
TAT DIN MOLDOVADE30 ianuarie, 2018. Nr.6 (195). S UNIVER  ITATEA

Nouă ani de activitate asiduă în funcţia de manager 
al unei instituţii prestigioase de învăţământ, precum 

Universitatea de Stat din Moldova, nu este un lucru simplu. 
Din punctul de vedere al dezvoltării unei universităţi nu este 
mult, dar aceşti ani şi-au lăsat amprenta istorică prin faptele 
pozitive rămase în timpuri – paşi diriguitori în direcţia cuve-
nită şi la timpul cuvenit. În calitatea sa de succesor al celor 
7 rectori ai Universităţii de Stat din Moldova, Domnia sa 
a apreciat la justa valoare tot ce au lăsat bun colegii săi şi 
a transformat cercetarea în reperul de bază al evoluţiei 
ulterioare a universităţii. 

A început prin vizite în laboratoarele universitare, acolo 
unde ştiinţa trebuie să se simtă în largul ei. Îşi punea anumite 
întrebări: cum să fie elaborate strategiile de dezvoltare? Cum 
aveau să fie acceptate, sprijinite şi implementate? Răspunsu-
rile urmau să străbată armata de neuroni în situaţia în care 
viitorul USM şi, în general, cel al învăţământului de calitate 
părea o linie a orizontului. Cum să o atingi? Nu era cazul şi 
nici pe potriva unui profesor să lase mâinile în jos, cu atât 
mai mult a unui savant, care voia să aducă o revigorare în 
sistemul de învăţământ ce era necesară acum ca niciodată. 

În situaţia respectivă, actualul rector Gheorghe CIO-
CANU, profesor universitar, a identificat căile de soluţi-
onare şi priorităţile, pledând în continuare pentru calea de 
aplicare a metodelor managementului strategic universitar şi 
propunând, în acest context:

Elaborarea Cartei Universitare – „Constituţia” acade-•	
mică a Universităţii de Stat din Moldova.

Determinarea organigramei Universităţii de Stat din •	
Moldova – structura academică şi administrativă.

Elaborarea Planului strategic al Universităţii pentru  o •	
perioadă de 3 ani – 2008-2010.

Elaborarea Planului operaţional universitar pentru fi-•	
ecare an.

Strategia lansată în anul 2008 a fost o strategie a schim-
bării – „cea în mentalitate, în atitudine, în concepte, în 
management, în generaţii, având la baza ei un concept 
de transformare prin dezvoltare durabilă, centrat pe for-
ţa potenţialului intelectual, pe valorificarea excelenţei şi 
performanţei acestui potenţial”, antrenându-l în evoluţii 
intensive cu obiective concrete şi realiste, care au accelerat 
şi au stabilizat, consolidând cercetarea ştiinţifică universitară 
întru contribuţia continuă la extinderea imaginii în societate 
a Universităţii de Stat din Moldova. Expresia „rectorul este 
o slujire” a devenit una preferată, cuprinzându-i cu toate 
sensurile ei pe toţi acei care acceptau şi urmau să se angaje-
ze a fi o singură echipă, un colectiv, un tot unitar – ALMA 
MATER 

Schimbarea prevedea, de fapt, acceptarea şi implemen-
tarea actelor normative adoptate de Uniunea Europeană, 
care implicau direct schimbări şi transformări importante în 
sistemul de funcţionare a Universităţii de Stat din Moldova 
pentru a ne menţine cu titlul de universitate prestigioasă, re-
cunoscută pe plan naţional şi internaţional. 

Adept al performanţei şi excelenţei, apreciind omul ca 
valoare, rectorul Gheorghe Ciocanu a lansat con-

ceptul de cultură organizaţională, ce presupunea modifica-
rea normelor de comportament, aderarea la un nou sistem de 
valori, la o atitudine academică creatoare, corelată cu devo-
tamentul faţă de munca nobilă, cu flexibilitatea în gândire, 
inteligenţă, înţelepciune, toleranţă etc. Acest climat urma să 
favorizeze creativitatea, inovaţia, competiţia şi constituia o 
bună înţelegere şi o distincţie a lucrurilor mari dintre cele 
mici, rectorul fiind convins că „anume ea, această cultu-
ră, generează şi va genera, promovează şi va promova 
elite ştiinţifice, didactice şi sociale, competitive pe plan 
naţional şi internaţional, ele constituind fundamentul ce 

ne va garanta o poziţie de frunte în sistemul educaţional 
naţional, cu dobândirea treptată a recunoaşterii interna-
ţionale” 

Fidel Triunghiului Cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi 
inovarea – cu promovarea în permanenţă a unor categorii 
de valori precum:

Competenţa profesională;•	
Creativitatea, dinamismul şi personalitatea;•	
Armonizarea interesului individual cu cel comunitar;•	
Respectul, atenţia şi grija faţă de persoană şi comu-•	

nitate;
Deschiderea către mediul socioeconomic naţional şi •	

internaţional;
Ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare •	

şi inovare;
Formarea unui management modern şi performant, •	

asigurarea transparenţei managementului universitar;
Elaborarea unor politici de încurajare şi stimulare a •	

tineretului talentat;

Motivarea şi stimularea personalului prin politici de •	
salarizare diferenţiată;

Asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze •	
performanţa – rectorul Gheorghe Ciocanu a descoperit 
cheia succesului în educaţia valorică a tineretului. Punând 
accentele pe schimbările instituţionale, inclusiv conceptual, 
logistic, managerial, ştiinţific şi didactic, a ales calea mo-
dernizării procesului educaţional, cu strategiile şi abordările 
sale, propunând axarea pe respectarea a patru principii fun-
damentale, inclusiv: 

Asigurarea creativităţii şi a calităţii în educaţie.1. 
Excelenţă în cercetare.2. 
Competitivitate academică la nivel naţional şi in-3. 

ternaţional.
Responsabilitate şi management participativ.4. 

Instituţie cu o imagine de prestigiu, bazată pe meritele 
generaţiilor de universitari, rectorul Gheorghe Ciocanu 
este şi va rămâne un rector al modernizării, iar cele mai ros-
tite cuvinte-cheie ce fac astăzi parte din vocabularul fiecă-
rui universitar şi de care se pătrunde în mod special fiecare 
sunt: „excelenţă”, „performanţe ştiinţifice şi educaţiona-
le”, „responsabilitate”, „exigenţă”. A lansat un şir de fraze 
înaripate care sunt apreciate de către comunitatea universi-
tară pentru că poartă un sens profund, fiecare constituind o 
lecţie:

Comoară a locaşului sfânt ALMA MATER, profe-•	

sorul rămâne o carte deschisă ce-l susţine pe student în 
pelerinajul de asimilare a cunoştinţelor pentru a se regăsi 
în pietrele nestemate ale acestei comori;

În viaţa unei universităţi nu legile scrise pe hârtie, •	
ci spiritul care conduce şi mecanismele care se aplică sunt 
determinante;

Cercetarea ştiinţifică este o sursă inepuizabilă pen-•	
tru cunoaştere, iar performanţa cercetării ştiinţifice este o 
sursă inepuizabilă de finanţare;

Un manager este bun dacă îi face pe cei din jur să •	
creadă în El. Un manager este foarte bun dacă îi face pe 
cei din jur să creadă în Ei înşişi.

O condiţie ce asigură evoluţia universitară este clima-
tul de lucru care stimulează performanţa. În acest 

sens, rectorul Gheorghe Ciocanu a promovat conceptul de 
dezvoltare, modernizare şi utilizare eficientă a infrastructurii 
universitare, care prevedea crearea parteneriatelor publi-
ce-private cu exploatarea rațională și eficientă a resurselor 
existente. Astfel, în baza contractelor investiţionale, au 
fost renovate, amenajate toate spațiile în blocurile de studii, 
a fost reconstruit completamente blocul II de studii, situat 
la intersecţia străzilor Bănulescu-Bodoni şi Kogălniceanu, 
care este şi un monument istoric, a fost modernizat campusul 
universitar de pe str. Gh. Caşu şi cele 4 cămine amplasate în 
campusul universitar de pe str. Tighina, 2, cu restructurarea, 
modernizarea şi mobilarea completă a acestora. Managerul 
Gheorghe Ciocanu rămâne şi în continuare un furnizor de 
idei, totodată, propunând şi căi de materializare a acestora.

