațiilor economice internaționale.

Și-a început activitatea în anul 
1962, acumulând experiență bogată în 
producție, management, administrarea 
publică de stat, în domeniul științific și 
pedagogic.

Din anul 1982 este cadru didactic al 

Institutului Interramural de Perfecționare 
a Cadrelor, iar din martie 1992 a exer-
citat funcția de decan al Facultății de 
Economie a Universității de Stat din 
Comrat. În iulie 1996 este ales în postul 
de prim-prorector al acestei instituții de 
învățământ superior.

Din 2006 își continuă activitatea la 
Universitatea de Stat din Moldova, fiind 
numit mai întâi în funcția  șef al Cate-
drei Economie, Marketing și Turism, 
apoi în cea de șef al Departamentului 
Economie, Marketing și Turism.

A participat activ cu rapoarte și 
comunicări la conferințe, 
simpozioane și seminare 
științifice, teoretice și practice 
la nivel republican, regional și 
internațional. 

Este unul din coautorii 
Proiectului Legii Republicii 
Moldova cu privire la an-
gajarea în câmpul muncii a 
populației economic active, 
al mai multor proiecte și hotă-
râri ale Guvernului Republicii 

Moldova privind utilizarea rațională a 
potențialului de muncă al țării.

Savantul și pedagogul Alexandru 
Onofrei este autor a peste 140 de lucrări 
științifico-metodice, publicate în revis-
tele de profil din țară și de peste hotare.

Septuagenarul Alexandru Ono-
frei este deținătorul câtorva distincții 
de stat, inclusiv Medalia „Veteran al 
Muncii”, Ordinul „Meritul civic”, al  
Diplomei de Onoare a bașcanului și a 
președintelui Adunării Naționale a Gă-
găuziei. Este pedagog emerit al Găgău-
ziei și veteran al muncii Universității de 
Stat din Moldova.

Cu respect și considerație,
colectivul Facultății de Științe 

Economice, USM

Prilej aniversar

V ineri, 15 septembrie 
2017, la ora 11:55 

UTC (14:55 Chișinău) Cen-
trul de control al NASA a 
recepționat ultimul semnal ra-
dio transmis de primul satelit 
artificial al Planetei Saturn - 
sonda spațială “Cassini”, de 

la distanța de aproximativ un miliard și jumătate 
de kilometri. Misiunea de 20 de ani de explorare a 
Planetei Saturn și sateliților ei a luat sfârșit. 

Misiunea “Cassini” - “Huygens” a fost lansată 
la 15 octombrie 1997, fiind un proiect comun al 
agențiilor spațiale ale SUA (NASA), Uniunii Eu-
ropene (ECA) și Italiei (ICA). Misiunea poartă nu-
mele astronomilor Giovanni Cassini 
(1625-1712) și Christiaan Huygens 
(1629-1695). 

Nava spațială “Cassini”, având 
la bord și sonda “Huygens”, a sosit 
la destinație la 30 iunie 2004, în-
scriindu-se pe orbită în jurul Plane-
tei Saturn și devenind astfel primul 
satelit artificial al acestei planete 
gigante. Șase luni mai târziu, la 14 
ianuarie 2005, sonda “Huygens” a 
“aterizat” cu parașuta pe Titan, cel 
mai mare satelit al lui Saturn, realizând și câteva 
imagini de pe acest satelit. În 2010, misiunea a 
fost extinsă pentru încă șapte ani în care au fost 
executate mai multe survolări ale lui Titan și ob-
servări ale schimbărilor sezoniere de pe Saturn și 
Titan. 

În aprilie 2017, Cassini a fost plasat pe o tra-
iectorie de impact formată dintr-o serie de 22 de 
orbite, fiecare dintre acestea situându-se între Sa-
turn și inelele sale. În fiecare săptămână, Cassini 
realiza un plonjon în coridorul de aproximativ 
2000 de kilometri dintre atmosfera superioară a 
lui Saturn și inelele sale, explorând pentru prima 
dată această regiune unică. Această fază finală a 
misiunii, numită Grand Finale, s-a încununat cu 
observații excepționale asupra planetei și inelelor 
sale de la cele mai mici distanțe atinse vreodată.

Pe parcursul a 13 ani cât a orbitat Planeta Sa-
turn, sonda “Cassini” a transmis la sol o cantitate 
enormă de date și imagini și a realizat o serie de 
descoperiri științifice unice privind planeta și sis-
temul ei de peste 60 de sateliți. Pe cel mai mare 
satelit al lui Saturn, Titan, au fost descoperite 
oceane de metan lichid și munți de gheață. Titan 
este și unicul satelit din Sistemul Solar înconjurat 
de o atmosferă densă de compoziție prebiotică, 
asemănătoare cu cea a Pământului din perioada 
timpurie de formare a planetei noastre. 

De asemenea, în cadrul misiunii “Cassini” s-a 
constatat că sub crusta de gheață de pe satelitul 
Enceladus al lui Saturn există un ocean global 
cu apă sărată și cu semne de activitate hidroter-

mală. Prin fisurile din învelișul de 
gheață al satelitului țâșnesc jeturi 
ce conțin hidrogen molecular, care 
pe Pământ este asociat cu prezența 
vaporilor de apă și existența 
vieții. 

Deși înainte de lansare nava 
spațială “Cassini” a fost steriliza-
tă, în interior se prea poate să fi ră-
mas unele microorganisme. Pen-
tru a nu admite ca acestea să ajun-
gă cândva pe suprafața sateliților 

Enceladus și Titan și să-i contamineze, s-a decis 
ca misiunea să se finalizeze cu arderea sondei 
în atmosfera lui Saturn. La 15 septembrie 2017, 
sonda s-a apropiat pentru ultima dată de Saturn, 
plonjând în atmosfera acestuia și continuând să 
transmită date și imagini la Terra până când, dez-
integrându-se în urma supraîncălzirii prin frecare, 
s-a dezintegrat și a ars ca un meteor mistuindu-se 
în atmosfera densă a planetei. 

Încheierea misiunii “Cassini” va marca și în-
ceputul unei alte misiuni. NASA planifică urmă-
toarea misiune care să studieze oceanele desco-
perite pe cei trei sateliți ai lui Saturn – Enceladus, 
Titan și Europa, în căutarea de semne de viață 
extraterestră.

Ștefan D. TIRON,
 cercetător științific, AȘM

Universul aproape

Meridianul cunoaşterii
MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS

DE sau DE CĂTRE

DISTINS SAVANT ȘI PEDAGOG MISIUNEA “CASSINI” - GRAND FINALE


