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Pe 12 februarie 2018, 
comunitatea aca-

demică şi cea universitară 
a consemnat un eveniment 
comemorativ de excepţie. 
Utilizăm aici lexemul ex-
cepţie, întrucât însăşi Per-
sonalitatea celui revenit 
din eternitate alături de noi 
a fost una cu adevărat ex-
cepţională.

Bineînţeles că nu poate 
fi vorba despre altcineva 
decât despre remarcabilul 
nostru contemporan, aca-
demicianul Boris Melnic, 
care, la 11 februarie 2018, ar fi atins pragul nonagenar. 
Acesta a şi fost motivul lansării în incinta Universităţii de 
Stat din Moldova a Conferinţei Ştiinţifice Naţionale, prile-
juite de jubileul cei 90 de ani de la naşterea omului despre 
care am putea afirma cu deplină certitudine că şi-a zidit, 
şi-a consacrat întreaga lui viaţă dragii noastre Alma Mater.

Cu acest prilej comemorativ s-au întrunit, în dimineaţa 
zilei de 12 februarie, reprezentanţi ai elitei academice şti-
inţifice şi universitare, cadrele didactice şi studenţii Facul-
tăţii de Biologie şi Pedologie, prieteni şi colegi, consăteni, 
reprezentanţi ai presei electronice şi scrise. O conotaţie 
aparte a conferit evenimentului prezenţa în prezidiu a fiicei 
ilustrului savant-biolog, doamna Victoria Melnic, profe-
sor universitar, actualul rector al Academiei de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice. În rândul din faţă s-a aflat şi doam-
na profesor universitar Ludmila Cepurnova, fiica celui 
de-al doilea rector al universităţii noastre, Victor Cepurnov, 
care a stat la cârma acesteia între anii 1951-1962.

În prima parte a emoţionantei întruniri, moderate de 
domnul decan Mihai Leşanu, s-au rostit slove alese, iz-
vorâte din suflet, ale vorbitorilor care l-au cunoscut, l-au 
respectat şi l-au iubit pe dragul lor prieten, coleg şi dascăl. 
În acest context, a fost ascultat cu multă atenţie mesajul 

domnului Florentin Paladi, 
prorector pentru Activitatea 
Ştiinţifică, răscolitoarea adu-
cere-aminte a ex-rectorului, 
academician Gheorghe Rus-
nac, confesiunile palpitante ale 
doamnei profesor universitar 
Ana Bondarenco, consăteana 
celui comemorat, ale domnului 
academician Teodor Furdui 
şi ale domnului profesor Teo-
dor Ţârdea, un vechi prieten 
al celui mai longeviv rector.

Vibrante, pline de căldură 
şi recunoştinţă au fost aminti-
rile doamnei Victoria Melnic 
despre iubitul său părinte. 

În contextul evenimentului 
în cauză, un merit deosebit i-a revenit doamnei profesor 
universitar Aurelia Crivoi, devotata discipolă a bunului 
său părinte spiritual şi îndrumător Boris Melnic, Domnia 
sa asumându-şi deplina responsabilitate pentru iniţierea şi 
desfăşurarea acestei deosebite solemnităţi.

De asemenea credem că ar fi pe deplin justificat fina-

lul acestei cronici sumare printr-o apreciere 
sinceră, extrasă din volumul „Rectorii Uni-
versităţii de Stat din Moldova” 1946-1993), 
avându-l ca semnatar pe ilustrul nostru ling-
vist-patriot şi unul dintre curajoşii stegari ai 
renaşterii naţionale postbelice Anatol Cioba-
nu: „ … Fiind rector în vremuri de restrişte, 
când spiritul naţional, manifestat sub orice 
formă, era înăbuşit şi reprimat de forţele 
totalitariste, profesorul B. Melnic a ţinut 
aprinsă mica flacără din candela românis-
mului, păstrând grupele cu limba română 
de predare la toate facultăţile USM. Acest 
gest trebuie socotit ca un act de patriotism 

şi eroism, căci el însemna un fel de nesupunere directi-
velor venite „de sus”.

Asta-i!
Mihai MORĂRAŞ

Recent comunitatea 
noastră universitară a 
primit o veste îmbu-
curătoare şi pe deplin 
meritată:

Pentru a opta oară conse-
cutiv (!) Consiliul Supe-

rior de Investigaţii Ştiinţifice din 
cadrul Ministeru-
lui Ştiinţei şi Ino-
vării al Spaniei a 
clasat instituţia 
noastră printre 
liderii mondi-
ali în domeniul 
performanţelor 
ştiinţifice, adică 
cel al cercetării şi 
inovării, adică al 
rezultatelor me-
ritorii incontes-
tabile obţinute pe 
parcursul anului 
2017.

Reţinem din 
Comunicatul re-
spectiv că USM 
(cităm): „este 
prima universitate din Repu-
blica Moldova, plasându-se pe 
locul 1010 în Europa şi pe locul 
3135 în lume. Reamintim aici ci-
titorilor noştri că în prestigiosul 
clasament mondial Ranking Web 

Universities sunt incluse aproape 
25 de mii de instituţii de învăţă-
mânt superior de pe toate conti-
nentele.

Aşadar, pe Scara de Valori a 
instituţiilor de învăţământ superi-
or din Republica Moldova, Uni-
versitatea de Stat din Moldova 
s-a situat, şi de data aceasta, pe 
prima treaptă!

Pe locul doi s-a clasat Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei, 
iar locul trei i-a revenit Acade-
miei de Ştiinţe Economice din 
Moldova.

Cronicar USM

E februarie, luna în care 
marcăm și slăvim iubi-

rea, acel sentiment cu un carac-
ter pronunțat de afecțiune pentru 
cineva sau ceva. Doar Dragostea 
stă la geneza existenței umane, e 
mecanismul care propulsează bi-
nele, armonia și starea de pace. 
Adesea, în perioada studiilor, se 

trăiesc cele mai frumoase iubiri, care alină, cu-
tremură, doboară și te învie. Potențialul acestei 
emoții are o încărcătură energetică multidimensio-
nală, dacă admitem că dragostea e Dumnezeu, iar 
când El coboară în dimensiunea proprie, mintea 
tace. Ce noroc, ce şansă, ce împăcare sufletească 
e să știi să trăiești o iubire, să o lași să răsară și să 
dea roadă!

Dragostea de viață, de frunză, de verde... Omul 
este spirit, format din mai multe sisteme, care devin 
o conştiinţă creatoare. Tu ești universul și universul 
e în tine. În arhitectonica sufletului tău, ca o compo-
nentă esențială, rămâne iubirea. Ești un purtător al 
divinului sau al haosului?! 

Dragostea de aproapele... individul prin definiție 
nu poate fi asocial, el are nevoie de interacțiune, 
de comunicare, de schimb de informații, de 
experiențe, de valori. Aducem noi oare lumină sau 
întuneric?! A fi atent cu cel din preajma noastră în-
seamnă a ne păstra omenescul din noi. A pune dra-
goste în pas, în gând și în acțiune. Toate capătă o 
formă, un sens și o culoare doar dacă pornirea este 
una curată. Același proiect de curs, o zi de muncă, 
o activitate extracurriculară... Nu există drum care 
ar aduce lauri, succes, realizare, dacă la început nu 
a stat dragostea.

Universitatea de Stat din Moldova, instituția 
care vă oferă posibilitatea de a vă face studiile, de a 
vă dezvolta capacitățile și abilitățile, de a crește pe 
scară socială, să ştiţi că şi ea are nevoie de dragoste, 
de a simți pulsul vibrant al tinerilor, cărora le-a fă-
cut o invitație spre viitor.

E februarie, e luna când albul dă peste noi; ar 
trebui să facem un background, să vorbim cu Dum-
nezeul din noi, să fim buni, să tindem spre lumină, 
pentru că viața trăiește prin iubire.  Dincolo e doar 
existență! 

STĂM PE POZIŢIA DE LIDER VIAŢA TRĂIEŞTE PRIN IUBIRE

M-am trezit într-un lan  
cu romanițe 
la început de februarie. 
Bucăți de lămâi 
peste pleoapele-mi 
înghețate. 

ACEST VIOLET FEBRUAR…
Am sorbit galbenul din ele, 
și l-am băut 
cu o ceașcă de literatură. 

Te-aș cuprinde  
cu-un verde crud, 
ce-ți va aminti de - 

 Laura TUGAREV,
 doctorandă, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 

buburuze pe frunze, 
de cireșe albe în palme. 
În acest februarie, 
am să-ți dau obrajii 
printr-un violet senin, 
ca să miroase 
a primăvară. 

Ştirea lunii Luna îndrăgostiţilor

Galeria personalităţilor USM
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În zilele de 11 -12 
februarie 2018 am 

comemorat 90 de ani de la 
naşterea scumpului nostru 
Dascăl BORIS MELNIC. 
A fost și va rămâne pen-
tru noi îngerul păzitor al 
multor generații! Numele 
şi faptele Sale vor dăinui 
în timp!

Marcăm aniversarea în absenţa Sa, ros-
tim cuvinte alese pentru El, dar nu Le aude. A 
plecat acum şase ani, pe timpul când rotunjea 
a 84-a primăvară a vieţii. Acum înţelegem cu 
toţii că viaţa Sa a avut şi are preţ prin valoa-
rea care o luminează. A muri e ursita tuturor 
oamenilor. Dar a muri cu glorie e privilegiul 
Omului Virtuos, iar răsplata lui cea mai plă-
cută e să se bizuie pe recunoştinţa posterită-
ţii. Să compensăm absenţa prin amintire, fi-
indcă Memoria este oglinda în care îi privim 
pe cei plecaţi.

A purtat dulcea povară a bunătății, dar și 
a responsabilității sociale enorme în diverse 
posturi de conducere pe scara ierarhică: decan 
(1960); prorector pentru activitatea didactică 
(1964); prorector pentru activitatea științifică 
(1967); rector al USM (1974; președinte al 
Comisiei Superioare de Atestare a cadrelor 
didactico-științifice (1992-2002); director al 
Consiliului Consultativ de Expertiză al AȘM 
(din 2005). Oriunde a activat s-a manifestat 
ca ilustru savant, a pus în valoare, a accentuat 
calităţile înalte omeneşti. 

Fiind prin excelență un Om al Științei, 
Boris Melnic a fost și un dascăl fără pe-

reche, un orator înzestrat, un prieten de 
nădejde, dar și un foarte bun soț, părinte 
și bunel. Toate aceste calități i s-au dat cu 
prisosință de la natură, de la părinţi și ele îi 
conturează inconfundabila imagine. 

Școala științifică a Domniei Sale, putem 
afirma cu toată convingerea, este unică, un 
model de relații între oameni de cea mai înal-
tă cultură și probă profesională.

Savant notoriu cu un entuziasm 
desăvârșit, izvorât dintr-o sur-
să inepuizabilă – dragostea de 
viață, de muncă  – a demonstrat 
rolul primordial al cercetării în 
dezvoltarea societății, analizând 
în profunzime diverse probleme 
teoretice și practice ale fiziologi-
ei normale, patologice și compa-
rative, neurofiziologice și endo-
crinologice. 

Omul-Model de Ştiinţă a con-
tribuit esenţialmente la dezvolta-
rea științei, a învățământului na-
ţional, fiind mulţi ani preşedinte 
al Consiliului Ştiinţific Speciali-
zat, unde au susţinut teza de doc-
tor şi doctor habilitat specialişti cu renume. 
Timpul nu va fi în stare să şteargă recu-
noştinţa tuturor acelora pe care profeso-
rul Melnic Boris i-a condus până la poarta 
destinului.

***

Toate studiile sale, peste 500 la număr, 
recunoscute departe de hotarele țării, 

sunt percepute ca fiind trecute prin filiera su-
fletului său mare, generos, prin prisma ome-

niei, ca primă calitate prin care se poate ma-
nifesta prolific un Cercetător erudit, un Peda-
gog excelent, un Savant notoriu. A fost un 
împătimit al umanismului, cu peste 34 de 
discipoli – doctori/doctori habilitați, care-i 
duc faima pe întregul glob; lucrări, inclu-
siv manuale, monografii, care povățuiesc, 
îi îndrumă pe toți și pe fiecare în particu-
lar. 

A condus Catedra Fiziologie Umană şi 
Animală pe parcursul a 30 de 
ani. Sub conducerea Domniei 
Sale s-au făcut investigaţii la 
tema: „Interrelaţiile hipota-
lamo-endocrine”. Colectivul 
catedrei devine unicul în fosta 
URSS unde se studiază multi-
lateral rolul extramelanofor al 
intermedinei-melanotropinei, 
obţinându-se succese remarca-
bile la acest compartiment. 

A fost fondată o nouă direc-
ţie ştiinţifică de investigaţii bi-
ochimico-fiziologică comple-
xă: determinarea fluorometrică 
a hormonilor adaptativi (gluco-

corticosteroizi, catecolamine) în organismul 
animal la acţiunea diferitor factori stresanţi. 
Numeroasele publicaţii sunt prezentate la ex-
poziţii de carte ştiinţifică şi didactică.

Îndrumătorul nostru a fost şi un mare di-
dact. În anul 1996, pentru succese remarca-
bile ştiinţifice în elaborarea manualului Fizi-
ologia Omului şi Animalelor şi a compendiu-
lui la acelaşi obiect, materialelor didactice cu 
semnătura: B. Melnic, V. Hefco şi subsemna-

ta li s-a conferit Premiul de Stat al Republicii 
Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii. 

Sub conducerea academicianului B. Mel-
nic, la catedră a fost elaborată Teoria posi-
bilităţilor adaptative ale omului, demons-
trate fiind capacităţile de adaptare specifice 
omului care depind de nivelul de dezvoltare 
a creierului. Acestea s-au consolidat şi s-au 
dezvoltat paralel cu evoluţia globală, supu-
nându-se în mare parte factorilor evolutivi 
biosferici, fiind acordată o atenţie deosebită 
studierii omului sub aspect voliţional....

 A studiat viaţa psihică, modalităţile de 
influenţare şi stăpânire a componentelor ei 
emoţionale, a mecanismelor fiziologice de 
automodelare a propriei personalităţi. 

  
***

Așa şi va rămâne: Primul RECTOR 
EMERIT al Universității de Stat 

din Moldova.
Boris Melnic a iubit viața precum o poate 

iubi doar un suflet mare, larg, accesibil tutu-
ror. Ne-a lăsat drept moştenire un patrimoniu 
care va bucura viitoarele generații, precum îi 
bucură astăzi pe contemporanii săi. 

Numele şi faptele Sale străluminează me-
moria ce i-o purtăm, dau preţ tendinţei de a 
ne vedea Universitatea pe calea ascendenţei. 
Anume în felul acesta viaţa Domniei Sale are 
post-mortem ecou în timp şi spaţiu, exemplul 
efortului Său călăuzindu-ne şi îmbărbătându-
ne la fapte oneste şi memorabile.

 Aurelia CRIVOI, 
 doctor habilitat, profesor universitar                                              

Galeria personalităţilor USM

Simplul fapt că am fost invitată să scriu câteva rânduri despre Regretatul Aca-
demician Boris MELNIC mă onorează enorm: că pot să-i menționez numele, 

să-mi amintesc experiența unică a colaborării  noastre anterioare. Acest lucru mă ridică 
automat în profesionalism, în umanitate şi în inteligență! 

Orele de curs ale înzestratului  nostru Dascăl au fost lecții de adâncă 
învățătură metodică - științifică pentru oricine, de o conduită din cele 
mai inteligente. Prelegerile şi seminarele Profesorului Boris MELNIC 
îi captivau pe studenți prin profunzimea argumentului științific, a lim-
bajului adecvat, prin prospețimea fenomenelor fiziologice discutate şi, 
totodată, prin accesibilitatea şi volubilitatea excepțională.