***

Acesta este rectorul Gheorghe Ciocanu, profesorul 
universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matema-

tice, cu domeniul de cercetare teoria inelelor şi module-
lor; varietăţi de algebre; algebre local-finit dimensional; 
algebre local nilpotente. Şi în domeniul pe care îl profe-
sează – cel al matematicii – dl Gheorghe Ciocanu este un 
savant cu renume, unul dintre cei 100 de algebrişti notorii 
din spaţiul ex-sovietic, care contribuie la dezvoltarea rela-
ţiilor ştiinţifice pe arena internaţională, este un promotor al 
inovaţiei în cercetare şi instruire, al practicilor educaţionale 
avansate, implicându-se activ în pregătirea cadrelor naţio-
nale de performanţă şi în dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice cu 
universităţile lumii, promovând imaginea USM şi a Repu-
blicii Moldova pe arena internaţională

A parcurs calea ierarhică ştiinţifică: laborant superior – 
colaborator ştiinţific inferior – colaborator ştiinţific superior 
până la colaborator ştiinţific principal al Institutului de Mate-
matică al AŞM, dar şi cea didactică: conferenţiar universitar 
– şef de catedră (1995-2001) – profesor universitar (2001) 
– decan al Facultăţii Matematică şi Informatică (2000-2007) 
până la rector al Universităţii de Stat din Moldova. A pu-
blicat circa 200 de lucrări, inclusiv: manuale, monografii, 
articole ştiinţifice.

Într-o luptă acerbă, având un excelent manager în frunte, 
Universitatea de Stat din Moldova îşi păstrează identitatea, 
oferindu-i-se şansa, de fiecare dată unică, dar sigură, nu doar 
cea de a fi solicitată, dar şi de a selecta cu adevărat tineri în-
văţăcei conştienţi de continua competiţie în care se implică. 
USM încurajează toate eforturile în atingerea unui parcurs 
de dezvoltare profesională a tinerilor, orientat spre autoreali-
zare şi spre consolidarea societăţii RM.

În finalul acestor sinteze, îi dorim dlui rector Gheorghe 
Ciocanu, ale cărui merite întru prosperarea USM se simt as-
tăzi ca niciodată, – tradiţionalul: 

„VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!” şi „LA MULŢI 
ANI FERICIŢI!”

SENATUL 
UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire.
Privirea-ţi adorată
Asupra-ne coboară,
O, Maică preacurată
Şi pururea fecioară,
Marie!

Noi cei din mila Sfântului,
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noastre plângeri
Regină peste îngeri
Din neguri te arată,
Lumină dulce, clară
O, Maică preacurată
Şi pururea fecioară,
Marie!

GALERIA PERSONALITĂŢILOR USM

RECTORUL GHEORGHE CIOCANU –
UN PROMOTOR AL PRACTICILOR EDUCAŢIONALE AVANSATE

La 15 ianuarie 2018 s-au împlinit 
168 de ani din ziua venirii pe 

Pământ a celui mai mare Poet 
Naţional, al cărui nume Secolii îl 

vor purta din gură-n gură…

Statuia în bronz a lui Mihai Eminescu 
la Cernăuţi.

Sculptor: Dumitru Gorşcovschi.

Mihai EMINESCU
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ETERNĂ, EMINESCIANA
RUGĂCIUNE
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Acest termen - Hexagon, după 
cum se ştie, este o figură geo-

metrică cu şase laturi şi cu şase un-
ghiuri. Termenul în cauză provine 
din limba franceză.Cititorii îşi amin-
tesc bine în ce context era utilizat 
acesta, fiind vorba de expresia con-
sacrată deja Hexagonul Facultăţii 
de Drept. Aceasta a intrat în limbajul 
academic universitar din România 

în anul 1990, la început cu denumirea Triunghi, apoi 
Patrulater, iar odată cu asocierea la această comuni-
tate a Universităţii de Drept din Iaşi „Al. I. Cuza” şi a 
Universităţii de Vest din Timişoara, a luat forma ofici-
ală cu denumirea deplină Hexagonul Facultăţilor de 
Drept.

Despre faptul cum şi în ce context Facultatea de 
Drept a Universităţii de Stat din Moldova a devenit 
parteneră şi parte componentă a Hexagonului nomi-
nalizat ziarul „Universitatea” a relatat în ediţiile sale 
anterioare.

În cele ce urmează, domnul profesor universitar 
Sergiu BĂIEŞU, decanul Facultăţii de Drept, USM, 
la rugămintea redacţiei noastre, ne va relata pe scurt 
despre ultimele activităţi din a doua jumătate de an, 
2017, întreprinse şi în asociere cu colegii universitari 
ai celor şase Facultăţi de Drept din partea dreaptă a 
Prutului: 

- Anul 2017 a fost pentru colectivul Facultăţii noas-
tre de Drept unul destul de valoros şi productiv. Mă voi 
referi pe scurt doar la două exemple. În această ordine 
de idei, se impune un eveniment prestigios, cu totul unic 
prin amploarea sa, care îşi are începutul prin anii ‘70 ai 
secolului trecut. El ţine de lansarea în România a He-
xagonului Facultăţilor de Drept. (La acest subiect am 
relatat mai amănunţit în ziarul „Universitatea” din 26 
mai, 2017).

Reamintesc doar denumirile oraşelor mari din România 
cu universităţile unde funcţionează Facultăţile de Drept, care 
au şi pus bazele Hexagonului propriu-zis: Bucureşti, Cluj-
Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Sibiu. Uite că, din anul 
2014, la această competiţie prestigioasă interuniversitară s-a 
asociat şi Facultatea de Drept, USM, ca membru activ pe 
toate dimensiunile, inclusiv la competiţiile din afara preocu-
părilor noastre didactico-ştiinţifice, educativ-instructive etc. 
Bunăoară, Facultatea noastră participă neîntrerupt, din anul 
2014, la trei probe ştiinţifice în cadrul celor şase Facultăţi 
menţionate mai sus: Dreptul Civil; Dreptul Constituţional; 
Dreptul Penal. Ultima activitate de amploare de acest gen 
s-a desfăşurat în anul pe care l-am petrecut recent în istorie la 
noi, la Chişinău, iniţiativa aparţinându-ne.

Pe lângă cele trei probe cu caracter ştiinţific menţionate, 
au fost lansate cu succes şi patru probe cu caracter sportiv: 
fotbal – bărbaţi; baschet – fete; tenis de masă; şah. Aceas-

tă activitate inedită a cuprins circa 200 de participanţi, iar 
oaspeţii noştri au rămas încântaţi de toate câte li s-au oferit 
în timpul aflării în partea stângă a Prutului pe parcursul celor 
trei zile.

Ba mai mult, ne-a reuşit să organizăm şi o memorabilă 
seară artistic-culturală în afara oraşului, la care au fost invi-
tate personalităţi bine cunoscute din domeniul culturii naţio-
nale de la noi şi din cealaltă parte a străbunului râu – celebra 
Orchestră „Lăutarii”, în frunte cu marele maestru Nico-
lae Botgros, inconfundabilul cantautor Fuego ş.a.

Profitând de prilej, aducem sincerele noastre mulţumiri 
Ambasadei Olandei în R. Moldova, care a suportat cheltu-
ielile pentru organizarea şi buna desfăşurare a evenimentului 
în cauză, precum şi partenerilor noştri locali: BC „Victoria-
Banc”; Birourile de Avocaţi; Institutul de Reforme Pena-
le (director domnul Victor Zaharia); Uniunea Executori-
lor Judecătoreşti.

 * * *

În acelaşi context se cere menţionată şi a doua acti-
vitate de amploare, pe care am organizat-o împreună 

cam spre finele anului 2017. Este vorba de Şedinţa comună a 
Consiliilor Facultăţii de Drept USM şi a Facultăţii de Drept, 
Universitatea din Bucureşti, pe care le convocăm odată pe 
an.

La această reuniune am discutat despre perspectivele 
colaborării noastre; despre ţinerea în continuare a conferinţe-

lor ştiinţifice, despre conlucrarea în cadrul Şcolii Doctorale; 
despre oportunitatea elaborării manualelor de Drept Civil, 
Drept Penal şi la alte discipline, care să funcţioneze şi în 
dreapta, şi în stânga Prutului, întrucât suntem un singur po-
por divizat de nişte hotare.

Privitor la acest subiect este cazul să amintesc faptul că 
în anul 2016, la 1 decembrie, s-au întrunit Consiliile ştiinţi-
fice ale ambelor noastre Facultăţi – cea din Chişinău şi cea 
din Bucureşti. Cu prilejul acelei Mari Sărbători Naţionale 
am întreprins împreună o excursie de suflet la două cetăţi 

voievodale – cea de la Soroca şi cea de la Hotin.
Cât priveşte 2018, Anul Centenarului Marii Uniri 

din 1918, preconizăm organizarea la Chişinău, între 
22-23 martie, a Conferinţei Internaţionale cu genericul 
„Revenirea Basarabiei în spaţiul juridic românesc” 
cu participarea componentelor Hexagonului. Acest for 
academico-ştiinţific va fi organizat cu suportul Insti-
tutului de Cercetări Politice şi Juridice Academiei de 
Drept a Universităţii din Bucureşti şi al Institutului de 
Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” 
al Academiei Române.

Sperăm că la acest For înalt vor fi luate în dez-
batere cele mai arzătoare şi actuale probleme care ne 
frământă mereu: ce s-a întâmplat în acest spaţiu acum 
o sută de ani; care au fost consecinţele Marii Uniri; ca-
re-s perspectivele de reîntregire a pământurilor noas-
tre strămoşeşti.

Să reţinem că procesul de reunificare a României 
Mari a început cu ziua de 27 Martie 1918, când Ba-
sarabia a fost prima provincie care a revenit Acasă, 
apoi i-a urmat exemplul Bucovina, la 28 noiembrie, 
după care procesul istoric s-a finalizat la 1 decembrie 
la Alba Iulia cu încorporarea Transilvaniei.

* * *

Aş dori să închei această scurtă relatare cu un 
episod memorabil şi foarte emoţional, care 

este legat de ultima noastră întrunire de la sfârşitul 
anului 2017 acolo, la Bucureşti. În cadrul unei şedinţe 

solemne, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 
a organizat şi un moment comemorativ, prilejuit de aniver-
sarea celor nouăzeci de ani de viaţă activă şi efervescentă 
a remarcabilului savant şi profesor universitar Nicolae Vo-
lonciu. Subsemnatul a avut onoarea să rostească un scurt 
mesaj de felicitare, adresat omagiatului, care s-a arătat pro-
fund surprins.

Din partea colectivului facultăţii noastre i-am înmânat 
o Diplomă de Onoare şi o cămaşă brodată în stil naţional 
moldovenesc, acest modest cadou amintindu-i celui sărbă-
torit de zilele ce au precedat tragicul 28 iunie 1940, când 
domnia sa, în calitate de gradat al Armatei Române, s-a 
aflat într-o misiune la Chişinău…

Sergiu BĂIEŞU,
decanul Facultăţii de Drept, 

profesor universitar 

Cotidianul facultăţilor

Structurile fragmentate, fără potenţialul
 uman curricular disponibil, n-au şansă de dezvoltare 

şi avansare.
Vladimir GUŢU, profesor universitar

Anul 2017, pentru Universita-
tea de Stat din Moldova, a fost 

unul foarte dinamic şi responsabil pe 
toate dimensiunile activităţii didactice, 
instructiv-educative, ale cercetării şi 
inovării, dar şi, poate în primul rând, 
ale optimizării şi perfecţionării con-
tinue a procesului de modernizare şi 
consolidare a Învăţământului uni-
versitar din R. Moldova.

Exemple, în această ordine de 
idei, pot fi aduse mai multe (despre aceasta ziarul „Uni-
versitatea” a relatat cititorilor noştri în repetate rânduri). 
Drept argument ne-ar putea servi şi decizia ce ţine de 
contopirea a două facultăţi în una singură, care poartă 
deja următoarea denumire: Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială.

Câteva amănunte pe marginea acestui subiect ni le-a 
oferit domnul decan Vladimir Guţu. 

Conceptul de fuzionare a diferitor structuri în ca-
drul instituţional este un proces firesc, care se integrea-
ză organic cu diferite structuri naţionale. Motive pentru 
aceasta sunt multe şi pe deplin justificate.

Bunăoară, s-a diminuat drastic numărul de candidaţi 
pentru instituţiile de învăţământ superior, inclusiv la Uni-
versitatea de Stat din Moldova; au apărut mai multe pro-
bleme care cereau urgent o abordare ştiinţifică şi o rezol-
vare de neamânat a unor obiective de sistem, dar şi a altor 
factori obiectivi care impun această integrare.

În cazul dat, fuzionarea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei şi a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 
este un proces firesc, obiectiv şi necesar, deoarece noi avem, 
practic, acelaşi obiect de activitate, iar subiecţii noştri sunt 
oamenii, elevii, societatea în ansamblu. Atâta doar că fiecare 
dintre noi studiază acest domeniu al activităţilor sociale din 
diferite perspective.

În această ordine de idei, şi pentru Departamentul de Şti-
inţe ale Educaţiei, şi pentru Departamentul de Psihologie, şi 
pentru Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială aceste 
remanieri operate sunt deosebit de benefice şi un plus mare 
chiar din considerentul că vor apărea nişte programe şi pro-
iecte transversale, care ne vor permite să dezvoltăm toate as-
pectele ce presupun obiectul preocupărilor stringente, cotidi-
ene ale facultăţii nou înfiinţate. Cu alte cuvinte, vom depune 
toate eforturile, energiile şi capacităţile pentru dezvoltarea şi 
implementarea Ştiinţelor Educaţiei prin aplicarea mai largă, 
mai sistemică a domeniului din axa Psihologiei şi a celuie din 
axa de Asistenţă Socială şi Sociologie.

Spre exemplu, în sistemul de învăţământ (şi cel preuni-

versitar, şi cel universitar) sunt foarte puţine sondaje sociolo-
gice ce ating cele mai stringente probleme. În această ordine 
de idei, noi ne dorim ca Departamentul de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială să-şi pună drept prioritate organizarea anumitor 
sondaje care să ne apropie pe toţi de Piaţa Muncii.

Doar aşa vom putea crea premisele dorite pentru a fi 
cunoscuţi şi apreciaţi la nivel de ţară, astfel oferindu-ni-se 
posibilitatea de a-i atrage spre USM pe cât mai mulţi can-
didaţi.

Acum, la acest început de an, suntem în faza de a lansa 

un şir de proiecte naţionale şi internaţionale cu implemen-
tarea sistematică a acestora, fiind cooptaţi specialişti de la 
toate cele trei departamente menţionate mai sus.

Dacă ar fi să vorbim în mod special despre avantajele fu-
zionării celor două facultăţi în una singură, atunci unul dintre 
acestea ar fi consolidarea propriu-zisă a Universităţii noastre 
ca instituţie de învăţământ superior; în al doilea rând, facul-
tăţile (şi, înainte de toate, facultatea noastră) devinul cu mult 
mai atractive, mai eficiente din punctul de vedere al potenţi-
alului de a forma specialişti în domeniu, de a cerceta şi a sis-
tematiza cutare sau cutare fenomen din societate, de a corela 
cu Piaţa Muncii, apoi de a ieşi pe Piaţa Internaţională. Doar 
numai prin structuri puternice poţi promova şi imaginea, şi 

interesele, şi preocupările cotidiene, asigurându-ţi, 
concomitent, calitatea muncii depuse.

NOTĂ: În contextul relatării de mai sus se impu-
ne în mod strategic renovarea instituţională a tuturor 
instituţiilor de învăţământ superior din R. Moldova, 
inclusiv şi USM. Cât ne priveşte, Facultatea noas-
tră i va perfecţiona şi promova consecvent politicele 
educaţionale.

Acest principiu fun-
damental se încadrează 
organic în broşura re-
cent apărută „Cadrul 
de Preferinţă al Cur-
riculumului Naţional”, 
aprobată de Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării, care stă la 
baza reformei Currricu-
lum-ui în ansamblu pen-

tru următoarea perioadă de cinci 
ani.

Este un document de politici 
foarte important, la care şi-au 
adus contribuția esenţial speci-
aliştii Universităţii de Stat din 
Moldova, inclusiv cei de la Facultatea de Psihologie şi Ştiin-
ţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială.

Vladimir GUŢU,
profesor universitar

Prezidiul Şedinţei de omagiere a profesorului nonagenar 
Nicolae Volonciu.

Colectivul ştiinţifico-didactic al Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale 
Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială – la o întrunire mai puţin 

oficială cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă, 2018.

HEXAGONUL VA COMEMORA CENTENARUL UNIRII

IMAGINEA ŢI-O POŢI ASIGURA DOAR PRIN CALITATEA MUNCII DEPUSE



UNIVERSITATEA 330 ianuarie 2018, nr.6 (195)Meridianul culturii

Dragi prieteni de pretutindeni 
ai dragii mele „Literatura şi 

Arta”! Vă mărturisesc chiar din capul 
locului că o zguduire, un cutremur su-
fletesc mai puternic prin care trec în 
aceste zile de Gerar al lui 2018, pro-
babil, nu l-am trăit şi nu l-am simţit 
vreodată.