În rolul de Savant domnul Boris MELNIC a fost perceput de 
către lumea academică drept o persoană desăvârșită, datorită în-
altei culturi şi a inteligenței deosebite cu care era înzestrat. Aceasta 
îi permitea să adopte o abordare multidimensională a problemelor 
şi fenomenelor fiziologice, fapt care îl făcea să se distingă de alți 
cercetători.

Personal l-am cunoscut  pe domnul Academician Boris MELNIC 
din anii de studenție, însă l-am descoperit mai aproape când am început 
activitatea în cadrul Catedrei de Fiziologie, condusă de Domnia sa. Îi admiram harul, înde-
mânarea şi, mai presus de toate, calitatea de a fi Om, din care profesorul Boris Melnic şi-a 
făcut un credo.

Perseverența, munca asiduă continuă, spiritul activ, inițiativa, erudiția, inteligența, multi-
lateralitatea aptitudinilor, onestitatea şi principialitatea de care a dat dovadă sunt doar câteva 
dintre calitățile definitorii prin care Academicianul Boris MELNIC şi-a edificat autoritatea.  

***

Academicianul Boris MELNIC s-a afirmat ca un promotor al noului, cu un spirit com-
petitiv. Merită toată admirația, insistența şi dăruirea de sine, pe care le manifesta zi 

de zi, grație capacităților deosebite, atitudinii şi calităților excepționale, obținând autoritatea 
şi stima binemeritată din partea tuturor. Într-o lume atât de grăbită, atât 
de fragmentată, domnul Boris MELNIC s-a dovedit a fi un adevărat 
vizionar şi un spirit al sintezei.

Direct şi ambițios, puternic şi flexibil, consecvent şi meticulos, 
charismatic şi eficient, Domnia sa a fost un model demn de urmat 
pentru multe generații. Vocația de fiziolog, rarisima asiduitate, 
rigoarea intelectuală şi nețărmurita pasiune pentru tot ce făcea 
i-au permis să-şi asigure un loc meritoriu în știința națională şi 
internațională. 

În relațiile cu subalternii, Domnul Boris MELNIC dădea dovadă de 
mult tact, onestitate şi deschidere, calități care i-au permis să înlăture 

orice rămășiță a suspiciunilor. Domnia sa a fost omul argumentelor, 
știa să asculte şi să audă, susținând ideile novatoare şi reformatoa-
re, respingând în același timp mediocritatea.

Ne exprimăm respectul, recunoștința şi admirația față de realizările științifice ale unui 
dascăl renumit şi ale unui om de știință atât de valoros pentru mediul universitar şi social. 

Ecaterina ERHAN,
 doctor, conferenţiar universitar,

Liuba TURUTA, 
doctorandă, discipolă

... E o zi memorabilă în istoria Univer-
sităţii, o zi consacrată unei personalităţi  
marcante a sistemului educaţional al ţării, a 
vieţii academice, ştiinţifice şi administrati-
ve, a unui cercetător în domeniul fiziologiei 
şi activităţii psihice a omului, a  unui părin-
te, a cărui fiică, Doamna profesor  Victoria 
Melnic, a preluat ştafeta administrării altei 
instituţii universitare a ţării, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice.  

Omagiem astăzi nu numai Rectorul, academicianul Boris 
Melnic, omagiem astăzi întreaga familie  Melnic, onorabila 
soţie a regretabilului Rector, pe doamna Anna Melnic, care, 
în calitate de autoritate politică la nivel naţional în anii  70-
80 ai secolului trecut, a contribuit considerabil la dezvoltarea 
sistemului educaţional al ţării  prin investiţiile materiale în 
vederea ameliorării condiţiilor de muncă ale profesorilor şi 
studenţilor noştri, dar şi ale celorlalte instituţii de profil.

Omagiem astăzi,  în persoana Rectorului Melnic, un ce-
tăţean de onoare al acestui pământ, un Rector ce face onoare 
sistemului educaţional şi ştiinţei noastre naţionale. Rector ce 
a marcat considerabil sute de generaţii de studenţi şi profe-
sori, care s-a bucurat de respect şi de înaltă apreciere bine 
meritată nu numai din partea  profesorilor Universităţii, dar 
şi a întregii intelectualităţi din republică. Rectorul Melnic era 
cunoscut şi apreciat şi peste hotarele ei.

***

Remarcabilul meu consătean, Rectorul Boris Melnic, a 
înscris o pagină notorie în istoria evoluţiei sistemului 

educaţional, a ştiinţei naţionale  şi nu numai.  El face onoare 
baştinei sale dragi - satului  Briceni din raionul Donduşeni, al 
cărui nume e pronunţat de  consăteni cu tonalităţi deosebite, 
tonalităţi ce-ţi mişcă sufletul. 

Domnul Boris Melnic mereu găsea timp să  treacă pra-
gul casei părinteşti, al fratelui Dumitru Melnic şi al cumnatei 
dragi, tanti Lida.  O făcea, de obicei, sâmbătă după amiază. 
Întrând în sat, se oprea lângă biserică şi magazin.  Ştia că aici  

putea întâlni consăteni, cu care  să schimbe o vorbă de duh, 
să se intereseze de sănătatea lor, despre câte se întâmplă în 
capitală.

Când ieşea din automobil,  îl trimitea pe şofer acasă, apoi 
rămânea să stea la sfat şi cu  cei din preajma magazinului, 
care veneau după cumpărături.  De ce o făcea în felul acesta? 
Fiindcă rădăcinile sale îi dădeau de ştire că-i de-al casei, că 
ele, rădăcinile,  parcă vorbeau cu el,  de parcă ardeau de do-
rinţa de a-l revedea pe acel copil, pe acel  tânăr de altă dată. 

În acele momente în el vorbea ţăranul înţelept şi deschis la 
suflet.

Trebuia numai să-l vezi cum se preschimba academici-
anul şi Rectorul Melnic în acel ţăran, în acel om al satului, 
cum se schimba vorba lui, cum licărea faţa lui, alimentându-
şi energiile firii sale deschise din seva baştinei.

Trecea pe uliţele satului negrăbit,  se oprea la poarta 
vreunui gospodar. Şi să-l fi auzit  cum i se schimba vorba, 
aşezându-se pe prispa casei acelui gospodar, unde  începeau 
discuţiile:

-   Măi, Gheorghe, da de ce nu-l dai  la şcoală pe băiatul 
tău?

N-am cu şi, Boris Efimovici, adică nu un am mijloace.- 
 Ei lasă,  te voi ajuta şi eu cu ceva.- 
 Ei, dacă zici aşa, Boris Efimovoci, l-oi da acolo…- 

Aşa vedea rectorul B. Melnic începutul procesului de  
culturalizare la baştina sa ― vara pe prispa casei, iarna la 
gura cuptorului. Aşa veneau băieţii şi fetele din sat la Univer-
sitatea de Stat, ca să înveţe, să facă carte. Printre aceştia s-au 
aflat Eliza Botezatu, Nicanor Barbă, Alexiei Palii, Valentin 
Topală, Sergiu Berliba şi mulţi alţii.  

Să trăim şi să-i onorăm, să-i repetăm în acţiunile noastre 
pe cei care nu mai sunt printre noi, dar cărora le revine con-
tribuţia incontestabilă  în  evoluţia sistemului nostru educaţi-
onal, în formarea cadrelor pedagogice şi ştiinţifice naţionale. 
Şi  pe toate acestea i le datorăm marelui Consătean, Savant, 
Om de o aleasă omenie şi prestanţă cetăţenească, Rectorului 
nostru drag Boris MELNIC.

Ana BONDARENCO,
profesor universitar, Preşedinte de onoare al 

Asociaţiei Profesorilor de Limbă Franceză din 
R. Moldova,  consăteana rectorului-academician 

Boris Melnic

Academicianul Boris Melnic în 
Laboratorul de Fiziologie Umană, la o 

lecţie practică cu discipolii săi

FAMILIA MELNIC: neamurile adunate la casa 
părintească

 DASCĂL  ŞI  REFORMATOR

NE-A IUBIT ŞI NE-A CĂLĂUZIT PAŞII PE DRUMUL VIEŢII

MODEL DE ONESTITATE, DEMNITATE, BONOMIE
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În procesul de integrare europeană, de 
modernizare și dezvoltare Republica 

Moldova este activ susținută de partenerii 
externi. Printre aceștia Suedia este unul 
din cei mai mari donatori externi per ca-
pita pentru țara noastră. Iată de ce dezvol-
tarea în continuare a relațiilor moldo-suede-
ze este de o importanță primordială pentru 
țara noastră, mai ales ținând cont de faptul 
că Suedia, împreună cu Polonia, sunt cele 
două state care, în anul 2009, au inițiat 
Proiectul Parteneriatului Estic al Uniunii 
Europene, proiect din care face parte și 
Republica Moldova, alături de alte cinci 
republici ex-sovietice (Ucraina, Belarus, 
Armenia, Azerbaidjan, Georgia).

 Cu scopul de a informa 
și a pune în discuție proble-
mele legate de dezvoltarea 
relațiilor bilaterale moldo-
suedeze, de asistența acor-
dată țării noastre de către 
Suedia, la Facultatea Relații 
Internaționale, Științe Poli-
tice și Administrative a fost 
invitată recent Excelența Sa 
Signe Burgstaller, Ambasa-
dor al Regatului Suediei în 
Republica Moldova. 

Invitația a fost adresată din partea Aca-
demy of Diplomacy (Academia Diploma-
tică) – un proiect al studenților facultății, 
care-şi pune drept scop crearea unui spațiu 
de comunicare interactivă și non-formală 
cu personalități din domeniul diplomației. 
Întrevederea s-a desfășurat în cadrul acelo-
raşi Conferințe FRIȘPA (moderator: decanul 
FRIŞPA, domnul Alexandru Solcan, doctor, 
conferenţiar universitar). Înaltul oaspete a 
fost salutat și de coordonatorii Academiei 
Diplomatice Anastasia Eșanu și Igor Za-
harov.

În cadrul Conferinței Doamna Amba-
sadoare Signe Burgstaller a propus audito-
riului comunicarea „Relațiile bilaterale 
moldo-suedeze: parteneriat și asistență”, 
Excelența Sa referindu-se la domeniile pri-
oritare în care Suedia își concentrează efor-

turile pentru asigurarea și dezvoltarea unei 
bune guvernări în Republica Moldova, îna-
intarea țării noastre pe calea reformelor ne-
cesare, a democratizării și modernizării. Sec-
toarele principale în care Suedia investește 
și susține țara noastră sunt dezvoltarea teh-
nologiilor informaționale; susținerea secto-
rului privat; asistența în domeniul drepturi-
lor omului, care, în consecință, contribuie la 
consolidarea relațiilor Republicii Moldova 
cu Uniunea Europeană.

Cooperarea Republicii Moldova cu Re-
gatul Suediei se realizează, după cum s-a 
menționat în cadrul Conferinței, în baza 
Strategiei privind asistența internațională de 
dezvoltare. În acest context, Excelența Sa 

Signe Bursgstaller a menționat 
necesitatea depunerii unui efort 
sporit din partea guvernării pen-
tru a putea nu doar a proiecta 
reforme (căci la acest capitol 
Republica Moldova stă bine), 
ci a le implementa gradual și cu 
insistență. 

Întâlnirea în cauză a trezit un 
interes viu din partea audienței, 
dovada fiind întrebările adresate 
din partea studenților și profeso-

rilor. În această ordine de idei, menționăm că 
Academia Diplomatică, fondată la inițiative 
studenților, desfășoară diverse activități, în 
ultima vreme fiind organizate întâlniri cu alți 
reprezentanți diplomatici: Gavin D.Piercy, 
atașat cultural al Ambasadei SUA în Repu-
blica Moldova; Mihai Clapaniuc, angajat 
al Ministerului Afacerilor Externe și Inte-
grării Europene, care în prezent face studii 
diplomatice postuniversitare la prestigioasa 
Universitate Oxford din Marea Britanie; 
Andrei Popov, ex-ambasador al Republicii 
Moldova în Austria; Lucy Joyce, Ambasa-
doarea Regatului Unit al Marii Britanii în 
Republica Moldova. 

Anastasia EȘANU, 
Igor ZAHAROV,

studenți în anul III,
coordonatori la Academia Diplomatică

Printre partenerii internaționali de 
dezvoltare ai Republicii Moldova 

un rol aparte îi revine Băncii Mondiale, 
care, prin proiectele sale, din momentul ve-
nirii în țara noastră, a contribuit substanțial 
la procesele de modernizare. Despre aceas-
ta s-a vorbit în cadrul vizitei la Facultatea 
Relații Internaționale, Științe Politice și 
administrative a Directorului de țară pen-
tru Republica Moldova, Doamna Anna 
Akhalkatsi, în data de 14 februarie curent. 
La întâlnirea cu studenții și profesorii, înal-
tul demnitar european a vorbit despre cei 25 
de ani de colaborare dintre Republica Mol-
dova și Banca Mondială, precum și despre 
prioritățile actualului Cadru de parteneriat 
cu țara noastră. Prezentarea a fost făcută în 
cadrul tradiționalelor Conferințe FRIȘPA. 
(Acest important eveniment a fost moderat 
de domnul decan Alexandru Solcan).

În discursul său importantul oaspete 
european a trecut în 
revistă principalele in-
strumente de finanțare 
de care dispune Banca 
Mondială și de care 
beneficiază și Republi-
ca Moldova: finanțarea 
în formă de împrumu-
turi din partea Băncii 
Internaționale pen-
tru Reconstrucție și 
Dezvoltare; credite 
din partea Agenției 
Internaționale pentru 
Dezvoltare; granturi 
pentru proiecte etc. 

Banca Mondială susține proiecte cu 
obiective de dezvoltare bine definite, 
activități și rezultate menite să creeze in-
frastructură fizică și socială, oferă finanțare 
pentru programele guvernamentale, ajută 
guvernul să îmbunătățească eficiența chel-
tuielilor programate și să obțină rezulta-
te durabile prin fortificarea instituțiilor și 
capacităților acestora, încurajează politicile 
și acțiunile instituționale ce promovează 
creșterea economică și reducerea sustena-
bilă a sărăciei. În urma consultărilor cu Gu-
vernul, societatea civilă, mediul de afaceri, 
mediul academic etc., care au avut loc pe 
perioada anului 2017, a fost adoptată actu-
ala Strategie de parteneriat cu R. Moldova 
– Cadrul de Parteneriat pentru anii 2017-
2021. În cadrul consultărilor purtate au fost 
depistate principalele probleme, riscuri, 
amenințări care au fost luate în considerare 
la elaborarea Strategiei actuale.

În baza consultărilor și analizelor efec-
tuate a fost definit topul priorităților Băncii 

Mondiale în ţara noastră pe perioada ime-
diat următoare, la fel și pilonii Cadrului de 
parteneriat – supremația legii și responsa-
bilizarea instituțiilor, eficiența și echita-
tea serviciilor pentru populație, calitatea, 
relevanța și priorităţile educației și a instru-
irii. Dna Director de țară a trecut în revistă 
cele 9 proiecte active care sunt în prezent 
în derulare. 

Sunt de asemenea definite proiecte vi-
itoare pe țară pentru anii 2018-2019 în 
valoare totală de US$ 165 de milioane, in-
clusiv: Suport bugetar pentru guvernanța 
economică – 30 mln; Interconexiunea sis-
temelor energetice – 70 mln; Înregistrarea 
terenurilor, evaluarea și impozitarea la nivel 
local – 35 mln; Competențe pentru locuri de 
muncă – 30 mln. Este important de subliniat 
că, în activitatea sa în țară, Banca Mondi-
ală ţine cont de contextul politic intern, de 
riscurile politice, de resursele, previzibilita-

tea în funcţie de incertitudini și gestionarea 
acestora după 2019 de corelarea strategiilor 
Grupului Băncii Mondiale, inclusiv a strate-
giilor investiționale cu alte parteneriate ale 
R. Moldova, de poziționarea vis-a-vis de 
alți parteneri de dezvoltare etc.