Totul a pornit de la o emisiune la 
Postul Naţional de Radio din Chişinău 
în dimineaţa zilei din sâmbăta trecută – 
13 ianuarie 2018, care preceda ziua de 

15 ianuarie, când s-au împlinit 168 de ani de la naşterea ce-
lui care în absolut răvăşitorul volum documentar „MIHAI 
EMINESCU – UN DUMNEZEU RĂNIT”, curajosul pu-
blicist şi scriitor român Laurian Stănchescu face următoa-
rea mărturisire: „Acest studiu - document arată suferinţa 
spirituală şi fizică a geniului lui Mihai Eminescu, supli-
ciul la care a fost supus, iar în final eliminarea sa brutală, 
culminând cu dispariţia fizică din societate şi din presă. 
Nu cred că cititorul este pregătit pentru o confruntare 
cu Eminescu bătut cu frânghii ude la Mănăstirea Neamţ, 
arestat şi trimis acolo frânt, persecutat, umilit şi descon-
siderat”.

Protagonista emisiunii în cauză, înzestrata şi sensibila 
jurnalistă Alina Chiriac-Ivaşcu, în cele 45 de minute de 
emisie-radio, a reuşit să capteze atenţia zecilor, sutelor şi 
chiar miilor de ascultători prin excepţionalul său dialog cu 
invitatul special domnul Laurian Stănchescu şi cu bunul 
său prieten basarabean Mihai Doloton din oraşul Călăraşi, 
care îl însoţeşte în aceste zile prin Chişinău şi care i-a 
fost un sprijin de nădejde în editarea şi difuzarea acestei 
cărţi-unicat.

Pe această cale merită tot respectul şi admiraţia 
doamna Marcela Mardare, directoarea Editurii 
„Pontos”, care a conştientizat valoarea inestimabilă a 
acestei scrieri, care te face să te înfiori şi care a reuşit 
s-o scoată de sub teascurile tipografice într-un termen 
record.

După ce am ascultat până la capăt emisiunea, nu mi-
am mai putut găsi loc toată ziua. Ba chiar nici până azi, 
16 ianuarie, când aştern aceste rânduri, aşa şi nu mi-a 
reuşit să-mi stabilizez echilibrul sufletesc.

Bineînţeles că nu se putea să trec cu vederea prezenţa 
domnului Laurian Stănchescu la Chişinău şi, în aceste 
momente de împlinire şi de împăcare cu propria-mi con-
ştiinţă, îi mulţumesc pentru bunătatea dumisale de a-mi 
acorda acest interviu-fulger, pe care îl propun devotaţilor 
noştri cititori.

Dialogul în cauză a fost realizat la mine acasă, în 
seara zilei de 15 ianuarie 2018. În acel anturaj şi în acea 
atmosferă familiară, create de soţia mea Catinca, mi-
am făcut şi un mare prieten – pe Laurian Stănchescu, care 
mi-a permis să-l numesc Laur.

- Dragă frate Laur! Spune-mi, te rog, de unde vine 
spre tine acest devotament, această vulcanică energie 
sufletească a ta, această dragoste nemărginită şi necon-
diţionată, chiar sacrificiul tău, pentru cel despre care, 
în prefaţa intitulată „MIHAI EMINESCU ŞI DEŞER-
TĂCIUNEA PERFECŢIUNII”, notezi următoarele:„În 
ea, în Înţelepciunea sa, Mihai Eminescu a găsit creaţia 
absolută şi zădarnică a universului”.

- Mihai Eminescu a fost şi rămâne a fi Divinitatea mea 
umană. De aici vine nu sacrificiul, precum te exprimi, ci 
dorinţa mea de a împlini şi eu cu puţin din ceea ce a fă-
cut Eminescu pentru românism. Eu încerc, dar nu ştiu dacă 
voi ajunge vreodată, să cuprind măcar o fărâmă minusculă 
din toate câte a cuprins Domnul Eminescu. Dar mi-aş dori 
ca această mică picătură a mea să-i ajute cât de cât pe acei 
care vin după noi pentru a-l cunoaşte mai bine pe Domnul 
Eminescu.

- Dragul meu prieten! Tu ai venit la Chişinău şi ai 
reuşit să-i surprinzi, să-i faci să rămână tulburaţi şi im-
presionaţi până la lacrimi pe mulţi dintre noi cu o carte 
-unicat. Despre venirea ta în Basarabia am aflat de la 
Radio Moldova în dimineaţa din sâmbăta trecută (13 ia-
nuarie 2018) când te-ai întreţinut într-o convorbire pro-
fund sufletească cu talentata producătoare de emisiuni-
radio Alina Chiriac-Ivaşcu.

În clipele în care făceai nişte trimiteri, mai exact, niş-
te dezvăluiri absolut inedite, fixate în volumul pus în dis-
cuţie, deja în acele clipe, fără să văd cum arată această 
carte, aveam senzaţia că ea ar putea fi ca un vulcan care 
să erupă, care să răstoarne multe, foarte multe lucruri, 
ar tulbura conştiinţa fiecărui român despre chinuitul 

destin tragic al nefericitului nostru Geniu Eminescu. 
Totuşi, cum ai ajuns până aici, să ne pui pe masă acest 
dureros, răscolitor Document autentic?

- Această carte (în original), cu titlul ei iniţial „HEN-
RIETE ŞI MIHAIL EMINESCU. SCRISORI CĂTRE 
CORNELIA EMILIAN ŞI FIICA SA”, apărută la Editura 
Librăriei Fraţii Şaraga, Iaşi, 1893, a ajuns la mine de la dom-
nul Gheorghe Eminescu, nepotul lui Mihai Eminescu de pe 
fratele său Matei.

L-am întâlnit pe la începutul anilor ‘70 la Bucureşti într-o 
şedinţă a cenaclurilor noastre literare. Nu pot să spun mai 
multe, dar contează că această carte a ajuns la mine. Atâta 
doar: am fost rugat de el dumnezeieşte dacă aş putea să pu-
blic această carte, adică dacă voi avea şansa s-o public.

Iată că bunul Dumnezeu mi-a ajutat să public această 
carte şi să împlinesc o dorinţă veche de 40 şi ceva de ani a 
domnului Gheorghe Eminescu. Şi aici aş vrea să aduc mul-
ţumiri doamnei Maria Păunescu, care l-a cunoscut foarte 
bine pe Gheorghe Eminescu, dumneaei fiind o valoroasă 
cercetătoare eminesciană.

Această carte reprezintă crucificarea lui Mihai Eminescu. 
Este prima dată când apare adevărul despre asasinarea lui 
Mihai Eminescu, despre cele şapte arestări din timpul vieţii, 
despre înfometarea lui cumplită, despre faptul că a fost ţinut 
în lanţuri (şi nu este deloc o exagerare, o metaforă!). 

Acest Zeu a fost ţinut de oameni în lanţuri pentru că 
şi-a iubit ţara, pentru că a pledat şi a trăit pentru cauza 
românismului.

Doar un exemplu: Mihai Eminescu denunţă un tratat 
ultra-secret dintre Imperiul austro-ungar, Germania şi Ro-

mânia. În această conspiraţie înaltă a celor două imperii este 
implicat Carol I, regele României, şi Titu Maiorescu, sunt 
implicaţi politicieni, Parlamentul României, jurnalişti. Pen-
tru asta, şi pentru multe altele câte au urmat, Mihai Emi-
nescu a trebuit să plătească exact cu capul – cel care s-a lup-
tat întreaga lui viaţă pentru ca să păstreze Dacia străveche în 
teritoriile sale, cunoscute de noi.

Cât mă priveşte, mi-am asumat această carte, pentru că, 
dacă nu spui adevărul, n-ai loc nicăieri să stai în inima nea-
mului tău, cu atât mai mult lângă Domnul Mihai Eminescu. 
Pentru mine Eminescu este Biografia nu numai a neamului 
românesc, ci biografia Cosmosului. Or, această Onoare tre-
buie s-o duc până la capăt. Nu sunt vrednic să stau pe Crucea 
pe care a stat Mihai Eminescu, dar sunt la picioarele acestei 
cruci şi vreau s-o slujesc.

- Distinsul meu amic şi oaspete nobil al casei mele! 
Revenind la această carte magistrală, am înţeles că ea a 
fost luată imediat de către autorităţile de atunci în furci, 
cu alte cuvinte, interzisă. Şi totuşi un exemplar, ca prin-
tr-un miracol, a ajuns la tine. Incredibil!

- Nu ştiu în câte exemplare totuşi a fost tipărită, dar ştiu 
foarte bine că o parte a fost imediat topită, iar alta – ascunsă 
şi interzisă, chiar din acel an 1893, când trebuia să ajungă la 
cititori, şi până în prezent.

Mai ştiu că Domnul Gheorghe Eminescu, ocolind toată 
odiseea, prin care i-a fost dat să treacă, purta ca o povară 
în suflet necazul că în perioada comunistă i se interzisese 
foarte strict s-o publice. Doar un singur exemplar a reuşit 
totuşi să ajungă în familia lui Eminescu, pe care nepotul său 
l-a salvat în ideea, speranţa că cineva o va putea publica, ea 
fiind o mărturie de netăgăduit a suferinţelor inimaginabile 
trupeşti şi sufleteşti prin care a trecut Eminescu, adică ade-
vărul despre cum a fost ucis Poetul nostru naţional.

- Dacă mai poţi depăşi 
emoţiile puternice care te în-
cearcă şi în aceste clipe, când 
stăm de vorbă, trimite-ne, te 
rog, la câteva detalii, la câteva 
amănunte din cartea ce stă pe 
masă.

- Ţi-am arătat şi ai ţinut în 
mână acest exemplar de car-
te. Acolo se conţine perioada 
cea mai grea a poetului Mihai 
Eminescu. Adică este perioada 1887-1888, când a fost din 
nou arestat în toamna lui 1887 şi dus cu jandarmii, legat, la 
Mănăstirea Neamţ. Acolo a stat sechestrat aproape până în 
primăvara anului 1888. Tot acolo (ne demonstrează docu-
mentul pe care-l deţin) nefericitul nostru poet era pus iarna 
într-un butoi cu apă rece, iar peste cap i se turna zăpadă şi 
gheaţă, apoi era scos şi bătut cu funii, una din gravele acuze 
fiind cea că el luptase cu cele două imperii şi cu propria lui 
ţară.

Toate chinurile şi supliciile sale, toată suferinţa lui Emi-
nescu era una cosmică într-un corp de om.

- Dragă Laur! Tu mă faci să mă zgudui de cele câte le 
aflu din gura ta. Dar, cunoaştem din lecturi, din cele câte 
ni s-a spus că Eminescu avea mulţi prieteni, cică foarte 
devotaţi, precum ar fi fost Chibici Râvneanu, Ion Slavici, 
Alexandru Vlahuţă.. 

- Să-ţi spun doar un singur lucru: Henrieta (Eminescu 
fusese adus în primăvara lui 1888 la mica locuinţă din Bo-
toşani a surorii sale, aproape imobilizată, săraca, din cauza 

unei boli incurabile pe atunci) îi trimite unei doamne 
o scrisoare cu următorul conţinut: „NEFERICITUL 
MEU FRATE SE ASCUNDE SUB PAT SAU INTRĂ 
DE FRICĂ ÎN ŞIFONIER CÂND BATE CINEVA 
LA UŞĂ”.

Iată în ce hal l-au adus prietenii la Botoşani. Era un 
om înfrânt, era un om care fugea…de oameni. Suferinţa 
lui Eminescu, după cum am spus mai devreme, este din-
colo de suportabilitatea chiar a Cosmosului. Apropo (trec 
de la una la alta), se ştie foarte bine că Eminescu a enunţat 
înaintea lui Einstein Teoria Relativităţii. Când Eminescu 
enunţa Teoria Relativităţii, Einstein avea doar zece ani. 
Această Teorie o regăsim în „Sărmanul Dionis”, în poe-
mul „La Steaua” şi, bineînţeles în „Luceafărul”.

Dar… îmi vorbeai de prietenii lui Eminescu. Mihai 
Eminescu n-a avut prieteni deloc. Caragiale, Alexandru 
Vlahuţă, Kogălniceanu, Alecsandri, toţi au fugit, toţi l-au 
lăsat, l-au părăsit când a început să fie arestat şi maltratat 
de serviciile secrete.

- Şi totuşi, cum crezi, care va fi destinul acestei 
cărţi mai departe, pe care ai editat-o nu în ţară, ci 
aici, la Chişinău?

Cei de la trei edituri, cărora m-am adresat s-o tipă-
rească, mi-au recunoscut teama lor, adică ei nu se amestecă 
în această carte, fiindcă au copii mici şi li-i teamă să fie 
lectorii acestei cărţi sau s-o publice. În acest moment vreau 
să-i mulţumesc domnului Mihai Doloton, poet, care şi-a 
asumat în totalitate această carte, ea fiind un fel de puşcă 
pe care ne-o punem singuri în piept, fiindcă ea oricând se 
poate declanşa…

NOTA NOASTRĂ: (Tânărul Mihai Doloton este înca-
drat în diferite activităţi culturale, fiind fondatorul Concur-
sului Naţional de Poezie „Dor de Bacovia” la Călăraşi. În 
prezent este în toi aducerea în ordine a două proiecte de su-
flet ale sale: Concursul Naţional de interpretare instrumen-
tală „Marcel Budală” şi Festivalul Poeţilor Uitaţi „Dor de 
Coşbuc”).

- Şi în final, dragă Laurian Stănchescu, cu ce senti-
mente te întorci acasă, la Bucureşti?

- Aici, în Basarabia, românismul se păstrează la starea 
lui pură şi absolută.

Mihai Eminescu, dacă astăzi ar fi să se nască undeva, 
sau ar fi să trăiască undeva, eu sunt convins că ar alege Mol-
dova, ar alege Chişinăul. Pentru că aceeaşi stare de spirit eu 
am întâlnit-o şi la Eminescu, şi la oamenii extraordinari din 
Moldova şi de aici, din Chişinău: academicianul Nicolae 
Dabija, academicianul Mihai Cimpoi… Am întâlnit oa-
meni absolut minunaţi şi sunt convins că aici Românismul 
este la el acasă, aici Românismul îşi trăieşte sublimul. 

Şi vreau să fie şi în continuare Veşnicia Sublimului Ro-
mânesc.

- Îţi mulţumesc, te îmbrăţişez frăţeşte şi, Doamne 
ajută!

Mihai MORĂRAŞ

Reluat din Săptămânalul Scriitorilor din Republica 
Moldova „Literatura şi Arta”. 

(18 ianuarie, 2018)

Eternă, Eminesciana

MIHAI EMINESCU – UN ZEU ŢINUT ÎN LANŢURI
„Şi dacă spiritualitatea românească va muri, nu-i nicio nenorocire.

 Rămâne un text sacru de Eminescu, pentru o lume de nemernici,
 de viermi târâtori pe pământ, care au dat o stea de primă mărime pe cerul lumii”.

Cezar IVĂNESCU
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Spre finele fiecărui an 
calendaristic Acade-

mia de Ştiinţe a Moldovei, 
într-o şedinţă lărgită, face bi-
lanţul activităţilor şi realiză-
rilor ştiinţifice şi de cercetare 
pe parcursul celor 12 luni cu-
rente în baza proiectelor in-
stituţionale. Aceste întruniri, 
devenite deja tradiţionale, au 
loc în Sala Azurie, în cadrul 
cărora sunt menţionate cele 
mai impresionante şi valo-
roase rezultate, obţinute de 

savanţii-cercetători în dome-
niul ştiinţelor reale şi socio-
umanistice.

De data aceasta este vor-
ba şi de înmânarea celei mai 
înalte Distincţii Academice 
– Medalia de Aur „Dimitrie 
Cantemir”, remarcabilului 
savant-cercetător, profe-
sor universitar Vladimir 
GUŢU, decanul Facultă-
ţii de Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei, Sociologie şi 
Asistenţă Socială pentru re-

zultate deosebite de cerceta-
re obţinute pe plan naţional 
şi internaţional.

Apropo, acum ceva timp, 
în prima jumătate a anului 
2016, în oraşul Orlando, 
Statul Florida (SUA), la un 
Simpozion Internaţional în 
domeniul Învăţământului, cu 
participarea pedagogilor-psi-
hologi renumiţi din întreaga 
lume, a fost invitat şi domnul 
profesor Vladimir Guţu, re-
prezentând Republica Mol-

dova. Precizăm 
aici următorul 
detaliu: domnia 
sa a fost inclus 
în Galeria Somi-
tăţilor Mondiale 
din domeniul 
Educaţiei Adul-
ţilor şi Formării 
Continue, cu în-
mânarea, într-o 
atmosferă de so-
lemnitate unică, 
a Premiului Spe-
cial şi a Plăcii 
Comemorative, 
însoţită de Me-
dalia Personali-
zată.

Astfel, dom-
nului profesor 
Vladimir Guţu, 
– membru al co-
munităţii acade-
mico-ştiinţifice 

a Universităţii de Stat din 
Moldova i s-au recunoscut 
meritele incontestabile şi 
în calitatea de preşedinte al 
Consiliului Naţional pen-
tru Curriculum, de expert în 
Comitetul pentru Politici şi 
Practici Educaţionale al Con-
siliului Europei în promova-
rea Standardelor internaţio-
nale în domeniul Educaţiei.