Vizita la facultate a decurs într-o at-
mosferă caldă și constructivă. Studenții 
și profesorii facultății, în intervențiile lor, 
au adresat mai multe întrebări, s-au arătat 
interesați şi preocupaţi de transparența ges-
tionării fondurilor alocate țării noastre, de 
proiectele în decurs de desfășurare, precum 
și de obstacolele cu care se confruntă Grupul 
Banca Mondială pe parcursul implementă-
rii programului său de țară. S-a discutat și 
despre viitoarele posibilități de colaborare 
dintre reprezentanța Băncii Mondiale în R. 
Moldova și mediul academic, în acest sens 
înaintându-se o serie de propuneri care vor 
fi luate în calcul pe viitor.

Grigore VASILESCU,
doctor habilitat, profesor universitar

Spre finalul lunii ianuarie 2018, la Bru-
xelles, s-au întrunit coordonatorii de 

Proiecte Erasmus+ CBHE, cu scopul consoli-
dării unei cooperări instituţionale şi consolidă-
rii continue a capacităţilor şi energiilor fructu-
oase. 

Din componenţa acestei echipe, cu un pu-
ternic potenţial intelectual şi organizatoric, au 
făcut parte doamna Elena Fleacă, profesor 
la Universitatea Politehnică din București, şi 
domnul Florentin Paladi, prorector pentru 
Activitatea Ştiinţifică, Universitatea de Stat din 
Moldova. 

În cadrul acestei Reuniuni au fost trasate 
obiectivele prioritare ale Comisiei Europene 
în domeniul Educaţiei şi Cercetării. S-au 
pus în discuţie o serie de chestiuni prioritare 
precum: starea bugetului Proiectelor Eras-
mus+; dezvoltarea Rețelei de universități 

europene integrate; diseminarea și 
vizibilitatea rezultatelor proiectelor; 
inițierea de consultări privind conti-
nuitatea programelor europene după 
anul 2020; excluderea fenomenului 
„exodului de creieri”; implicarea 
factorilor decizionali ai ministere-
lor în valorificarea rezultatelor pro-
iectelor; consolidarea triunghiului 
cunoașterii „Educație – Cercetare 
- Inovare”; antrenarea partenerilor 
din companii și ONG-uri; dezvolta-
rea programelor de mobilitate inter-
regională; extinderea programelor 
comune de studii etc. 

În urma bilanţului făcut, s-a consta-
tat că pe parcursul anului 2017 au fost 
înregistrate la concurs 833 de aplicaţii 

şi proiecte, ceea ce înseamnă o creştere cu 13 
procente în raport cu anul 2016, când s-au înre-
gistrat 736 de nominalizări corespunzătoare.

Pentru perioada ulterioară, ce se va încheia 
odată în 2020, au fost aprobate şi finanţate de 
149 proiecte.

Cronicar USM

Un eveniment de rezonanță 
europeană s-a produs în a 

doua jumătate a lunii ianuarie 2018, 
în Italia. Este vorba de Simpozionul 
Internațional cu genericul: „ Inovarea 
și Transferul de Cunoștințe și Tehno-
logii”, care s-a convocat în orașul alpin 
Ispra, situat chiar 
la granița nord-
vest cu Elveția.

Întrunirea în 
cauză a fost or-
ganizat la cel mai 
înalt nivel de Co-
misia Europeană 
pentru Dimensi-
unea Cercetare și 
Inovare. Din par-
tea Universității 
de Stat din Mol-
dova a partici-
pat doamna Ta-
tiana Bulimaga, 
șef Secția Protecția și Valorificarea 
Elaborărilor Științifice din cadrul 
Institutului de Cercetare și Inovare, 
USM.

La ședințele în plen și pe secțiuni 
au fost discutate pe larg subiecte din 
domeniul Inovare, Transferul de 

cunoștințe și Tehnologii, fiind pre-
zentate cele mai de succes realizări pe 
această filieră.

În centrul  dezbaterilor s-a aflat 
rolul și locul primordial ce-i revine 
în special Cercetării și Inovării uni-
versitare în dezvoltarea ecosistemelor 

inovaționale și importanța aplicării pe 
toate dimensiunile a acestor ecosiste-
me în ramura agriculturii, energiei, 
ecologiei, biotehnologiei ș.a.

Cronicar USM

Vedere generală a Centrului comun de Cercetări din Ispra, 
Italia (unul din cele patru câte funcționează pe întreg 

Continentul European) unde și-a ținut lucrările 
Simpozionul în cauză. 

ÎN CONTINUĂ ASCENSIUNE PATRONAJUL COMISIEI EUROPENE

EFORTUL PARTENERILOR 
INTERNAŢIONALI

INTEGRARE ÎN SPAŢIUL COMUNITAR

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

INTERFERENŢE BILATERALE MOLDO-SUEDEZE
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Ziua de 5 februarie 2018 a fost una deosebită pentru studen-
ţii şi profesorii Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică. Ea 
a demonstrat un rezultat concret de colaborare între absolvenţii 
facultăţii noastre cu oameni de ştiinţă de talie mondială din Ja-
ponia. De data aceasta colectivul facultăţii a asistat la seminarul 
cu Lecţia publică în domeniul chimiei macromoleculare, con-
comitent, luând cunoştinţă de istoria succesului internaţional a 
unei absolvente ale noastre. 

În calitate de oaspeţi de onoare i-am avut pe Ambasadorul 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, 
Excelența Sa, Masanobu Yoshii; pe profesorul de Chimie Apli-
cată, Universitatea Waseda, Tokyo, domnul Hiroyuki Nishide; pe 
secretarul General al Asociaţiei Moldova-Japan Yoko Kawamura, 
care, de fapt, a fost sufletul în organizarea acestui memorabil eve-
niment. 

 La întrunirea noastră memorabilă a fost prezentă doamna Oti-
lia Dandara, prorector pentru Activitatea Didactică a USM, 
precum și profesorul universitar şi absolventa facultăţii (promoţia 
anului 2005) Ludmila Cojocaru, care a activat în instituţiile de cer-
cetare din Japonia şi Europa. 

Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Moldovajapan, 
Tokio, Japonia; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică; Universitatea Waseda, Organizaţia 
de Cercetare „Nano&Life Innovation”, Tokio, Japonia; Departa-
mentul Universităţii Waseda, responsabil de 
proiectul „Top Global University Project”, cu 
susţinerea Ministerului Educaţiei, Culturii, 
Sportului, Ştiinţei şi Tehnologiei din Japonia. 
În calitate de parteneri s-au evidenţiat Ambasa-
da Japoniei în Republica Moldova şi Asociaţia 
Moldo-Japoneză pentru Cultură şi Civilizaţie.

***

Ideea desfăşurării seminarului privind 
ultimele realizări în domeniul științei și 

tehnologiei japoneze, al mobilităţii academice 
și colaborării științifice între Japonia și R. Mol-
dova, în mare parte, aparţine domnului profesor 
Nishide, care şi-a exprimat dorinţa de a pre-
zenta studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor 
şi profesorilor de la facultate ultimele rezultate 
ale cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei la universitatea din 
Tokio, precum a modalităţile privind posibilităţile de acordare a bur-
selor de studii şi cercetare în Japonia. 

Remarcabilul om de știință Hiroyuki Nishide este profesor 
la Departamentul de Chimie Aplicată, Universitatea Waseda, 
Tokyo, Japonia, specialist în Chimia macromoleculară. A fost 
decan al Școlii de Științe și Inginerie Avansată, în prezent se află 
în funcţia de Director al Organizației de Cercetare pentru Inovarea 
Nano & Viață de la Universitatea natală. Pe parcursul activităţii de 
savant domnul Profesor a activat în calitate de cercetător la Univer-
sitatea Liberă din Berlin, Germania, și la Universitatea Politehnică 
din New York, SUA. A efectuat cercetări în domeniul sintezei 
și aplicării polimerilor funcționali, concentrându-se recent asu-
pra polimerilor organici pentru baterii reîncărcabile și celule 

fotovoltaice. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în mai mult de 
500 de lucrări ştiinţifice. Activitatea ştiinţifică a domnului profesor 
Nishide a fost apreciată cu premii prestigioase, inclusiv cu Premiul 
Societății de Științe Polimerice din Japonia.

Profesorul Nishide activează în cadrul Universităţii Waseda, 
care este una dintre cele mai vestite universităţi private din Ja-
ponia cu o istorie de peste 130 de ani. Este o instituție cuprinzătoa-
re de cercetare cu sediul în centrul orașului Tokyo, cu peste 40.000 

de studenți, cu peste 5000 de studenți internaționali și acorduri de 
parteneriat cu peste 600 de instituții din 84 de țări din întreaga lume. 
Universitatea a fost fondată în anul 1882, fiind una dintre cele mai 
prestigioase instituţii de învăţământ superior private din ţară. Prin-
tre absolvenţi se numără şapte prim-miniştri japonezi de după 
al doilea război mondial. Aici studiază cei mai mulţi studenţi inter-
naţionali. După capacitatea de inserție profesională a absolvenților 
universitatea ocupă locul 1 în Japonia şi locul 26 în lume.

***

În mesajul său de salut, doamna Otilia Dandara a menţi-
onat că toată comunitatea universitară a USM apreciază 

înalt iniţiativele personalităților de talie mondială din diverse 
domenii care binevoiesc să ţină prelegeri publice şi alte activităţi 
de promovare şi iniţiere a colaborărilor internaţionale în cadrul 

mobilităţilor academice, al stagiilor şi al diverselor proiecte in-
ternaţionale.

La organizarea seminarului un efort substanțial l-a depus doam-
na Yoko Kawamura, secretar general al Asociaţiei Moldova-Japan, 
care, cu mare grijă şi acurateţe, a gestionat toate etapele de pregătire 
ale acestui eveniment, coordonând toate părţile participante şi de-
monstrând nu numai calităţile sale profesionale, dar şi un respect 
aparte pentru ţara noastră. În discursul său, doamna Yoko Kawamu-
ra a menţionat faptul că Asociația Moldova-Japan se îndreaptă spre 
acțiuni de extindere a prieteniei și cooperării dintre Japonia și R. 
Moldova în trei domenii: Primul este de a promova interacțiunea 
culturală și umană. În al doilea rând, să contribuie la îmbunătățirea 
mediului de viață și de învățare al copiilor din R. Moldova; În al 
treilea rând, să furnizeze informații despre viața și cultura ambelor 
țări celuilalt pentru a avansa și a consolida înțelegerea reciprocă. 

La rândul ei, Ambasada Japoniei în Republica Moldova, în ca-
litate de partener, a susţinut iniţiativa colegilor noştri din Japonia în 
domeniul educaţiei, ştiinţei şi dezvoltării relaţiilor culturale bilate-
rale. În alocuțiunea Excelenţei Sale, Ambasadorul Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, Masanobu 
YOSHII, a menţionat importanţa evenimentului şi posibilităţile 
de extindere a colaborărilor dintre ţările noastre.

La această întrunire de excepţie a fost prezentă cu un discurs 
călduros şi absolventa USM (Facultatea de Chimie şi Tehnologie 

Chimică), doamna Ludmila Co-
jocaru, doctor în chimie. După 
absolvirea instituţiei noastre, 
a studiat trei ani în Bordeaux, 
Franţa, apoi aproape cinci ani 
în calitate de cercetător la Uni-
versitatea din Tokyo, în Centrul 
de Cercetare pentru Știință și 
Tehnologie Avansată. În prezent 
dânsa este Cercetător Științific la 
Universitatea Freiburg, Germa-
nia. Acest parcurs al activității 
profesionale a absolventei 
noastre este cea mai bună mo-
tivare pentru actualii studenţi 
de la facultate. 

Reiterăm că în cadrul lecţiei publice susţinute de profesorul Nis-
chide au fost oferite informații utile despre starea actuală a științei și 
tehnologiei și despre mediul de cercetare din Japonia – ocazie foarte 
bună pentru tinerii cercetători din R. Moldova care au intenţia să 
facă schimb de opinii despre studiile în Țara Soarelui Răsare. 

În final, profesorul Nisgide şi doamna Yoko Kawamura au 
demonstrat câteva experimente chimice, care i-au impresionat 
pe studenţii şi masteranzii de la facultate.

După seminar profesorul Nishide a avut o întâlnire constructivă 
cu corpul profesoral-didactic al facultăţii noastre, în cadrul căreia au 
fost trasate căile și tematica colaborărilor pe în viitor. 

 Viorica GLADCHI,
decanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică,

doctor, conferenţiar universitar

La începutul lunii februarie 2018, în incinta Casei de Cul-
tură USM, s-a desfășurat concursul Botezul Chimiştilor. 

Este o tradiție frumoasă de bun venit în marea familie a chimiștilor, 
care se desfășoară timp de 35 de ani consecutiv la Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică. O sărbătoare emoționantă, unde 
studenții anului I își manifestă ingeniozitatea și talentul, adică 
potențialul intelectual. 

Evenimentul, organizat sub forma unui spectacol de divertis-
ment, s-a lansat pe linia melodică a unui vals și a inclus momen-
te cu triplu generic „Cine suntem NOI”; „Recunoaște-ți locul” 
și „Tinerețe - haine grele”, la care au participat 60 de studenţi 
de la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică, reprezentând 
specialitățile Chimie, Chimie Biofarmaceutică, Chimie Ecologi-
că și Tehnologia Produselor Cosmetice și Medicinale.

Sărbătoarea, care a decurs în spirit inventiv și în bună dispoziție, a debutat cu un inspirat mesaj 
de mulțumire a viitorilor chimişti, adresat corpului științifico-didactic al Facultății, care, prin profe-

sionalism, talent și devotament modelează și formează generații 
de chimiști, aceştia activând ulterior în diverse domenii în Repu-
blică și peste hotarele ei − în cel de cercetare, educație, juridic, 
ecologic, social, farmaceutic, tehnologic etc. 

Concursul „Botezul Chimiştilor” a inclus și o serie de între-
bări interactive. Pentru răspunsurile corecte participanții au fost 
menționați cu diplome și premii. În luarea sa de cuvânt, decanul 
facultății, doamna Viorica Gladchi doctor, conferenţiar univer-
sitar, a menționat rezultatele bune ale studenților în primul se-
mestru, remarcând spiritul lor de echipă și interesul pentru studii, 
dorindu-le succese și perseverență în continuare. 

Ceremonia, fiindu-i imprimată o maximă notă de mândrie, a 
finalizat cu Jurământul solemn al Chimistului și intonarea Im-
nului Chimiştilor.

 Alina BUGA,
doctor, lector universitar, Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică

Când omul se naşte, el acceptă această 
lume aşa cum este. Copilul încă nu cu-

noaşte ce este rău şi ce este bine. Dar pe parcurs 
omul trece prin această şcoală a vieţii şi apare 
conştiinţa că unii prosperă, în timp ce alţii îşi 
trăiesc viaţa în lipsuri şi greutăţi. Omul îşi for-
mează obiceiul de a observa tot ce este negativ 
în această lume. Iar nemulţumirea devine ceva 

obişnuit, chiar o deprindere, fără de care nu-şi imaginează altfel 
această viaţă. Felul de a reacţiona negativ s-a înrădăcinat atât de 
mult, încât unii văd şi percep realităţile numai în culori sumbre.

 Fiecare trăieşte în lumea sa. Cu toţii privim aceeaşi ima-
gine, dar o interpretăm în mod diferit. Cineva vede aceas-
tă lume într-o perspectivă de lux, iar cineva trăieşte în sără-
cie. Toate aceste contraste formează realitatea în care trăim. 

 Or, lumea în care ne aflăm este asemenea unei oglinzi ce reflec-
tă esenţa omului, gândurile şi stările acestuia. Fiecare dintre noi 
contează pe experienţa la care a fost programat. În viaţă nu există 
evenimente rele sau bune, ele sunt aşa cum sunt şi doar omul le 
atribuie anumite calităţi. Dar, tot omul, spre deosebire de animale, 
este înzestrat cu voinţă şi conştiinţă, ceea ce înseamnă că el este 
creatorul destinului său şi nu victima circumstanţelor. 