Mihai MORĂRAŞ

Sub acest generic, la Fa-
cultatea de Ştiinţe Economice, 
s-a desfășurat Videoconferința 
Științifică Interna-țională, prin 
skype, care a avut drept scop con-
solidarea relațiilor științifice între 
Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și Universitatea „1 De-
cembrie 1918” din Alba Iulia (Ro-
mânia), aceste relaţii fiind stabilite 
prin acorduri de par-
teneriat.

La această Videoconferinţă 
au participat circa 70  de 

tineri cercetători din Republica 
Moldova  și România, care-și fac 
studiile la toate cele trei cicluri de 
învățământ (Licență, Masterat, 
Doctorat). 

Cu mesaje de salut s-au adre-
sat celor prezenţi doamnele Ga-
lina Ulian, doctor habilitat, 
profesor universitar, decanul 
Facultății Științe Economice, și 
Elena Hlaciuc, doctor, profesor 
universitar, director Departa-
ment Contabilitate și Finanțe, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava.

Participanţii la această întru-
nire universitară (inclusiv tineri 
cercetători de la alte instituții de 
învățământ din Republica Moldo-
va) şi-au prezentat comunicările 
în cele șapte secţiuni incluse pe 
ordinea de zi.

Or, formatul acestei întruniri a 
constituit un cadru optim pentru 
reflecție privind cele mai actuale 
tendințe în domeniul financiar-
contabil. Astfel, problemele strin-
gente științifico-practice abordate 
au ţinut de „Tehnologia „CLO-
UD-Accounting”; „Problemele 
raportării financiare”; „Abor-
dări metodologice ale măsură-
rii performanței financiare și 
controlului intern”ş.a. 

S-a dat prioritate dialogului constructiv-in-
teractiv în vederea identificării și rezolvării unor 
probleme reale din domeniul financiar-contabil. 
Comunicările autorilor au facilitat schimbul de 

opinii şi punctele de vedere pe unele chestiuni co-
mune, susţinând concluziile pe plan ştiinţific în 
implementarea rezultatelor cercetării în practica 
financiar-contabilă.

În final participanţii şi moderatorii au conve-
nit să intensifice cercetările aprofundate comune 
pe anumite segmente. 

Pe această cale aducem sincere mulţumiri 
tuturor participanţilor de pe ambele maluri ale 
Prutului pentru implicarea activă în buna des-
făşurare a acestor discuţii constructive şi foarte 
actuale.  Le dorim succese în domeniul cercetări-
lor financiar-contabile.

În numele Comitetului organizatoric, 
Maria COJOCARU,

 doctor, conferențiar universitar,
Facultatea de Științe Economice

„FROHE WEIHNACHTEN” (CRĂCIUN 
FERICIT!) – aşa s-a numit evenimentul cul-
tural pe care Departamentul Lingvistică 
Germanică şi Comunicare Interculturală a 
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine l-a 
organizat în pragul sărbătorilor de iarnă.

Iniţiativa i-a aparţinut unui grup de studenţi de la anul 
I, Specialitatea Limba şi Literatura Germană, Limba 

Engleză (D. Roga, M. Lifari, M. Supernic); anul II (E. 
Surdu, R. Palii); anul III, Specialitatea Limba şi Literatura 
Engleză, Limba Germană (M. Plugaru, E. Calancea, G. 
Doibani); ghidaţi de lectorul universitar, doamna L. Pasat 
şi de conducătorii de grupă de la Limba Germană, după cum 
urmează: doamna S. Corcevschi, doctor, conferenţiar uni-
versitar; doamna T. Babin-Rusu, doctor, conferenţiar uni-
versitar; doamna V. Roga, doctor, conferenţiar universitar, 
şi colegele de la Departamentul de Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doamne-
le V. Speian, lector universitar, şi N. Gaibu, master, lector universitar.

Cu prilejul sărbătorii „Frohe Weihnachten!” participanţii au decorat sala de studii 301, 
fiind invitată administraţia Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (doamna decan L. 
Zbanţ, doctor habilitat, profesor universitar, subsemnata; doamna M. Calchei, prodecan, 
doctor, conferenţiar universitar, colectivul de profesori şi studenţii de la Secţia de Limbă 
Germană).

Scopul întrunirii noastre a fost promovarea 
valorilor moral-spirituale şi culturale din spa-
ţiul germanofon şi iniţierea studenţilor din anul 
I în aceste activităţi. Evenimentul a debutat cu 
o scenetă „În seara de Crăciun într-o familie 
germană”, urmată de alte evoluări captivante. 
Studenţii au colindat, au cântat şi au dansat, pro-
movând astfel tradiţiile germane de Crăciun.

S-au evidenţiat, mai cu seamă, studenţii 
grupelor anului I, aceştia demonstrând că în 
cele 3,5 luni de studii e posibil să atingi nivelul 
cuvenit de posedare a limbii germane.

Pe lângă aspectul lingvistic, ceilalţi tineri 
studioşi au demonstrat abilităţi gastronomice 
şi chiar artistice: concursul prăjiturilor de Cră-
ciun în familiile germane şi austriece, concur-
sul gazetelor de perete ş.a. 

Spre finalul sărbătorii, la propunerea dnei L. Pasat, a fost lansat un concurs cu caracter 
informativ şi didactic. Prin această acţiune studenţii au fost motivaţi să continue studiile de 
avansare în cunoaşterea limbii germane, să afle multe informaţii despre cultura şi tradiţiile 
sărbătorilor de iarnă ale ţărilor germanofone.

Viorica LIFARI,
doctor, conferenţiar universitar,

 directorul Departamentului Lingvistică 
Germanică şi Comunicare Interculturală

IMPACTUL CUNOAŞTERII CULTURII EUROPENE

CONFIRMAREA 
DREPTULUI LA NUME

PARADIGME FINANCIAR-CONTABILE ÎN 
VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI

Activităţi extraauditoriale

Meridianul interuniversitarGALERIA PERSONALITĂŢILOR USM
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În preajma sărbătorilor de iarnă, 
zece tineri studioşi au primit Pre-

miul municipal în domeniile Ştiinţei, 
Literaturii şi Artelor. 

Această distincţie este acordată anu-
al de către Direcţia Generală Educaţie, 
Tineret şi Sport a Consiliului municipal 
Chişinău. Pe această cale sunt încurajate 
aptitudinile în diferite domenii de activi-
tate şi spiritul inovator al tinerilor, care, 
pe parcursul unei perioade de doi ani, au 
obţinut rezultate meritorii pe acest făgaş.

Din partea Universităţii de Stat din 
Moldova au fost depuse trei dosare, toate 
trei fiind apreciate pe merit. Iată numele 
premianţilor:

 Sincere felicitări şi urări de bine, de 
noi performanţe stimulatoare.

De-a lungul vieții sale, 
omul, interesat de rea-

lizarea profesională, este nevoit 
să facă alegeri diverse: uneori 
impresionante, alteori mai pu-
ţin reușite. Ulterior, acestea pot 
contura direcția carierei profe-
sionale, iar calitatea procesului 
decizional depinde în mare parte 
de percepția individului, de fe-
lul său de a reacționa la anumite 
situații neaşteptate. 

Realizarea profesională este 
un proces de durată şi necesită 
o susţinere și o intervenție edu-
caţională permanentă. Revoluția 
digitală ne solicită mereu reînno-

irea fluxului informațional profesional, de aceea, în contextul învăţării 
pe parcursul întregii vieţi, orice persoană îşi poate remodela traseul 
profesional. În acest context, principiul eficienţei personale rămâne 
mereu actual şi solicită investiţii de timp, efort şi, deseori, resurse 
financiare. 

Fiind actorul propriei vieți, fiecare persoană trebuie să-şi proiec-
teze cariera, pornind de la capacităţile şi aspiraţiile proprii, luând în 
considerare cerinţele Pieţei muncii. În mediul educaţional, proiectarea 
carierei se constituie din acţiuni de ghidare în carieră, care cuprinde 
diverse modalităţi necesare de adaptare la nevoile beneficiarului. În 
acest context, Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii 
devine elementul cheie al sistemului de ghidare în carieră. Pe parcur-
sul studiilor universitare aceste servicii sunt oferite de universitate, în 
mod gratuit, tuturor studenților și în afara orelor de studii. 