Modul în care el reacţionează, formează strategia sau un anu-
mit şablon conform căruia îsi trăieşte viaţa si, din păcate, reac-
ţia de a răspunde la orice lucru în mod negativ a devenit ceva 
reflectiv. Ca rezultat, avem o societate de oameni talentaţi, dar 
nefericiţi. Noi ne pierdem în nemulţumiri, în frustrări, în frică, 
mereu discutăm despre ceea ce ne indispune sau ne displace si 
prin aceste stări de spirit atragem evenimentele nefaste.

Pentru crearea unei lumi împlinite şi fericite, este nevoie de 

a ne controla gândurile, faptele şi sentimentele. Nu este vorba în 
exclusivitate doar de gândirea pozitivă, care nu rezolvă problema, 
ci creează condiţiile în care să ne simţim în siguranţă şi stăpâni 
pe soartă. 

Aşadar, omul este creat cu imaginea şi cu asemănarea Univer-
sului. Iar acesta este reflectarea lui Dumnezeu. Universul trăieşte 
în interiorul, în sufletul omului. Noi suntem uniţi cu puterea ce  
ne-a creat-o Divinitatea. Doar lumea din jur este reflecţia fiinţei 
noastre înseşi, cea adevărată, şi doar atunci când vom conştientiza 
adevărata noastră esenţă, viaţa ni se va schimba spre bine.

Andrei NECEAI,  
student în anul I,gr. rusă, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi 
Asistenţă Socială. 

Specialitatea Psihologie

Acest microeseu a fost expediat la redacţia noastră nu demult. Mi-a atras atenţia 
titlul lui, care mi s-a părut foarte ingenios şi incitant, cu toate că aud prima dată nu-
mele autorului. 

Nu voi comenta conţinutul acestor meditaţii, izvorâte din interiorul, adică din su-

fletul unui tânăr, care vede, simte şi apreciază fenomenele lumii înconjurătoare prin 
optica unor meditaţii ce nu te pot lăsa indiferent, nepăsător şi nesimţitor. Vă recomand, 
dragi tineri studioşi, să parcurgeţi aceste reflecţii, care s-ar putea să vă impresioneze.

Mihai MORĂRAŞ

„IMAGINEA LUMII, AŞA CUM O VĂD ŞI O SIMT EU”…

Generaţia sec. XXI. Vibraţii 

CHIMIȘTI SUNTEM, CHIMIȘTI VOM FI!

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

Profesorul Hiroyuki Nishide demonstrează studenţilor 
posibilităţile de utilizare în Japonia a energiei solare.

În imagine, pe prim–plan (de la stânga spre dreapta): Doamna profesor 
universitar Otilia Dandara; remarcabilul om de ştiinţă nipon Hiroyuki 

Nishide; Excelenţa Sa, Ambasadorul Japoniei în R. Moldova Masanobu 
YOSHII; doamna profesor Ludmila Cojocaru.

Doamna profesor Yoko Kawamura i-a convins pe cei prezenţi de faptul 
cum pot fi produşi şi aplicaţi polimerii în industria japoneză.

MAI APROAPE DE ȚARA SOARELUI RĂSARE
(SEMINAR PENTRU TINERII CERCETĂTORI-CHIMIŞTI, CU PARTICIPAREA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN JAPONIA)
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Acum o lună, 26 ianuarie, la Facultatea de Limbi şi Li-
teraturi Străine (Departamentul Lingvistică Romanică 

şi Comunicare Interculturală) şi-a ţinut lucrările Conferența 
științifică cu participare internațională ,,PROBLEME DE RO-
MANISTICA ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ”, 
ediția a II-a”, consacrată doctorului habilitat, profesorului uni-
versitar lon Dumbrăveanu, cu ocazia aniversării a 80-a de la 
naştere. Această reuniune a întrunit un impunător număr de 
cercetători științifici, profesori universitari din Republica Mol-
dova, România, Spania, Italia, Rusia, 
colegi şi discipoli ai distinsului oma-
giat.

Moderată de președintele comi-
tetului științific Ion Guţu, doctor 
conferențiar, şef al Departamentului 
Lingvistică Romanică şi Comunicare 
Interculturală, întrunirea jubiliară a de-
butat cu mesaje impresionante de salut. 
În contextul evenimentului aniversar, 
distinsului savant hispanist şi italienist 
i-au adresat mesaje de felicitare doam-
na Otilia Dandara, doctor habilitat, 
profesor universitar, prorector pentru 
Activitatea Didactică (USM); Excelența Sa Valeria Biagiotti, 
ambasadoarea Italiei in Republica Moldova; doamna Natalia 
Grîu, consultant principal la Ministerul Educației, Culturii şi 
Cercetării; doamna Ludmila Zbanț, doctor habilitat, profesor 
universitar, decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine; 
doamna Cristina Samson, director general al Camerei de 
Comerț Moldo-Italiene; domnul Andrei Crijanovschi, doctor 
conferențiar universitar; doamna Ana Guţu, prim-vicerector, 
ULIM; doamna Nina Cuciuc, doctor, conferențiar universitar, 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi; doamna Lidia Ca-
zacu, doctor, conferențiar universitar, USM; doamna Violeta 
Botnari, vicedirectorul Liceului Teoretic ,,Dante Alighieri”. 

Partea festivă a fost încoronată cu secvențe muzicale, pre-
cum Limba noastră cea română şi Ave Maria, oferite distinsu-
lui profesor din partea celor veniți la festivitate, consemnând 
contribuția semnificativă a profesorului Ion Dumbrăveanu şi 
a familiei sale în lupta pentru limba, istoria românilor şi re-
venirea la grafia latină, pentru promovarea adevărului istoric 
despre originea, trecutul şi prezentul neamului românesc.

Comunicările în plen, ținute de domnul Anatol Lența, 
doctor, conferențiar universitar, USM; doamna Zinaida Radu, 
doctor, conferențiar universitar, ULIM; doamna Ana Bonda-
renco, doctor habilitat, profesor universitar, USM; domnul 
Ion Guţu, doctor conferențiar, USM, au reprezentat o expresie 
a recunoștinței pentru un profesionalism de cea mai înaltă ca-
litate al sărbătoritului. Evocând activitatea științifică, didactică 
şi managerială a profesorului Ion Dumbrăveanu, cei prezenți 
la eveniment au ţinut să remarce, o dată în plus, vastitatea pre-
ocupărilor sale științifice, care ţin de domeniul Lexicologiei, 
Lexicografiei, Derivatologiei, Semasiologiei, Interferenței 
Lingvistice, etnogenezei şi glotogenezei poporului român etc. 

În calitate de lingvist cu renume național şi internațional, 
Ion Dumbrăveanu a participat la peste 50 de întruniri lingvis-
tice, cu valoroase comunicări în orașele Chișinău, Bălți, Mos-
cova, Piatigorsk, Kiev, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Budapesta, 
Norphton ş.a. Distinsul savant a efectuat stagii de specializare 
şi vizite de documentare la diferite centre universitare, precum 
Universitatea de Stat ,,M.V. Lomonosov” din Moscova; Acade-
mia de Știinţe a URSS; Universitatea de Stat ,,Taras Șevcenko” 
din Kiev; Universitatea din Atena; Universitatea din Marsilia; 

Universitatea ,,Federi-
co Il” din Napoli; Uni-
versitatea ,,Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi; 
sediul Central al Socie-
tăţii ,,Dante Alighieri”  
din Roma; Universita-
tea Complutense din 
Madrid. Cercetătorul 
a fost invitat ca refe-
rent oficial la peste 20 
de teze de doctor şi de 

doctor habilitat în filologie, susținute la Chişinău, Madrid, Iaşi, 
Kiev. A fost membru al Senatului USM, membru al Comisiei 
de experți a CNAA, membru al Alianței Hispanice din Mol-
dova, președinte al Societății Culturale „Dante Alighieri” din 
republică. Este membru al Asambleei Academiei de Științe a 
Moldovei şi președinte al Seminarului științific de susținere 
a tezelor de doctor şi doctor habilitat de pe lângă facultate la 
Specialitatea Limbi Romanice şi conducător a 5 teze de doc-
tor susținute, una dintre discipole obținând titlul de excelență 
CNAA în 2011. Din 2016 este Cavaler al Ordinului Gloria 
Muncii.

***

Profesorul Ion Dumbrăveanu s-a impus şi ca traducător 
din limba spaniolă în limba română a operelor lui Mi-

guel de Cervantes ,,Nuvele exemplare”, ,,Numanţia”; Legen-
de spaniole. Din limba italiană a tălmăcit ,,Bractee” de Giulio 
Ferrarini. De asemenea, a tradus în limba spaniolă operele 
unor autori basarabeni – George Meniuc, Ion Druță, Vladimir 
Beșleagă ş.a. 

În calitate de pedagog, profesorul universitar Ion Dumbră-
veanu excelează în predarea numeroaselor cursuri, ținute la 
licență, masterat şi doctorat, în limbile spaniolă, italiană, ro-
mână, precum Lexicologia limbii spaniole, Lexicologia limbii 
italiene, Istoria limbii spaniole, Istoria limbii italiene, Aspec-
te de neologie romanică, Morfologia cuvântului ş.a. La fel, a 
coordonat elaborarea primelor Curricula naționale la Limba 
străină (1996-2000) pentru toate ciclurile de învățământ pre-
universitar: primar, gimnazial şi liceal. Toate aceste direcţii 
de activitate sunt acoperite cu circa 300 de publicații, inclusiv 
monografii, manuale, dicționare (în 8 limbi) suporturi didacti-
ce, curricula, articole științifice şi ştiinţifico-didactice etc. 

Parcursul managerial al octogenarului Ion Dumbrăveanu 
este cel mai bogat din istoria Facultății de Limbi şi Literaturi 
Străine a USM: şef a două catedre - Filologie spaniolă (1971-
1983), Filologie spaniolă şi italiană (2001-2007), apoi decan al 
Facultății de Limbi şi Literaturi Straine (1986-1992). 

Managerul Ion Dumbrăveanu şi-a adus contribuția la gesti-
onarea corectă şi eficientă a unui colectiv ce depășea o suta de 
angajați, formând cadre de înaltă calitate pentru multe domenii 
ale republicii: relații internaționale, economie, APL, serviciu 

vamal, educație, cultură.
***

Ediţia a II-a a Conferinței științifice din acest an 
a adus în prim-plan un amplu spectru de su-

biecte actuale, discutate în cadrul atelierelor de Deri-
vatologie şi lexicologie romanică; Semantică, Stilisti-
că, Pragmatică: Corelații şi Codimensionări actuale; 
Comunicare Interculturală: Abordări şi Perspective 
Contemporane; Glotodidactică şi Tendințe Actuale, 
tematica comunicărilor prezentate fiind centrată pe 
cele mai diverse probleme de romanistică şi comu-
nicare interculturală, acestea urmând să dea un nou 
impuls activităţii de cercetare în domeniu.

Aportul savantului şi profesorului Ion Dum-
brăveanu la dezvoltarea Departamentului actual, ca nouă 
structură universitară, este semnificativ la toate capitolele 
– cercetare, didactică, comunicare interculturală şi relații 
umane, reprezentând un exemplu demn de urmat pentru 
toate generațiile de studenți şi profesori nu doar de la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, ci și de la toate facultățile 
şi universitățile din republică. 

Cu ocazia celor 80 de ani frumoși şi rodnici, reflectați ple-
nar în lucrările Conferinței științifice, Departamentul Ling-
vistică Romanică şi Comunicare Interculturală adresează cele 
mai sincere felicitări domnului profesor Ion Dumbraveanu, 
exprimându-i admirația şi înalta apreciere a prodigioasei du-
misale activități profesionale pe care o exercită în misiune de 
savant și pedagog.

Vivat, noster professore !
Crescat, floreat, semper sitis in flore!

Cu tot respectul și recunoștința -
Colectivul Departamentului Lingvistică Romanică 

şi Comunicare Interculturală

Una din activităţile memorabile, cu care şi-a început 
programul de muncă ştiinţifico-didactică, chiar din 

primele zile ale noului an 2018, Departamentul Lingvistică 
Germană şi Comunicare Interculturală ţine de întâlnirea la 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, USM, cu Excelenţa 
Sa Cristine Freilinge, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipo-
tenţiar al Republicii Austria în Republica Moldova, însoţită 
de ataşatul cultural Thomas Kloiber.

Vizita înalţilor oaspeţi s-a derulat într-o atmosferă caldă, 
în discuţia constructivă şi sinceră luând parte profesorii de 
limba germană şi conducerea facultăţii noastre. În centrul 
atenţiei s-au aflat noile direcţii de colaborare în domeniul 
educaţiei şi culturii între cele două ţări, accentul fiind pus 
pe implicarea factorilor economici, pe motivarea şi intere-

sul tineretului studios în cunoaşterea cât mai bună a 
limbii germane.

Au fost scoase în evidenţă reuşitele în acest do-
meniu şi punctate problemele, dar şi posibilităţile am-
plificării eforturilor în comun în vederea promovării 
pluridimensionale a valorilor europene în învăţămân-
tul universitar prin organizarea ulterioară a altor eve-
nimente culturale, a proiectelor comune, prin implica-
rea factorilor de mobilităţi reciproce cât mai active.

Viorica LIFARI,
Directorul Departamentului Lingvistică 

Germanică 
şi Comunicare Interculturală,

doctor, conferenţiar universitar

Pe data de 6 decembrie 1873, după slujba oficiată de arhiepiscopul de Chişinău şi Hotin 
Pavel Lebedev, la Chişinău se deschidea una dintre primele Şcoli Reale din Imperiul 

Ţarist, al cărei director a fost numit N.D. Codrean (n. 1838, Leuşeni, Ungheni). Iniţiativa 
respectivă venea de la fostul gubernator al Basatabiei I. Şebeko, 
încă din anul 1870. Pentru realizarea proiectului Ministerul În-
văţământului oferise 20.000 de ruble, Zemstva orăşenească – 
7.000, iar Duma orăşenească 3.000 de ruble. Bugetul i-a permis 
directorului să ia în arendă de la familia Sinadino 3 căsuţe mici 
pe str. Galbena (azi colţ Vlaicu Pârcălab –31 august) şi să pro-
cure mobilierul strict necesar şi echipament pentru cabinetul de 
fizică. Spaţiul redus, dar şi anunţul făcut de proprietarii imobi-
lelor că şi-ar dori să ridice în acel loc o biserică l-a determinat 
pe Codreanu să avanseze ideea construirii unui edificiu speci-
al pentru Şcoala Reală. Şi, într-adevăr, în anul 1891, pe locul 
căsuţelor a fost construită, după planul celebrului arhitect Al. 
Bernardazzi, biserica Sf. Pantelimon. 

În iunie 1876, Duma orăşenească oferă gratis un teren de o 
desetină de la colţul străzilor Reni-Gubernskaia (azi colţ Kogăl-
niceanu – Puşkin) pentru un bloc, evaluat la acel moment până 
la 20.000 de ruble, dar căutarea sumei necesare pentru construcţie a durat tocmai 5 ani. În 
anul 1884 au fost semnate contractele de construcţie, arhitect – V. Ţâganko, constructor – M. 
Mereines, suma contractului 151,900 rub., și a fost săpată fundaţia edificiului la baza căruia a 
fost aşezată o placă din bronz aurit. 

În luna februarie1886 are loc sfinţirea edificiului, care devenea cea mai modernă şcoală 

din Chişinău. Peste un timp conducerea Şcolii Reale a luat în arendă un lot învecinat (azi 
Blocul III, USM) pentru a deschide o şcoală de mecanică şi tehnică. Planurile urmau să fie 
realizate de arh. Al. Bernardazzi, dar construcţia nu s-a mai realizat, ulterior fiind amenajat un 

teren pentru practicarea ciclismului, care iarna era transformat 
în patinoar.

La 25 de ani de la fondarea instituţiei ( an. 1898) a fost ame-
najat un locomobil şi organizată iluminarea electrică a instituţi-
ei. Şcoala Reală devenea şi una dintre primele edificii din oraş 
cu reclamă vizuală electrică exterioară. Din acelaşi an blocul 
devine sediul Comisiei Guberniale Ştiinţifice a Arhivelor din 
Basarabia (preşedinte – N. Codrean, secretar – I. Halippa). În 
perioada interbelică instituţia este reorganizată şi devine Liceul 
real „Alecu Russo”. Cu instalarea puterii sovietice edificiul a 
fost predat Institutului Pedagogic, în anii de război a servit drept 
spital militar, iar din anul 1946 devine parte a Universităţii din 
Chişinău, în al cărei patrimoniu căreia se află până în prezent.

Printre renumiţii absolvenţi s-au aflat: N.A. Dimo, academi-
cian pedolog (1873-1959), G.A. Botezat, de avioane constructor 
(1882-1940), A.H. Hânculov, inginer-electric (1885-?), C.N. Pa-

ffengolz, geolog (1893-1983), M.A. Elladi, arhitect, I.I. Levinschii, inspector-mecanic, I.N. 
Levandovschii, inginer-ape, M.G. Amosov, inginer-cale ferată. 

 Sergiu MATVEEV,
doctor, conferenţiar 

Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie

CARTIERUL UNIVERSITAR:  BLOCUL I – ŞCOALA REALĂ DIN CHIŞINĂU

Imagine de arhivă
Aşa arăta cu mulţi ani în urmă Blocul I de studii,

 în care astăzi se află Facultatea de Litere

Radiografia istorie

BENEFICIUL MOBILITĂŢILOR DINAMICE

ÎN OBIECTIB – FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

NOBILA MISIUNE DE SAVANT ȘI PEDAGOG



UNIVERSITATEA6 27 februarie 2018, nr.7 (196) La ordinea zilei

„Două calităţi pe lume nu pot fi simulate 
şi nici înlocuite:

 inteligenţa şi bunătatea!” 
Ileana Vulpescu

La mijloc de Făurar, în satul Ruseştii-Noi, 
raionul Ialoveni, în familia soţilor Elena 

şi Simion, gospodari de viţă, se naşte un bobocel 
de fată pe nume ECATERINA, care din greacă 
înseamnă „pur”, „curat”. Din copilărie se simte 
atrasă de frumuseţea şi profunzimea muzicii, 
fiind înzestrată de Dumnezeu cu o voce gingaşă 
şi melodioasă. 

 Absolvind şcoala din sat cu medalia de aur, 
drumul ei se îndreaptă spre Chişinău, la Conser-
vator. Dar, fiind prea tânără, neavând încă 18 ani, 
nu a fost admisă. Atunci, la îndemnul unei cunoş-
tinţe, vine la Universitatea de Stat din 
Moldova şi se înscrie la  Facultatea 
de Biblioteconomie, fără a susţine 
examenele de înmatriculare. Conco-
mitent frecventează Casa de Cultură 
USM ca vocalistă în „Ansamblul vo-
cal instrumental” condus de regretatul 
Ion Aldea Teodorovici. Participând la 
diferite concerte, îşi dezvoltă visul şi 
pasiunea de a cânta pentru publicul 
mare. E acceptată la Casa Tineretului, 
în trupa Teatrului Popular de Opere-
tă, unde  devine interpretă de frunte, 
susţinând numeroase concerte. Această preocupare 
de suflet, îmbinată cu profesia de bibliotecar i-au 
adus Doamnei omagiate cele mai fericite momen-
te, astfel deschizându-i-se inteligenţa, puritatea şi 
bunătatea sufletului.

Absolveşte cu succes Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Biblioteconomie,  Specia-
lizarea bibliotecar-bibliograf în anul 1979, fiind re-
partizată ca tânăr specialist la Biblioteca Centrală 
Universitară. Este încadrată în Serviciul „Popula-
rizarea cărţii”, ca bibliotecar activând aici până în 
anul 1993. Treptat urcă scara profesională până la 
şef Serviciu. Manifestându-se ca un bun specialist, 
cu un grad înalt de cunoaştere a activităţii  profe-
sionale, în vara anului 1993, este numită în funcţia 
de director - adjunct la Biblioteca Centrală USM. 
Iar peste şase ani  doamna Ecaterina Zasmenco de-
vine Directorul acestei biblioteci. 

Pe parcursul tuturor acestor ani de activitate  
colega noastră s-a manifestat continuu ca specialist 
de înaltă ţinută de calificare în domeniul Bibliote-

conomic. Drept dovadă ne servesc mulţimea de ar-
ticole editate în revistele ştiinţifice de specialitate, 
comunicările  la diferite Conferinţe ştiinţifice na-
ţionale şi internaţionale. Este cooptată în cele mai 
importante structuri din domeniu: vicepreşedinte 
al Consiliului Director al bibliotecilor din instituţi-
ile de învăţământ superior şi mediu de specialitate;  
membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional; 
membru al Consiliului ABRM; membru al Comi-
tetului Tehnic Nr.1 Biblioteconomie. Informare. 
Documentare; participantă activă şi responsabilă în 
proiectele internaţionale: Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din R. Moldova (Partene-
riatul dintre Norvegia şi Moldova) (2016 -2019), 
finanţat de Programul Norvegian de Cooperare 
cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, 
realizat în parteneriat cu 18 biblioteci universitare 
din R. Moldova, Universitatea din Bergen, Norve-

gia, şi Universitatea Transilvania din 
Braşov, România; Proiectul MISISQ 
- TEMPUS – Modern Information Ser-
vice for Improvement Study Quality 
– (2013-2016); Consorţiul a  şapte  bi-
blioteci universitare împreună cu  patru 
parteneri din Europa; Consorţiul REM 
- Resurse electronice pentru Moldova 
- EBSCO Publishing; Cercetare şi dez-
voltare în cadrul sistemului naţional de 
biblioteci (SNB) etc.

Distinsa noastră   doamnă director 
Ecaterina Zasmenco, membru al Sena-

tului USM,  rămâne a fi devotată profesiei de bibli-
otecar pe care a îndrăgit-o nespus, chiar dacă visul 
ei din tinereţe era să devină cântăreaţă. Este per-
soana care ţine pulsul Bibliotecii Centrale USM,  
dându-şi toate energiile şi priceperea în dezvolta-
rea şi inovarea activităţii instituţiei. 

Mult stimată Doamnă ECATERINA ZAS-
MENCO! La acest frumos jubileu al Dumneavoas-
tră colegii pe care îi aveţi în preajmă Vă adresează 
cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Vă dorim 
multă sănătate, pace şi voie bună, prosperitate, rea-
lizarea tuturor dorinţelor, aspiraţiilor. Mereu să fiţi 
plină de viaţă, cu zâmbetul pe buze, să păstraţi şi în 
continuare dragostea de oameni, sufletul să vă fie 
plin de lumină, căldură, dragoste, să Vă bucuraţi 
din plin împreună cu fiinţele dragi inimii, de multe 
clipe frumoase, care să Vă însoţească paşii spre noi 
bucurii, realizări şi împliniri depline.

LA MULŢI ANI!
Cu mult respect, 

colectivul Bibliotecii  Centrale USM

ÎN OBIECTIV – BIBLIOTECA CENTRALĂ USM

BIBLIOTECAR CU HAR DE CÂNTĂREAŢĂ

Începând cu a 
doua jumătate a 

lunii februarie 2018, 
în spaţiul expoziţio-
nal (Sala de Lectură 
Nr.2, Blocul de studii 
Nr. IV) a fost pusă la 
dispoziţia cititorilor şi 
vizitatorilor Expoziţia 

de carte cu genericul „Literatură de 
dragoste”. 

Această activitate face parte din 
programul expoziţional propus pen-
tru anul curent, luna lui Făurar aflân-
du-se sub semnul generic - Luna 
Iubirii, prilejuită de cele două sărbă-
tori ale Dragostei: „Valentin şi Va-
lentina” (în spaţiul internaţional) şi 
„Dragobete”(la români). 

Bibliotecarele noastre 
din cele două servicii – 
Comunicarea colecţiilor şi 
Organizarea şi conservarea 
colecţiilor au avut  drept 
scop aducerea în prim-
plan a unei selecţii de cărţi 
din  fondurile bibliotecii 
noastre, adică cele mai 
reprezentative opere de 
dragoste din literatura ro-
mână şi universală, acestea 
rămânând printre cele mai 
îndrăgite creaţii de dragos-
te ale tuturor timpurilor, pe 
care le savurăm cu ardoare 
şi  la care revenim iar și iar. 

Expoziţia, ce va putea fi vizitată 
până la sfârşitul lunii februarie, cu-
prinde opere din literatura română: 
Camil Petrescu – Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război; 
Mircea Eliade – Nopţile de sânziene; 
George Călinescu –  Enigma Otiliei; 
Liviu Rebreanu – Adam şi Eva, dar 
şi ale celei  universale: Gustave Fla-

ubert – Doamna Bovary; Margaret 
Mitchell – Pe aripile vântului; Lev 
Tolstoi – Anna Karenina; Charlotte 
Brontë – Jane Eyre etc.

Aşadar, sub Cupola Lunii, cea 
a Iubirii, sunt aşteptaţi toţi cei care 
iubesc şi sunt iubiţi, pentru ca fieca-
re din ei să poată descoperi misterul 
Dragostei, care îmbracă nesecate, 
inepuizabile forme, sensuri dar şi în-
văţăminte pentru suflet, pentru cuget 
şi pentru simţire. Fiindcă doar atunci 
când acest luminos şi purificator sen-
timent – Dragostea, aşa cum trebuie 
să fie, adică să rămână pentru toate 
timpurile una pură şi necondiţionată, 
doar atunci te poţi considera un om 
fericit, împlinit.

Acesta ar fi mesajul cuprinzător 
al celebrelor capodopere de dragos-
te, expuse pe panou, care pot fi îm-
prumutate de toţi cei care doresc sa 
le savureze.
  Lecturi plăcute, cu 

dragoste nesfârşită în suflet!
Nata GRIGORIŢĂ, 

şef Serviciu  Comunicarea 
Colecţiilor

Colecţia MOLDAVICA a Oficiului Colecţii 
Speciale al Bibliotecii  Ştiinţifice Centrale, 

Universitatea de Stat din Moldova, este acel laborator 
de muncă intelectuală unde se găsesc printre rânduri 
şi litere dezvăluiri ale trăirilor neamului. Or, studierea 
patrimoniului naţional al unei biblioteci aduce o sub-
stanţială contribuţie la 
cunoaşterea şi definirea 
unor mentalităţi, aspi-
raţii culturale, morale, 
spirituale etc.

MOLDAVICA s-a 
constituit  printr-o sus-
ţinută şi costisitoare 
activitate de achiziţi-
onare, prin înglobarea 
unui fond valoros deja 
existent în bibliotecă, 
o parte din aceste cărţi 
fiind selectate din fon-
durile Bibliotecii Cen-
trale Universitare, din 
anticariatele ştiinţifice 
din  Kiev, Moscova, Odesa ş.a. În acest fel, pe rafturile 
Oficiului s-au adunat lucrări de Drept, Politica, Istorie, 
Memorii, Teologie. Fondul mai cuprinde cărţi din do-
meniul ştiinţei pedagogice, tratate, manuale şcolare şi 
alte exponate deosebit de preţioase. 

Bunăoară, o importanţă notorie au lucrările de drept 
ale juristului, Regulamentul organic marcat cu lefuirea 
din anii 1831, 1832 si 1833, care îmbina obiceiul pămân-
tului cu normele de drept bizantin interpretată în sensul 
Iluminismului. O lucrare fără precedent între tipărituri-
le româneşti ale secolului XVII,  ce se află în colecţia 
vizată este „Cartea Româneasca de Învăţătură sau 
Cazania lui Varlaam”,  editată în 1643 la Bucureşti. Ea 
continuă să rămână obiect de cercetare, de dezvăluire şi 
elucidare, fiindu-i consacrate numeroase studii.

Această monumentală lucrare a trezit un mare inte-
res în lumea civilizată, interes demonstrat prin circula-

ţia exemplarului, detalii pe care le aflăm din comenta-
riile imprimate pe filele cărţii. Un alt edificiu revelator 
al dezvoltării culturii unei ţări  este  despre existenţa 
tiparului şi a bibliotecilor. În istoria culturală a Basara-
biei din secolul XIX un loc aparte îi revine Tipografiei 
Eparhiale din Chişinău, înfiinţată de către Mitropolitul 

Gavriil Bănulescu Bodoni.  
Dintre primele cărţi, editate în 

acea tipografie, se mai păstrează 
la noi şi astăzi următoarele exem-
plare: Liturghie (1815); Mo-
lebnic (1815); Ceaslov (1817); 
Mineiul de obşte (1819); Pen-
ticostarion Iaşi, 1794; Apostol 
Iaşi, 1756; Liturghie Iaşi, 1794; 
Ciaslov Iaşi, 1797; Noul Testa-
ment, Sankt Petersburg 1817; 
Adunare a cuvintelor pentru 
ascultare de la mulţi sfinţi si 
dumnezeeşti părinți, Mănăsti-
rea Neamţ, 1817; D. Cantemir. 
Sistema ili sostoianie muha-
medanschia relighii Sankt Pe-

tersburg, 1722; Gh. Asachi. Culegere de poezie  Iaşi, 
1854.

Concluzionăm că Oficiul Colecţii Speciale pune la 
dispoziţia   beneficiarilor şi cercetătorilor, masteranzilor  
şi doctoranzilor un bogat material documentar.  Studi-
erea temeinică şi sistematică a întregii colecţii permite 
scoatera la iveală a noi date preţioase din istoria cultu-
rii, învăţământului şi pedagogiei, date care pot prezenta 
contribuţii fundamentale în bibliografia naţională  re-
trospectivă, în dezvăluirea aspectelor în ediţie din is-
toria tiparului, din istoria circulaţiei cărţilor, din istoria 
mişcării de idei în Basarabia - mărturie a strădaniilor 
înaintaşilor, dar şi iluminarea generaţiilor care ne vor 
urma.                                        

Olga IOVU, 
  sef Oficiu  „Colecţii  Speciale”

Maria MOISEI,  bibliotecar

Azi elev  ― mâine 
student

Începând cu 29 ianuarie, 
2018 și pe tot parcursul 

lunii februarie, la Universi-
tatea de Stat din Moldova se 
desfășoară Ziua Ușilor Des-
chise. Evenimentul este desti-
nat elevilor claselor a XII-a din 
întreaga țară. Primii curioși care 
s-au interesat şi au participat 
la vizita de informare au fost 
elevii clasei a XII-a a Liceului 
Teoretic Boris Dânga din Criu-
leni, împreună cu coordonato-
rul Eduard Soltanici. Ulterior, 

pe parcursul următoarelor zile, 
s-au alăturat și alți liceeni din 
Chișinău și din alte localități. 
Aceștia au fost informați despre 
ofertele educaționale pe care le 
are la moment USM. Bineînţe-
les liceenilor li s-au pus la dis-
poziţie și alte informații ce țin 
de procesul de studii,  de mobi-
litatea academică, de proiectele  

internaționale, de infrastructură 
etc. În grupuri bine organizate, 
ei au trecut  pragul Muzeului 
de Ştiinţe Naturale (de care 
au rămas foarte impresionați), 
precum  și al laboratoarelor de 
fizică și chimie,  dar și al Labo-
ratorului de Jurnalism TV.  