Încă în 2014, în cadrul Universității de Stat din Moldova, a fost cre-
ată o platformă educațională online http://community.usm.md. Scopul 
platformei este de a crea Comunitatea studenților USM, de a familiariza 
studenții cu evenimentele interne, de a dezvolta relații de parteneriate, 
de a se încadra în activități de voluntariat și de a accesa ofertele de 
angajare. Totodată, CommunityUSM este orientată și spre latura de dia-
gnosticare vocațională, care se poate accesa în regim online, pentru cei 
interesați de proiectarea carierei. Nu în ultimul rând putem accentua și 
posibilitatea înscrierii la programele care se desfășoară în cadrul Cen-
trului nostru și care sunt în concordanță directă cu orarul de studii al 
studenților. De asemenea, universitatea este interesată în menţinerea co-
municării cu absolvenţii facultăților. Aceştia reprezintă un mecanism de 
legătură cu Piaţa muncii, astfel încurajând tinerii, iubitori de a descrie 
cu dragoste și acuratețe istoriile lor de succes. 

Fiecare om este bun într-un anumit domeniu, dar trebuie să-şi des-
copere acele talente pe care le are în interiorul său. Or, regula de aur a 
proiectării carierei rămâne a fi una: să obții succese mari cu eforturi 
mici, astfel încât să ajungi Omul potrivit la locul potrivit.

Aida COTRUȚA
manager de programe, 

Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii

Sărbătorile de iarnă întotdeauna au fost și vor rămâne a fi 
prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi. Acestea ne fac să ne 
deschidem sufletul, să fim mai mărinimoși și să facem lucruri 
frumoase.

Deja al doilea an studenții Facultății de Psi-
hologie și Științe ale Educației, Sociologie 

și Asistență Socială, voluntari ai Centrului de Ghi-
dare în Carieră și Relații cu Piața Muncii USM, au 
organizat Caravana de Crăciun, unde, pe parcur-
sul luni decembrie au confecționat din materiale 
reciclabile obiecte hand-made pentru sărbătorile 
de iarnă. Aceste obiecte au fost expuse în cadrul 
unui târg, fiecare având posibilitatea să procure 
decorațiuni și cadouri realizate manual de către 
studenți, achitând pe ele atât cât dorește, obiectele 
neavând un preț fixat. Banii adunați în urma acestui 
târg au fost donați ca ajutor la reabilitarea stării de 
sănătate a două colege de la această facultate, care 
trec printr-o perioadă dificilă din cauza sănătăţii lor 
precare.

Caravana de Crăciun a devenit o tradiție pentru 
Universitatea de Stat din Moldova, datorită căre-
ia putem să aducem lumină și speranță în sufletele 
celor care au nevoie de susţinerea noastră dezinte-
resată.

Studenţii 
psihopedagogi 
de mâine şi-au 
expus pentru 

vânzare obiectele 
confecţionate de ei în 
holul Blocului central 

USM. Cele câteva 
mii de lei adunate în 

Campania „Caravana 
de Crăciun” au ajuns 

la destinaţie.

Viitorul psihopedagog, Cristina Josan,
studentă în anul II – cu gândul şi inima 

deschisă între pasiune şi binefacere.

Bine faci, bine găseşti

CARAVANA DE CRĂCIUN
A te cunoaşte pe tine însuţi

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT

Generaţia sec. XXI:Traseul afirmării

Domeniul Ştiinţei: 

Nadejda BUTNARI – Facultatea 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Sociologie şi Asistenţă Socială;

Radu BUZATU – 
Facultatea de Matematică 

şi Informatică.

Menţiune:

Oleg PALAMARCIUC – 
Facultatea de Chimie şi Tehnologie 

Chimică.

În obiectiv – Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii

CEI DE PE FLANCUL DREPT

Mihaela JOSAN, 
consilier în carieră,  Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii

Institutul de Cercetare şi Inovare
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Intuim cu toţii că acest sclipitor şi plin de învăţăminte 
dicton al marelui scriitor, dramaturg şi om politic, clasi-

cul literaturii române Vasile Alecsandri, lăsându-l posterităţii 
drept îndrumător şi far, exprimă şi enunţă acea triplă legătură, 
împletire şi coeziune care, de fapt, ţine în picioare construc-
ţia unei Coloane a Infinitului (ca să evocăm aici geniul lui 
Constantin Brâncuşi) pe care, propriu-zis, se sprijină cultura, 
spiritualitatea şi continuitatea neamului nostru geto-dac: Dati-
na –Tradiţia – Obiceiurile, pe care le-am moştenit de la bunii 
noştri strămoşi. E ca şi cum ar fi acea Trinitate (Sfânta Treime) 
ce ne mai ţine pe verticala vieţii şi ne face să ne încredem 
în puritatea, în forţele miraculoase ale geniului popular, de 
la care ni se trag toate aceste nestemate, toate aceste valori 
perene şi tămăduitoare pentru suflet, pentru conştiinţă, pentru 
spirit.

Aceste gânduri, aceste vibraţii interioare mă încearcă şi în 
clipele când aştern rândurile pe coala albă (nu accept „scri-
sul” pe calculator), când m-aş simţi parcă înstrăinat de reali-
tatea lucrurilor, dacă nu m-aş afla la masa de scris cu pixul în 
mână.

De aceea, poate, îmi este atât de dragă această revenire 
la Acasa Artei noastre populare, la Acasa Folclorului nostru 
autentic, adică la Acasa Melosului, Dansului şi Cultului nos-
tru popular – Icoana neamului, din care ne tragem peste ani, 
decenii, centenare şi chiar milenii. În această ordine de idei, 
prilejul sărbătorilor de iarnă nu este nimic altceva decât 
o revenire, o reîntoarcere la Vatra dorurilor noastre, fie şi 
imaginară, intersectată la confluenţa între ani, între bucu-
ria, dar şi melancolia luminoasă că viaţa oricum rămâne 
a fi unicul prilej de a te bucura de toate câte ea ni le oferă. 
Vorba poetului nostru naţional Mihai Eminescu: „Viaţa 
noastră e o cărare perpetuă”.

Uite că această Cărare ne poartă mereu Dorul spre acel 
Sublim Alecsandrian, pe care-l invocam în Moto-ul acestui 
micro-eseu. Această cărare mi-au condus şi de această dată 
paşii spre Casa de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova, 
ce-i drept imaginar, motivul absenţei la spectacol fiind o îm-
prejurare neprevăzută. Dar emoţiile au fost aceleaşi de parcă 
aş fi prezent în acea admirabilă seară din ajunul sărbătorilor de 
iarnă, când, pline de inspiraţie, voie bună şi avânt energizant, 
colectivele artistice studenţeşti şi-au demonstrat din plin vo-
caţia, talentul şi probaţiunea verificată prin devotamentul lor 
pentru Artele Frumoase, pe care le stăpânesc.

Ceea ce se cere remarcat, în primul rând, este faptul că 
spectatorii au simţit din plin Magia Sărbătorilor de Iarnă, că 
au trăit clipe vibrante, de neuitat, prilejuite de farmecul feeric, 
nestăvilit care venea spre publicul din sală.

Au fost de toate: şi Colind, şi Pluguşor, şi Dans modern şi 
cel Tradiţional, şi Muzică populară, şi Jocul cu Capra şi Ursul, 
care ne-au teleportat spre vremuri demult apuse.

Toate aceste imagini copleşitoare s-au împăcat de minune, 
au convieţuit pe scenă în deplină armonie şi strălucire profesi-
onistă. Rămâne doar să menţionăm energia creativă şi organi-
zatorică a tuturor celor care şi-au asumat această sarcină deloc 
uşoară de a ne demonstra încă o dată că Datinile , Tradiţiile 
şi Obiceiurile noastre ancestrale, care şi-au aflat locul, prime-
nirea şi continuitatea în Sfintele noastre Sărbători creştine de 
iarnă, rămân a fi proba de rezistenţă a noastră şi a toate câte ne 
leagă de pământ, de neam, de ţară.

Le mulţumim din suflet pasionaţilor şi inimoşilor noştri 
creatori de frumos, care menţin an de an aprinsă flacăra Spi-
ritului nestins în inima şi în conştiinţa generaţiilor de studenţi 
care se regăsesc la Facultatea de Arte Frumoase, la Casa de 
Cultură USM, valorificându-şi şi îngemănându-şi din plin 
înclinaţiile, îndemnul şi chiar vocaţia cu infinitul univers al 
Sublimului.

Reamintim aceste nume de referinţă: domnul profesor 
universitar Valentin Tomuleţ, decanul Facultăţii de Arte 
Frumoase; domnul director al Casei de Cultură, USM 
Gheorghe Ciorchină; conducătorii devotaţi ai colectivelor 
artistice studenţeşti; Svetlana Veselovschi (Corala „Lira”); 
Maria Iliuţ şi Nicolae Gribincea (Ansamblul Etno-Folcloric 
„Crenguţa de Iederă”); Adriana Derevici-Graur (Teatrul de 
Revistă „Vacanţa Mică”); Mihail Dudnic (Ansamblul de dans 
sportiv „Elite-Dance”); Iurie Tătaru, Leonid Serbin şi Vale-
riu Negruţa (Orchestra de Muzică populară şi Ansamblul de 
dans popular „Struguraş”).