Pe lângă aceste activităţi, 
elevilor li s-a organizat şi o 
excursie prin campusul USM, 
oferindu-li-se  posibilitatea să 
vadă  instituţia noastră din in-
terior și din exterior. La final li 
s-a propus să acceseze pagina 
web community.usm.md și să 
aplice teste de autocunoaștere și  

orientare profesională.  Datorită 
acestor instrumente ei vor putea 
mai ușor să ia o decizie privind 
traseul lor profesional.

Mihaela JOSAN,
consilier în carieră, 

Centrul de Ghidare în 
Carieră și Relații cu Piața 

Muncii

RARITĂŢI BIBLIOGRAFICE

Popas aniversar

Un grup de studente de la Facultatea de 
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (anul I):
 Veronica Melinti, Ana-Maria Sîrcu, Violeta 
Ţuţuianu şi Nicoleta Bucşan, lângă Vitrina 

„Literatură de dragoste”

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris...
 Tudor ARGHEZI

Patrimoniul USM ZIUA UȘILOR DESCHISE LA USM

 „LITERATURĂ DE DRAGOSTE”
(Expoziţie tematică din Colecţiile Bibliotecii Centrale, USM)

Dacă n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă.
Grigore VIERU
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Grădinița este prima experiență 
a vieții în societate a copilului. 

Ea constituie un cadru nou pentru el prin 
dimensiunile și conținuturile sale, prin 
activitățile variate, noi și interesante. 
Adaptarea copilului la grădiniță va fi de 
lungă durată, cu multe eforturi, progrese 
si regrese, de efort atât din partea copii-
lor, cât și a părinților.

Activitatea instructiv-educativă din grădiniță îl impulsi-
onează pozitiv pe copil în devenirea lui școlară și îi ușurează 
trecerea spre următoarea treaptă a integrării sociale, adică 
școala. Succesul copiilor la școală depinde de activitatea 
exercitată la grădiniță și anume – dobândirea încrederii în 
sine, a independenței, adaptabilitatea socială și curiozitatea 

intelectuală. Grădinița favorizează îmbunătățirea sociali-
zării, îi dezvoltă limbajul și vorbirea, îl învață regulile de 
conduită, contribuie la dezvoltarea intelectuală, îl deprinde 
pe copil să fie independent. 

Această perioadă reprezintă temelia întregii vieți de mai 
târziu. La grădiniță copiii însușesc noțiunile de bază des-
pre scris, limbaj și numere. Copilul preșcolar este la vârsta 
când totul este un joc. Astfel, grădinița este instituția care îi 
învață pe micuți cum să respecte anumite reguli, un orar, o 
muncă structurată și egalitatea șanselor în ceea ce privește 
educația. Copiii au un potențial de dezvoltare enorm, așadar, 
ar trebui valorificat cât mai bine și cât mai rapid cu putință, 
cu atât mai mult că familiarizarea cu un nou mod de viață 
este benefic. Un exemplu elocvent pentru aceste justificări 
sunt serbările de la grădiniță, unde copiii memorizează po-

ezii, interacționează unii cu ceilalți și respectă o anumită 
coregrafie și regie.

Cu alte cuvinte, progresul copilului la grădiniță depin-
de și de relația lui cu educatoarea, de influența ei asupra 
copilului. Interesul său la această etapă este să cunoască 
tot ce îl înconjoară, să afle cât mai multe despre viață și tot 
ceea ce se petrece sub ochii lui. Toate activitățile pe care le 
realizăm îl fac pe copil să deosebească binele de rău, să știe 
ce se poate și ce nu se cuvine să facă, să fie toleranți cu ei 
și cu cei din jur. 

Alexandrina GRIMAILO,
anul II, 

Specialitatea „Pedagogia în învățământul primar 
și limba engleză”               

Autoarele reflecţiilor din această pagi-
nă vin să confirme adevărul că studiile pe 
care le fac la Universitate, adică profesia 
aleasă, le ajută să se convingă de faptul că 
opţiunea lor a fost una corectă, cu şansa 
deplină de a se afirma în domeniul care se 
cheamă Psihologia, Arta în Ştiinţa Edu-
caţiei şi Instruirii şi toate câte decurg din 
aceste prerogative.

Școala nu există doar pentru a le da copiilor informații, 
ci constituie și un spațiu de gândire și de visare 

„pentru ceea ce vor deveni ei când vor fi mari”. Copiii de 
azi sunt destul de diferiți în comparație cu cei care am fost 
noi, acum 20 de ani, să zicem. Ei sunt în pas cu tehnologiile 
moderne, pe deplin conștienți de drepturile lor. Evident că 
acest fapt influențează dirijarea și monitorizarea procesului 
instructiv - educativ.

Noi, fiind studente în anul IV, Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Spe-
cialitatea „Pedagogie în învățământ primar și limbă en-
gleză”, am efectuat practica pedagogică în diferite instituții 
de învățământ preuniversitar. Într-un răstimp scurt, am avut 
parte de o experiență plăcută, în urma căreia am dobândit 
cunoștințe inedite și am descoperit în noi dexterități pe care 
nici nu intuiam că le posedăm. Am întâlnit oameni demni 
de toată admiraţia, de la care am învățat multe şi care au 
reușit să ne demonstreze farmecul și prioritățile profesiei 
alese. Ca puncte tari ale stagiului de practică, putem rele-
va mediul deschis și favorabil co-
lectivului de elevi, flexibilitatea şi 
experiența învățătorului, ceea ce a 
sporit șansele noastre de a însuşi 
cunoștințe și aptitudini noi. 

Pe parcursul desfășurării sta-
giului de practică, am avut oportu-
nitatea de a afla ce reprezintă un loc 
de muncă și care sunt așteptările 
elevilor faţă de un învățător. Con-
siderăm că un asemenea stagiu este 
binevenit și foarte important pen-
tru un student. Astfel, el reușește 
să acumuleze experiență, să învețe 
lucruri noi și utile, are posibilitatea 
să-și dezvolte competențele profe-
sionale. Suntem de acord cu peri-
oada în care s-a desfășurat practica. 
Chiar ne-am dori să repetăm aceas-
tă experiență, ce oferă șansa de a 
găsi răspunsul la multe întrebări și 
de a învăța lucruri benefice pentru 
noi.

Timp de 4 săptămâni, am asis-
tat la toate lecțiile și am observat cum are loc procesul 
instructiv-educațional. Această experienţă a fost una valo-
roasă pentru noi, deoarece am avut multe de învăţat de la 
cei care activează în învățământul primar. Am rămas cu o 
impresie bună despre școală şi despre activităţile pe care le-
am desfăşurat în cele patru săptămâni de practică.

Mentorul școlar are un rol principal pentru noi: 
el este cel care monitorizează, planifică, gestionează, 
ajută, încurajează, motivează și, nu în ultimul rând, îi 
instruiește atât pe elevi, cât și pe noi.

Am avut ocazia să asistăm atât în școli tradiționale, 
cât și în cele cu program alternativ. Școala tradițională nu 
mai este cea de altădată. Lecţiile nu mai sunt șablonarde, 
învățătorii sunt flexibili și elevii nu mai au acea frică de 
cuvântul școală.

Un progres remarcabil este faptul că elevii cu CES sunt 
încadrați în clase și la prima vedere nu se deosebesc de 
ceilalți elevi. Prezența lor nu influențează relațiile dintre 
dânşii, adică profesor și elev, ci, dimpotrivă, sunt mai 
prietenoși, mai atenți, mai binevoitori și devin un colectiv 
unit. De aceea, învățătorul recurge la cât mai multe meto-
de, activități, ține cont de particularitățile de vârstă și de 
capacitățile elevilor, pentru ca instruirea să fie una eficien-
tă și accesibilă pentru toți elevii. Învățătorul trebuie să 
găsească cheia pentru fiecare copil, pentru a-l cunoaște 
și în alte ipostaze, ca să-l motiveze, să-l intereseze prin 
sarcini diferențiate, prin situații-problemă și prin uti-
lizarea obiectelor din viața cotidiană.

Copilul, dar și profesorul se vor simți altfel într-o 
ambianță familiară. Ne referim aici la excursii, vizite la 
muzee, expoziții, distracții în aer liber, plimbări în grup. 
Cunoști sufletul unui copil mai mult când îl vezi dis-
trându-se și glumind decât atunci când răspunde pe 
de rost ceva la tablă. Va fi oare copilul motivat să co-
munice mai mult cu un profesor care știe să se relaxeze 
frumos, râzând și manifestând interes față de muzica, 
dansurile, gândurile copiilor, sau cu un profesor ursuz, 
ce nu vede, nu aude și nu știe decât propria disciplină 
didactică? Activitățile extrașcolare sunt o modalitate 
perfectă de a schimba atitudinea elevilor față de școală, 
care, în ultimul timp, nu e prea favorabilă, atractivă.

***

Flexibilitatea situațiilor este un punct de pornire 
pentru depășirea multor dificultăți ale elevilor: 

de comprehensiune, de scriere, de lectură și de vorbire. 
Învățătorul, venind în întâmpinarea elevilor, folosește di-

ferite metode, activități, pe care le-am regăsit și la cursu-
rile predate de către profesorii universitari.

Un exemplu elocvent îl constituie aplicarea activităţi-
lor atât de cunoaştere cu elevii „Ce mă reprezintă”, cât și 
cea elev-elev „Găsiți pe cineva care...”. Pentru a înțelege 
sensul textului, învățătorul recurge la tehnici ca: activitate 
dirijată de lectură, harta semantică, graficul T, predarea 
reciprocă ș.a.

Scrisul în comun este, la fel, o tehnică ce contribu-
ie la însușirea conceptului despre scris, despre depășirea 
dificultăților de scriere a ortogramelor, a cuvintelor ce 
au grupurile de litere: ghe, ghi, chi, che, dar și literele 
dublate : aceea, succes sau diflongii: ie, oa, ua. 

Un rol important în dezvoltarea limbajului și a vo-
cabularului elevilor îl au jocurile didactice orale în care 

copiii vorbesc mult, interpretând diverse roluri inspirate 
din viață. Lor li se sugerează anumite cuvinte ce trebu-
ie întrebuințate. Compunerea la o temă concretă, pentru 
care recunoaște implicarea unor cuvinte date în îmbinări 
personale, este utilă și are o mare eficiență în dezvoltarea 
competențelor lingvistice. Folosirea mai întâi a sensului 
propriu al cuvintelor și apoi a celor figurate, întrebuințarea 
cuvintelor cu sens asemănător, cu sens opus, formarea fa-
miliei de cuvinte sau crearea unor scurte povestiri pe anu-
mite teme indicate își au efectul scontat în comunicarea 
elevilor.

În timp ce în școala cu program alternativ procesul 
educativ este centrat pe elev, activitățile sunt axate pe 
interesele și dorințele elevilor, ceea ce se observă prin 
disciplinele : activitate de învățare în grup și activitate 
tematică, în care elevii „dirijează” procesul, alegând 
singuri tema prin acord comun cu învățătorul. Aces-
te două discipline facilitează munca învățătorului și a 
elevilor, iar produsul final este unul productiv, eficient 
și conștient.

Relația profesor-elev, elev-elev este văzută altfel. Ele-
vii sunt tratați ca personalitate, ceea ce îi motivează să 
vină cu plăcere la școală. Învățătorul îi lasă să vorbească 
și să aibă dreptul la exprimarea ideilor, chiar dacă acestea 
sunt inadecvate. Ele nu sunt scoase în evidență, fiindcă 
prin greșeli învățăm.

***

Şcoala are o singură finalitate – pregătirea ele-
vului pentru activitatea ulterioară, dezvoltarea 

competenţelor acestuia. Elevul singur își alege modul de 
lucru și partenerul de colaborare. Astfel se stabilesc reguli 

de muncă în echipă, el participă 
activ și este capabil să se autoa-
precieze. Acest fapt se datorează 
implementării noii evaluări, prin 
criteriile întocmite de comun 
acord cu învățătorul. Așadar, 
elevul, studiind de-a lungul 
anilor, trebuie să ajungă o 
per soană capabilă a se orien-
ta în viaţă prin comunicarea 
eficientă în diferite situaţii; 
aptă să-şi exprime atitudi nea 
faţă de valorile etice şi esteti-
ce, pregătită să-şi achiziţioneze 
în mod independent cunoştin-
ţele şi compe tenţele solicitate 
– o personalitate cu un ansam-
blu de cunoştinţe, cu atitudini 
şi competenţe de comunicare, 
formate pe parcursul şcolari-
tăţii.

În concluzie: susținem că 
societatea de azi și de mâine are 
așteptări tot mai multe de la pro-

fesori. De aceea, pregătirea în specialitate pentru cariera 
didactică implică o dublă responsabilitate. Toate achizițiile 
acumulate prin studiul disciplinelor de specialitate, socio-
psiho-didactice și didactice sunt mai bine înțelese și devin 
durabile prin cunoașterea nemijlocită a ambianței școlare 
(procesul de învățământ) și a celei extrașcolare. Mai mult 
decât atât, prin intermediul practicii, toate cunoștințele și 
competențele dobândite sunt activate, combinate și adap-
tate la situații particulare și la un context concret și opor-
tun. 

Diana BUDU, Nina GUȚU, Maria MANDRIC, 
Ana POTÎNG, Maria TUZ,

 anul IV, Specialitatea „ Pedagogia în învățământul 
primar și limba engleză ” 

COTIDIANUL FACULTĂŢILOR

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ROLUL GRĂDINIȚEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI

PRACTICA PEDAGOGICĂ – ŞANSA DE AFIRMARE
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Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Am intrat în Postul cel Mare. O tânără mi-a adresat 
o întrebare firească, pe care, probabil, multă lume 

și-o pune: „Cum s-ar cuveni mai bine să pos-
tim?”. Mă bucur că avem tineri care sunt gata să 
se nevoiască, fiind responsabili și de felul cum o 
cere rânduiala Bisericii. 

Ar trebui să înțelegem că, deși postul nu 
este un scop în sine, ci o modalitate de a crește 
duhovnicește, acesta rămâne a fi o poruncă dată 
omului. Poruncă pe care a încălcat-o Adam și pe 
care o încălcăm și noi după atâtea și atâtea mile-
nii. De aici, din neascultarea noastră, ni se trag 
toate problemele.

I-am răspuns acestei fete că ar fi bine să post-
ească cu trupul și cu sufletul. Să renunțe la cele 
cu câte s-a deprins să le facă în fiece zi, care îi 
răpesc practic tot timpul liber și nu-i aduc mare 
folos.

Mi-a spus că dimineața face un sfert de oră 
aerobică, apoi stă alt sfert de oră în fața oglinzii 
pentru a-și aplica machiajul: după ore merge cu 
prietenele la o cafea, apoi 1-2 ore navighează pe 
Internet și urmărește ce este nou pe rețelele de 
socializare. Și, de rând cu toate acestea, se con-
sacră studiului.

Din cele relatate am înțeles că este o fire organizată și își 
poate planifica lucrurile astfel încât să le reușească pe toate. 
Atunci am sfătuit-o ca, în vremea postului, să înlocuiască 
gimnastica cu metaniile, machiajul cu un canon de rugă-

ciune, cafeneaua cu vizitarea unor nevoiași și Internetul cu 
lecturarea a ceva bun de suflet.

Tânăra și-a amintit că are două colege bolnave, pe care 
le-ar putea vizita, dar și atâția oameni dragi, cu care mai 
nu comunică de ceva timp: bunei, rude, foști profesori etc. 
Apoi, în zi de sâmbătă, i-am recomandat să meargă la cimi-

tir, mai ales că trei sâmbete consecutive vor fi de pomenire 
generală a celor adormiți. Dacă mergi prin cimitir cu luare 

aminte, ești ca într-o bibliotecă, or fiecare mor-
mânt este o carte aparte și unică.

În rest, putem face atâtea: să ne plimbăm 
cu rugăciunea în minte; să hrănim porumbei, 
vrăbiuțe, să zâmbim celor triști din stradă, altfel 
spus, să împărtășim bucuria postului. În post se 
intră din noaptea iertării, cea care ne amintește 
de izgonirea lui Adam din Rai, și mergem spre 
noaptea Învierii, deci către Sfintele Paști.

Să oferim în fiece zi iertarea noastră și Dom-
nul ne va da iertarea Lui către Învierea Dom-
nului. Să urmăm acest drum, care ar trebui să 
reprezinte un urcuș duhovnicesc, o ascensiune 
frumoasă, dacă include dezrădăcinarea patimi-
lor și dobândirea virtuților. Urmează să scăpăm 
de trândăvie, de exageratele griji lumești, de 
iubirea de stăpânire, de judecarea aproapelui..., 
ca să dobândim ceea ce este mult mai de preț 
– duhul curăției, al smereniei, al răbdării și al 
dragostei.

Chiar dacă vom ajunge osteniți, palizi și 
slăbiți trupește, dar fericiți, înseamnă că am 
postit cu adevărat!

Prin post ar trebui să ajungem la disprețuirea 
averilor, dar la dobândirea milosteniei.

Preot Octavian MOŞIN

GALA TINERETULUI ORTODOX, 2018
(EDIŢIA A II-A)

La această sărbătoare de suflet, în ziua de 11 februarie, Duminică, au participat
circa 600 de persoane: preoți, pedagogi și tineri ortodocși

Evenimentul a debutat cu Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Ioan, 
Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, dimpreună cu un impunător sobor de preoți 

și diaconi, la Biserica ”Întâmpinarea Domnului” din incinta Universității de Stat din Mol-
dova.

În succesiunea de activități ale zilei a urmat o Agapă Creștină, apoi tinerii au avut oca-
zia de a vizita mai multe muzee din capitală.

Partea festivă a Galei Tineretului Ortodox s-a desfășurat  în Sala cu Orgă.
În discursul rostit în debutul evenimentului, Preasfinţitul Ioan, a menționat: 

„Dumnezeu nu uită de voi, tinerii, fiindcă vă iubește și vă dă har peste har. Voi, ti-
nerii, aveți o misiune nobilă, în special, cei atașați de Biserică, trebuie să învățați să 
trăiți împreună cu Hristos. Cel care Îl vede mereu pe Dumnezeu înaintea sa, nu se va 
lăsa amăgit, va ști să facă alegerile corecte. Iar trăind cu Hristos, nu veți mai putea 
alege altceva decât binele, decât dăruirea și dragostea. Toate acestea vor face să ardă 
dragostea lui Hristos în inimile voastre.  Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit 
cel dintâi. (I Ioan 4, 19).”

În continuare cuvânt i s-a oferit doamnei Monica BABUC,  Ministrul Educației, Cul-
turii și Cercetării al Republicii Moldova, care a salutat organizarea unor astfel de eveni-
mente, specificând că valorile, modelele care sunt transmise de către Biserică tinerilor sunt 
un sprijin, o pavăză pentru generația în creștere. Anume astfel îi învățăm să fie mai buni, 

să cunoască adevărata dragoste și dăruire. De felul în care ne creștem tinerii noştri astăzi 
depinde viitorul poporului nostru pentru ani şi ani înainte.

Tinerii sunt florile țării noastre. Dacă florile nu vor crește frumos, nici nu vor rodi. 
De asta ne-au convins și acei tineri care au evoluat în cadrul concertului prezentat. 
Astfel, cei prezenți au avut ocazia să se bucure de formațiile etnofolclorice „Crenguța 
de Iederă” de la Universitatea de Stat din Moldova (conducător artistic Maria Iliuț) 
și „Plăieșii” (condus de maestrul Nicolae Gribincea).

Au evoluat Doina Sulac, Monica Pîrlici, Maria Cazarinov, Sandu Botnaru, mem-
brii  Cercului ,,Tradiții și obiceiuri religioase”, L.T. ,,M. Costin”, or. Florești; grupul coral 
„Gnosis”, conducător Serghei Crudu; tinerii din cadrul cercului de creație a LT „Boris 
Dînga”, or. Criuleni; cercul de retorică și Voluntariat din cadrul Liceului Costești, raionul 
Ialoveni; elevii Liceului Teoretic „Ion Luca Caragiale”, Orhei; liceenii din oraşul Drochia, 
care au prezentat un recital de cântece şi poezii.

Un minispectacol a fost prezentat de Teatrul poetic „Comoara” al LT „Meșterul Mano-
le”, Sălcuța, Căușeni.

Pentru toţi cei implicaţi în organizarea Galei Tineretului Ortodox, dar şi pentru cei pre-
zenţi, acest eveniment a reprezentat un prilej în plus pentru a înţelege faptul că Biserica se 
extinde dincolo de zidurile ei şi că frumuseţea pe care începem să o cunoaştem în interiorul 
bisericii se cere să fie continuată în viaţa de zi cu zi.

Gala Tineretului Ortodox este un eveniment anual organizat de către Sectorul Sinodal 
Activitate Pastorală pentru Tineret și Biserica USM. La eveniment au participat și peste 25 
de tineri, în special, de la instituţia noastră, în calitate de voluntari, fapt pentru care organi-
zatorii le mulțumește în mod deosebit.

CUM S-AR CUVENI MAI BINE SĂ POSTIM?
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Dragostea este punctul de ciocnire a marilor antiteze. Fericire sau dure-
re, pace sau război, binecuvântare sau chin – pentru fiecare, dragostea 

e diferită. Despre dragoste se scrie și se cântă, se luptă și se trăiește...
 Luna februarie este considerată luna dragostei, căci, după cum se știe, 

sărbătorim oficial dragostea atât pe 14 februarie, cât și pe 24. Chiar dacă n-ar 
trebui să existe doar o zi anume pentru dovezi de dragoste între cei ce se 
iubesc, Ziua Îndrăgostiților devine o sărbătoare tot mai populară pe an ce 
trece, iar cuplurile se străduiesc să marcheze acest eveniment cât mai original 
posibil, creând amintiri frumoase, pe care speră să le povestească în viitor 
copiilor și nepoților. 

 De unde totuși își are originea Ziua Îndrăgostiților și care este diferența între Sfântul Valen-
tin (14 februarie) și Dragobete (24 februarie)? 

 Legenda spune că Valentin era un preot, care trăia în Roma prin secolul II sau III d.Hr. 
Acesta căsătorea în taină cuplurile, sfidând legea împăratului Roman Claudius al II-lea, care in-
terzicea tinerilor să se căsătorească, deoarece considera că aceștia ar fi luptători mai buni, dacă 
nu ar avea soții sau logodnice. Fiind prins, Valentin a fost condamnat la moarte și executat pe 
data de 14 februarie 269/270. De atunci este sărbătorit Sfântul Valentin anume pe această dată, 
iar 14 februarie a devenit, în tradiția occidentală, Ziua Îndrăgostiților. 

 Dragobetele, sărbătoare populară a românilor, este, de asemenea, dedicată dragostei și fe-
ricirii în cuplu. Conform legendei, Dragobetele era fiul Dochiei și zeu al dragostei și bunei 
dispoziții. Se considera că ziua de Dragobete este începutul primăverii, când natura se trezește 
la viață. Existau numeroase tradiții de Dragobete. Una dintre acestea era ca băieții și fetele să 
îmbrace haine curate și să pornească spre pădure, pentru a culege ghiocei, brândușe, viorele, 
pe care le puneau la icoană ori le utilizau la diferite farmece de dragoste. Spre amiază, fetele 
porneau în goană spre sat, fiecare atrăgând în fugă după sine băiatul care o îndrăgea. După ce își 

prindea aleasa, băiatul îi fura o sărutare în văzul lumii, aceasta reprezentând legământul lor de 
dragoste pe întregul an de zile. De aici vine expresia: „Dragobetele sărută fetele”.

 În țara noastră se observă o tendință în creștere de a se sărbători Ziua Îndrăgostiților pe 
14 februarie. Perechile își fac timp pentru a sta împreună, merg la plimbare sau organizează 
cine romantice, își oferă cadouri. Mergând pe stradă, poți observa cu ochiul liber că dragostea 
plutește în aer. Felicitările în formă de inimioare se vând ca pâinea caldă, la fel ca buchetele de 
flori și ursuleții de pluș. E o atmosferă deosebită și e plăcut să vezi tineri care-și exprimă senti-
mentele, trăind la maxim sărbătoarea lor. 

Totuși nu știu câți dintre tineri sărbătoresc Dragobetele, sărbătoarea noastră, a românilor, și 
cine mai merge pe 24 februarie în pădure, ca să culeagă florile proaspăt răsărite. Ar fi o încân-
tare să vezi cum fetele și băieții organizează petreceri după obicei, iar săruturile în public sunt 
păstrate ca jurăminte. Din păcate, în zilele noastre, există o mare superficialitate în sentimente, 
iar în ceea ce privește sărbătorirea Dragobetelui, se poate spune că oamenii au cam uitat de 
tradiții, 14 februarie intrând pe deplin în drepturile sale și umbrind oarecum Ziua Îndrăgostiților 
de origine românească. 

 Există și persoane care sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților de două ori – o dată de Sfântul Va-
lentin și a doua oară – de Dragobete. Părerea mea este că, atunci când dragostea este adevărată, 
nu contează în ce zi o mărturisești. Ba chiar în fiecare zi este binevenit să faci asta. Importantă 
este profunzimea sentimentelor și trăinicia relațiilor.

 „Dacă n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă.”, afirma Grigore Vieru. Să nu încetăm niciodată 
să iubim, căci numai dragostea oferă vieții atâta sens și culoare, încât putem învinge orice frică. 
Pe drumul vieții, deloc ușor, dragostea să ne fie pururi călăuză. 

Crina ŢÎCU,
anul I,

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

LUNA ÎNDRĂGOSTIŢILOR
DRAGOSTEA SĂ NE FIE CĂLĂUZĂ

Dragostea este unica cetate în care merită să mori. Pornind de la această 
maximă, putem afirma că dragostea e mai mult decât un sentiment înălţă-

tor, sublim. Este un refugiu, o cetate inexpugnabilă ce poate fi cucerita doar prin 
suferinţă şi afecţiune. Porţile sale sunt deschise pentru toţi cei dornici să pătrundă 
înăuntru, să guste din fructul iubirii, dar uneori să ieşi este mai anevoios, iar gus-
tul poate rămâne amar.

Iubirea înaripează şi ne provoacă la cele mai nesăbuite lucruri sau, din contra, 
ne împovărează şi suferim din cauza ei. Însă cele mai celebre cupluri care au trăit 
cu adevărat acest sentiment unic sunt Romeo și Julietta; Tristan și Isolda; Napo-
leon și Josefine. Tărâmul de vieţuire a dragostei nu este definit, nu are o localizare 

concretă şi trăieşte independent de conștiința noastră. Ştim doar că ne putem avânta spre el în (din) 
orice loc, în orice circumstanţe şi la orice oră…

Sărbătoarea de 14 februarie este legată de numele lui Valentin care, se zice, ar fi fost un preot 
creştin ce căsătorea cuplurile în secret, ilegal, și a fost arestat de împăratul Romei. 
Stând în închisoare, el reuşeşte să transmită scrisori iubitei sale, dar se totul se 
termina cu un final tragic. Ca rezultat, ziua de 14 februarie (ziua execuţiei sale) 
capătă denumirea de Ziua Îndrăgostiţilor, iar Sfântul Valentin e considerat protec-
torul acestora.

De ziua Sfântului Valentin Cupidon cobora pe pământ să privească încă o 
dată la fericiţii pe care cândva i-a ţintit. Să vadă daca această armonie spirituală şi 
ritmul iubirii persistă între cei doi, trimise odată cu săgeţile sale.

Cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor vă doresc multă fericire la cei care sunt, deja, 
două jumătăţi ale unei inimi, iar cei care nu sunt, în scurt timp, să-şi găsească per-
soana iubită. Fiţi mereu zâmbitori, trăiţi clipa din plin! Nu uitaţi că sunteţi un tot 
întreg, două verigi ale unui lanţ al fericirii şi doar cu forţe comune puteţi ajunge 
la beatitudine. Nu uitaţi să păstraţi cu sfinţenie şi să purtaţi cu voi înţelepciunea preotului Valentin, 
ceea ce el a numit dragoste. Devenind purtătorii acestui sentiment, nu avem voie decât să demon-
străm lumii ca el exista şi că mereu trăieşte în inimile noastre. Fiţi bucuroşi şi mereu fericiţi!

Amor vincit omnia!
Alexandru ANTOCIAN, Anul I, Facultatea Istorie și Filozofie

… UN PAS SPRE ETERNITATE
Dragostea este una dintre cele dintâi virtuţi de pe planeta noastră. 

Este o dorinţă supremă de a dărui fericire omului iubit și nu voi 
da greș afirmând că, numai acolo unde există ea, există și însăși viața. Ni-
meni, niciodată nu va găsi bucurie și puritate sufletească, dacă nu va trece 
mai întâi prin iubire. 

Amorul este atât de puternic, încât glasurile îngerilor par a fi adormite 
în Grădina Edenului când el vorbeşte. El nu se laudă, nu invidiază, nu 
rănește, știe să aștepte, să creadă, să rabde, să sufere și să ajute. Cred că 
fiecare dintre noi a văzut, nu doar o dată, oameni străpunși de săgeata 
lui Cupidon, poate chiar a fost în locul lor. Ce ochi fericiți au! Ce stele 

luminoase, ce scântei fascinante se ascund în ei! Celebrul scriitor român Tudor Arghezi 
spunea că „în iubire, totul se schimbă, toate devin însemnate: dintr-un nimic se naște 
un colos”. Retrăind acest sentiment magic, putem deschide în noi înșine diferite talente, 

pe care nu le-am observat înainte. 
Sunt convinsă că iubirea este o forță măreață, fiindcă nu există 

suflet, oricât de aspru, care să nu cedeze, mai devreme sau mai 
târziu, în faţa ei. Ne putem aduce aminte de Ieronim din nuve-
la lui Mihai Eminescu, a cărui inimă s-a topit în razele calde ale 
dragostei Cezarei. Amorul ne ridică în cer, ne dăruieşte aripi albe, 
ne încântă şi ne face să-l cântăm. Iubirea este divinitatea cea mai 
veche și, dacă oamenii și-ar da seama de adevărata ei putere, i-ar 
înălța cele mai mari și mai frumoase temple. 

În concluzie, cel care știe să iubească, ştie să facă totul. Un 
proverb suedez spune că o viață fără dragoste este asemenea unui 
an fără primăvară. Eu voi mai adăuga că o viaţă fără dragoste re-

ciprocă devine o veşnică iarnă. Vă doresc din toată inima să găsiți în oceanul vieții o mică 
insulă magică, unde veți iubi și veți fi iubiți. Dragostea este acel sentiment care merită dus 
de la naștere până la mormânt.

Daria ERMICEV,
anul I, Facultatea de Fizică și Inginerie

SENTIMENTUL DIVIN

Dacă ar fi să dau o definiție dragostei, nu mi-aș asuma un asemenea 
risc, căci ea este pentru fiecare o trăire personală. Cât mă privește, 

cred că ea reprezintă un salt spre autoafirmare. 
Când iubești, iți răscolești inexorabil sufletul pentru a descoperi veritabila 

chintesență. Dragostea te înnobilează, te face mai tenace, mai visător, uneori 
mai cuviincios, iar alteori îți conferă rezistență împotriva oricărui zbucium. E 

asemeni unei monede: pe de o parte, e imprimată beatitudinea cu definitoriile sale − tandrețea, 
altruismul, răbdarea, iar pe de alta − dorul, suferința, orgoliul.

Dacă unii pretind a spune că suntem robii lui Dumnezeu, atunci eu cred, că într-un fel, mai 
suntem și osândiții dragostei. Iubește cu adevărat doar cine nu se teme să fie osândit.

Cristina DEŞAN, 
anul I, Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică

Odată cu sfârșirea iernii, vine și sărbătoarea inimilor iubitoare, sărbătoarea 
ce are o mare încărcătură afectivă, care trezește dragostea, iar împreună 

cu ea, emoții gingașe, divine, dar, cel mai important, sincere. Este o sărbătoare 
plină de semnificații, în special, pentru cei care iubesc și sunt iubiți, dar și pentru 
cei care sunt în căutarea ființei căreia să-i ofere toată căldura sufletului lor.

Dragobetele – sărbătoarea mult îndrăgită și prin părțile noastre, pe care o ser-
băm în data de 24 februarie. Dar, cu părere de rău, această o sărbătoare tradițională 
adesea se întâmplă să fie confundată cu Ziua Îndrăgostiților Valentin și Valentina, 
celebrată pe 14 februarie.

Arhicunoscută este legenda Dragobetelui, care se consideră că-i fiul babei Do-
chia și ar poseda o frumusețe fermecătoare, ceea ce le făcea pe toate fetele să îl 
iubească. Dragobetele se strecura în noaptea dinspre 23 spre 24 februarie în visele 

feciorilor și îi învăța să iubească. Se spune că băieții și fetele se întâlnesc la 24 februarie, pentru 
ca iubirea lor să țină tot anul, precum a păsărilor ce se logodesc în această zi. Astfel, sute de ani, 
Dragobete transmitea tinerilor secretul iubirii, iar după moarte s-a transformat într-o plantă magică 
– Năvalnic, care renaște în fiecare primăvară.

La noi, Dragobetele este adesea sărbătorit în cadrul instituțiilor de învățământ. În Liceul Teoretic 
„Olimp”, Costești, în care mi-am făcut studiile, există de mulți ani o tradiție minunată de a sărbători 
Mister și Missis Dragobete. În cadrul festivității participă 3 perechi de îndrăgostiți, cărora le este 
testată dragostea prin intermediul diferitor concursuri. În cadrul lor, perechile demonstrează cât de 
bine își cunosc partenerul, nivelul de ingeniozitate și abilitatea de a lucra în echipă. Concursurile 
sunt apreciate de către juriu, format inclusiv din perechile câștigătoare din anii precedenți. 

Dragobetele este sărbătoarea sufletului, ea ne motivează să exteriorizăm iubirea, să fim cu emoții 
pozitive, cu bunătate și lumină. Dragostea ne determină să găsim cea mai bună formă a noastră, să 
dorim o creștere a propriei persoane, pentru fericirea celuilalt.

De Dragobete mulți prind curaj pentru a face primele declarații de dragoste. Ele se imortalizează 
în sufletul nostru și ne luminează chipurile, ne fac mai buni. 

Sărbătoarea tinde să ne reamintească despre importanța și scopul dragostei, despre faptul că 
trebuie să primim și să oferim iubire necondiționată nu doar de Dragobete, ci in fiecare zi și clipă în 
care avem această oportunitate și necesitate. Să reținem că ceea ce dăruiește inima noastră nu este 
niciodată pierdut, este păstrat în inimile celorlalți!

Cristina SIURISI, 
 anul II,

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

Suntem în luna dragostei... Sfârșitul iernii aduce cu sine romantis-
mul de februarie, inimile majorității oamenilor în această perioadă 

sunt puse pe meditație, se dezgheață odată cu zăpada și de foarte multe 
ori intră în război direct cu rațiunea. Inima și creierul aproape dintotdea-
una au avut opinii diferite despre dragoste, însă, dacă se ajunge totuși la 
un numitor comun, dragostea există.

 Dragostea, prin definiție, nu poate fi standardizată, explicată într-un 
mod sablon și mai mult decât atât, nu poate fi privită. Ea se simte, se 
trăiește, se scrie și uneori doare. Dac-ar fi să definim dragostea din per-
spectivă strict eminesciană, aceasta ar însemna perfecțiune și divinitate 

în tandem cu suferință și tristețe. Eminescu a descris dragostea ca fiind dezamăgire, amără-
ciune și speranță. Dar despre ce este dragostea adevărată ? Ar fi doar despre neîmplinire ? 
 Sentimentul sentimentelor, cel fără de care lumina ar fi fost întuneric, există și este ade-
vărat. Adevărata dragoste este despre dedicație sufletească și trupească în cea mai fină 
manieră. Adevărata dragoste este despre visuri comune, schițate, crescute cu lacrimi și 
zâmbete, ca într-un final să fie realizate. Adevărata dragoste este despre respect și devota-
ment, despre sprijin și încurajare, despre îmbrățișări prin zăpadă și ploi în pofida frigului, 
este despre inocență și copilărie, sau mai exact despre capacitatea de a le păstra în toate 
perioadele vieții. Dragostea adevărată-i despre confort spiritual pe timp de criză financiară. 
Acolo unde ,,Te iubesc-ul” înlocuiește ura și invidia, vor fi și bani, copii sănătoși și, nu 
în ultimul rând, succes pe plan profesional. Oricât de adepți și iubitori ai singurătății ar 
fi unii, adevărații fericiți vor fi întotdeauna emițătorii și receptorii de dragoste pură.  
Dragostea adevărată înseamnă să te îmbraci zi de zi cu zâmbetul persoanei iubite și să-ți fie 
cald, atât de cald, încât să-ți încălzești și copiii, colegii de serviciu, părinții și toată lumea 
din jur. 

 Adevărata dragoste nu-i despre lux și vacanțe scumpe, ci despre motivația și puterea de 
a le obține împreună. Adevărata dragoste nu-i despre mașini de sute de cai putere, ci despre 
zâmbetele și grija care trebuie să persiste permanent în ele. Adevărata dragoste nu-i doar în 
filme și romane, este aici, printre oameni, și uneori trebuie să ne scoatem ochelarii de soare 
pentru a o vedea. Dragostea-i lumină purificatoare – pe unii îi orbește, pe alții îi luminează.

 Fiecare dintre noi are libertatea de a-și trăi dragostea după propriile legități, de a o re-
fuza sau de a o proslăvi, cert este că dragostea adevărată există, iar posibilitatea de a o trăi 
la maximă intensitate este valabilă pentru toți, în egală măsură.

Nicolae CHICU, 
anul I, la Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării 

UN SALT SPRE AFIRMARE

SĂRBĂTOAREA SUFLETULUI LUMINA PURIFICATOARE
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Emulaţia. Emulaţia este senti-
mentul care îndeamnă la ega-

larea sau întrecerea altuia şi poate fi 
considerată ca principiu propulsor şi 
dinamizator al întregii activităţi spor-
tive, fiind unul dintre resorturile de or-
din psihologic al întrecerii sportive. Ca-
racterizată ca sentiment care îndeam-

nă a rivaliza cu cineva, emulaţia este în fond seva 
activităţii sportive, scopul tuturor fiind ameliorarea 
performanţelor.

Competiţia răspunde tendinţei şi dorinţei umane de 
a excela într-un anumit mod prin lupta fie împotriva 
altuia („partener” de întrecere numit cel mai des „ad-
versar”), fie împotriva naturii – mediului natural.

Activitatea sportivă este, prin definiţie, comparati-
vă. Fără sentimentul emulaţiei, fără această atitudine 
permanentă de depăşire, întreaga muncă de pregătire a 
performanţelor ar fi lipsită de sens. Tensiunea psihică şi 
dinamica acestei tensiuni în timpul antrenamentului şi 
concursului constituie elementul subiectiv cel mai sti-
mulativ al activităţii sportivului. Această luptă cu per-
formanţa – simbolul distanţei timpului, greutăţii, preciziei, 
îndemânării etc. constituie lupta cu adversarul, dar, în primul 
rând, cu sine. De multe ori întrecerea cu sine însuşi capătă 
semnificaţie majoră. Acest fenomen este prezent atât la spor-
tivii începători, la care perspectiva victoriei directe asupra 

adversarilor de renume este îndepărtată, cât şi la cei consa-
craţi, care sunt „baraţi” pentru moment de alţii mai buni.

Lupta cu sine, cu recordul personal, lupta pentru propria 
perfecţionare şi cultivare este lupta împotriva slăbiciunilor, 
lipsurilor, vechilor deprinderi greşite etc. Prezenţa unor de-
ficienţe, dar şi conştientizarea posibilităţilor de a obţine un 
progres stimulează voinţa, imaginaţia şi mobilizează afectiv 
toţi sportivii. 

Emulaţia devine astfel un principiu propulsor şi dina-
mizator al întregii activităţi sportive, inclus în lecţii şi an-
trenamente, în şedinţe individuale şi colective. Cercetările 
psihologice au dovedit de mult că prezenţa spectatorilor şi 
mai ales a altor sportivi ridică performanţa competitorilor.

Rivalizarea cu alţii este intens încărcată afectiv atunci 
când se desfăşoară în public, în prezenţa spectatorilor. Con-
cursul sportiv nu se poate dispensa de spectatori, aceştia 
constituind fondul social stimulator al participanţilor. Am-
biţia de a întrece adversarul sporeşte când sunt de faţă spec-
tatorii, întrucât sportivul se raportează pe sine la adversar 
şi la public. 

Situaţia de învingător sau învins se reflectă şi sub forma 
aprecierii altora, de care nimeni nu poate să se lip-
sească şi care nu numai că nu poate fi ignorată, dar 
este chiar căutată şi cultivată. Prestigiul fiecăruia 
este influenţat de numărul şi calitatea celor care 
contribuie la constituirea, consolidarea sau pierde-
rea lui.

În sfârşit, să nu uităm că rivalitatea se poate ma-
nifesta şi faţă de coechipieri, în cazul concursurilor 
de selecţie sau al întrecerilor la care sunt prezenţi 
selecţionerii, după cum, sub formă voalată, nede-
clarată, ea se menţine în raporturile dintre titulari şi 
rezerve, ultimii aspirând la locurile pe care titularii 
nu le părăsesc de bună voie. 

 (Va urma)
   Boris BOGUŞ,

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

al Republicii Moldova

Universul aproape

Meridianul cunoaşterii

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

(Urmare din ziarul „Universitatea”, 30.01.2018)

Gala Autoguvernării Studenților Universității de Stat 
din Moldova a fost sărbătorită cu mult fast la data de 

8 februarie de către membrii Asociației noastre. Invitații au 
fost primiți în Sala de restaurant Summit Events, acolo unde 
au avut parte de un furshete, dar și de multe alte surprize.

Evenimentul a debutat cu discursul președintelui ASUSM, 
Corneliu Ciorci, care, ulterior,  ne-a oferit unele detalii le-
gate de organizare: ,, De data aceasta evenimentul a fost 
organizat nu de board-ul ASUSM, dar de alte persoane 
din Consilii, precum: jurnalism, fizică, chimie, economie. 
Ne-a luat circa  două săptămâni  pregătirea minuţioasă de 
eveniment, care a finalizat cu un rezultat cât se poate de 
bun”.       

Fiind la cea de-a VI-a ediție,  Gala ASUSM a întrunit un 
public format din cei mai activi membri, inclusiv reprezen-
tanţi din administrația Universității, sponsori fideli, dar și 
foști membri ai organizației noastre.  Printre aceștia s-a aflat și reporterul de la emisiunea               

„O Seară Perfectă”, Pro TV, Andrei Nistreanu, care ni 
s-a confesat în felul următor: „Mă bucur să văd mereu 
oameni dornici de a învăța ceva nou, studenți care vor 
să se implice și tind spre a fi mai mult decât un simplu 
tânăr venit la facultate să studieze”.

Ca și în celelalte ediții, organizatorii și-au pus drept 
scop aprecierea celor care se implică activ în viața 
studențească.  În semn de apreciere ei au fost premiați cu 
diplome de laudă. Pentru a încinge atmosfera, organiza-
torii au pregătit jocuri interactive, iar spre final au răsu-
nat acorduri de chitară și de acordeon, oferite de Victor 
Vacarciuc și de un grup de studenţi-artişti de la Casa de 
Cultură USM.

Daniela DANILOV, 
anul II, Facultatea

de Jurnalism și Științe ale Comunicării,
membru ASUSM

ASUSM - ȘASE ANI DE ACTIVITATE 

Marți, 6 februarie 2018, ora 20:45 UTC 
(22:45 Chișinău), pe continentul american 

s-a produs un eveniment inedit: Compania spațială 
privată SpaceX a lansat, pentru prima dată, o navă 
spațială cu destinația Marte, având la bord un ca-
briolet. 

Nava spațială a fost lansată cu ajutorul rachetei Falcon 
Heavy, care este un vehicul de lansare super-greu, parțial re-
utilizabil, proiectat și produs de Compania spațială privată 

SpaceX. Racheta are două trepte. Prima treaptă este formată din trei componente: compo-
nenta centrală reprezintă prima treaptă consolidată a rachetei anterioare Falcon 9 a aceleiași 
companii și două componente 
suplimentare laterale. Această 
structură a primei trepte a per-
mis creșterea încărcăturii utile 
maxime care poate fi trans-
portată pe o orbită circumte-
restră joasă până la 63,8 tone, 
în comparație, de exemplu, cu 
încărcătura de 27,5 tone a na-
vetei Space Shuttle (NASA). 
Pe rampa de lansare, racheta 
avea înălțimea de 70 m, dia-
metrul de 3,66 m și masa de 
1420 tone. 

La lansare, racheta avea la bord un cabriolet Tesla Roadster cu propulsie electrică 
aparținând lui Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX. În cabriolet se află și un „pasa-
ger-manechin” pe nume Starman, reprezentând un scafandru de astronaut. Musk a afirmat 
că Roadster se va înscrie pe orbita heliocentrică, care îl va duce spre orbita planetei Mar-
te. 

După lansare, cele două componente laterale ale primei trepte a rachetei s-au desprins 

și au aterizat în siguranță în zonele prestabilite de pe cosmodrom. Cât privește componenta 
centrală a primei trepte, aceasta a ratat aterizarea controlată pe platforma din ocean din timp 
pregătită din cauza unor defecțiuni la două din cele trei motoare ale sale, plonjând în apa din 
apropiere cu viteza de peste 480 km/oră. 

Racheta Falcon Heavy a fost proiectată pentru a lansa nave spațiale destinate transpor-
tărilor de echipaje umane în spaţiul îndepărtat, în special, spre Lună și planeta Marte, dar 
și pentru exploatări miniere ale asteroizilor. La 6 februarie a.c., racheta a fost lansată de pe 
faimoasa rampă de lansare 39A de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Cape Canave-
ral, Florida, folosită de Agenția Spațială Americană NASA în misiunile lunare Apollo și în 
zborurile navetelor spațiale Space Shuttle. Falcon Heavy este cea mai puternică rachetă 
după racheta Saturn V folosită de NASA în misiunile lunare Apollo. Prima treaptă a 
ei constă din trei rachete Falcon 9 reutilizabile, adică sunt proiectate să revină la sol 

după lansare. 
La 20 februarie, nava cu ca-

brioletul „condus” de Starman la 
bord se afla la distanța de peste 2 
milioane de kilometri de pământ, 
continuând să se depărteze de Ter-
ra. Ea poate fi urmărită pe site-ul 
<whereisroadster.com> unde este 
arătată poziția sa față de orbitele 
planetelor Venus, Pământ și Mar-
te.  Calculele arată că în anul 
2091 nava ar putea să se apropie 

mult de Pământ - până la distanța de aproximativ 300000 km. 
Compania spațială SpaceX este și prima companie privată care a construit și lansat, în 

2012, cu racheta sa Falcon 9, capsula spațială proprie fără pilot Dragon, care a efectuat 
primul zbor la Stația Spațială Internațională și a fost readusă apoi pe Pământ. Compania 
intenționează să-și îmbunătățească capsulele Dragon pentru a lansa șapte persoane pe orbită 
în anii următori.  

     Ștefan D. TIRON, 
cercetător științific, AȘM

UN CABRIOLET PE ORBITĂ HELIOCENTRICĂ