Încă multe şi frumoase lucruri s-ar mai putea vorbi despre 
subiectul care ne-a servit drept inspiraţie pentru rândurile aş-
ternute mai sus. Dar mai bine să „vorbească” în limbajul lor 
aceste imagini - foto, realizate cu gust şi profesionalism de 

Marina Cebotari, fotoreporter, USM.

La mulţi ani!
Mihai MORĂRAŞ

COTIDIANUL STUDENŢESC

DATINA – TRADIŢIA – OBICEIURILE: TRINITATEA CE NE ŢINE PE VERTICALA VIEŢII
Dragostea pentru valorile 

neamului înfrumuseţează tot ceea ce ne
înconjoară, ea dă lucrurilor proporţii sublime.

Vasile ALECSANDRI
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Responsabil de pagină, 
Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

Într-o zi, vei privi spre el și ochii tăi vor strălu-
ci așa cum nu au mai făcut-o niciodată. Și vei 

zâmbi. Vei zâmbi fără să ai vreun motiv anume. Vei 
zâmbi în timp ce-l vei ține de mână și îi vei mulțumi 
Cerului că ți-a fost dat să iubești pe cineva atât de 
special.

Cândva, vei plânge…de bucurie. Și vei ști că e 
iubire adevărată, din Dumnezeu. Vei avea lacrimi 
în ochi când pe buzele lui vei citi bunătate, când va 
avea răbdare cu tine, când te va ierta dacă greșești și 
nu va renunța atunci când e greu.

Va veni acea vreme când îl vei îmbrățișa cu fi-
ecare părticică din tine și vei fi mulțumită că l-ai 
așteptat. Că ți-ai păstrat puritatea, că nu ai căutat să-
ți alini singurătatea cu oricine. Și vei râde, gândin-

TREI POEME CREŞTINE
ÎNTRU REGĂSIREA DE SINE

Fiecare suflet este în căutarea bucuri-
ei şi fericirii întru dobândirea cărora se 
trudeşte întreaga viaţă. Însă înţelegerea 
şi trăirea lor este foarte diversă. Cineva 
poate deveni împlinit prin savurarea a 
tot ce este frumos în jur, altul se bucură 
de realizările apropiaţilor săi, iar unii 
devin fericiţi prin tot ceea ce înfăptuiesc 
zi de zi.

Nu întâmplător tot mai mulţi gân-
ditori afirmă că la bătrâneţe nu 

există mai mare bucurie lăuntrică decât 
a ne fi întrupat toate puterile tinereţii în 
nişte lucruri care nu îmbătrânesc ca noi.

Proorocul David prezintă durata vie-
ţii pământeşti în felul următor: „Toate 
zilele noastre s-au împuţinat şi în mâ-
nia Ta ne-am stins. Anii noştri s-au 
socotit ca pânza unui păianjen; zilele 
anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar 
de vor fi în putere optzeci de ani şi ce 
este mai mult decât aceştia ostenea-
lă şi durere; că trece viaţa noastră şi 
ne vom duce. Cine cunoaşte puterea 
urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta, 
după temerea de Tine? Învaţă-ne să 
socotim bine zilele noastre, ca să ne 
îndreptăm inimile spre înţelepciune 
(Psalmi 89, 9-14), iar urmaşul său 

Solomon scrie spre sfârşitul vieţii sale destul de pesi-
mist: „Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşer-
tăciuni! Ce folos are omul din toată truda lui cu care se 
trudeşte sub soare?” (Ecclesiast 1, 2-3).

Aceste idei pesimiste se prăbuşesc în noua eră, cea a 
Noului Testament, în care trăim cu Hristos şi pentru El. 
Mân tuitorul a biruit răul şi moartea din lume prin Învi-
erea Sa, întemeind Împărăţia vieţii veşnice, a luminii şi 
adevărului.

În această nouă Împărăţie El îi cheamă pe toţi, chiar 
pe cei mai păcătoşi, dar care dau dovadă de pocăinţă şi 
smerenie. Primul care a intrat în această Împărăţie este 
tocmai tâlharul de pe cruce.

Numai urmând lui Hristos, putem fi siguri că vom do-
bândi bucuria cea deplină (Ioan 15, 11). Cunoscând aceas-
tă bucurie, omul nu va mai duce lipsă de nimic, nu va 
înseta în veac (Ioan 4, 14). Căile care duc spre ea sunt 
multiple. Iar cum să urmăm calea cea dreaptă ne dă răs-

puns Evanghelia şi experienţa milenară 
a Bisericii lui Hristos.

Hristos ne spune: „Eu sunt Ca-
lea…” (Ioan 14, 6), deci fiecare în fe-
lul său trebuie să-şi croiască calea spre 
izvorul nesecat şi spre hrana sufleteas-
că. Doar prin efort duhovnicesc El ne 
va descoperi drumul şi ne va ajuta să ne 
menţinem, pentru a nu ne abate de la re-
alităţile şi necesităţile vieţii lăuntrice.

Trebuie să ne întoarcem la ceea ce 
este în noi. Prea multe am cunoscut din 
cele ce ne înconjoară, am ajuns la „ca-
pătul pământului”, dar ce este în sufle-
tul nostru ştim prea puţine. 

Astfel, să luăm aminte la noi înşi-
ne, mergând spre Împărăţia Cerească, 
care, după cuvintele Domnului, „este 
înlăuntrul nostru” (Luca 17, 21).

Preot Octavian MOŞIN

De câte ori ţi-am spus cum să procedezi, şi tu parcă 
tot n-ai şti? Nu, copilă, tu le ştii pe toate, şi din 

cuvântul nostru, şi din propria experienţă; dar nu te lasă 
inima să faci cum ar trebui. Vrei libertate în distracţii, pen-
tru a fi ca ceilalţi. Dar azi, „ca ceilalţi” înseamnă a fi după 
duhul lumii acesteia, iar nu după Dumnezeu. A fi ca cei-
lalţi înseamnă a-ţi aduce o boală înfricoşătoare în viitor şi o 
nenorocire, pe care nu o vei putea ocoli.

Hai să vorbim de problemele tale sentimentale. Oare 
e greu ca, dintru început, atunci când ispita abia se naşte, 
să o îndepărtezi? Însă tu laşi simţurile să se adâncească în 
păcat, după care urmează lacrimi şi dezamăgire. Spun şi nu 
greşesc: în timpul de faţă tinerii nu ştiu să fie prieteni.  
Prietenia nu reuşeşte să se coacă, deoarece totul este sfâşiat 

de intimitate, după care nu este nici prietenie şi nici dra-
goste.

Mai departe, urmează iadul. Iadul pervesiunilor, al vie-
ţii călcate în picioare. Bine ar fi dacă iadul acesta ar afecta 
numai o viaţă, dar la baza unui asemenea viitor stau sicria-
şele pruncilor. Iată, aceasta este tot ce am vrut să-ţi spun.

Domnul nu face greşeli, iar dacă omul Îi este credin-
cios, atunci această credinţă îi e răsplătită cu fericirea de 
a trăi cu suflet limpede şi cu o conştiinţă împăcată. Iar 
tu să alegi. Căci alegerea trebuie să o facă fiecare om în 
parte.

Arhimandritul Ioan KRESTIANKIN, Povăţuiri 
pe drumul Crucii, Editura de Suflet, Bucureşti, 2013,           
p. 170-171

du-te la clipele în care îți era teamă că pe tine Dumne-
zeu te-a uitat, presupunând că aștepți în zadar.

Într-o zi, vei trăi iubirea în care astăzi crezi. Vei 
fi binecuvântă cu omul pe care îl aștepți.  

Cel care îți este potrivit și te va iubi sincer, 
necondiționat, până la ultima suflare.

Poate nu astăzi, poate nu mâine, poate nu atunci 
când îți programezi tu sau când îți pierzi răbdarea. 
Dar va ajunge. Dragostea n-are cum să te ocoleas-
că tocmai pe tine.

 Ioana SIRGHEI

CÂNDVA VEI TRĂI IUBIREA ÎN CARE ASTĂZI CREZI

VREI LIBERTATE PENTRU A FI CA CEILALŢI?

„IA AMINTE LA TINE ÎNSUŢI…”(I TIMOTEI 4, 16)
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În ianuarie 2018, Luna ne oferă 
un adevărat spectacol ceresc care 

debutează cu Superluna plină din 2 ia-
nuarie și se încheie cu eclipsa totală de 
Superlună din 31 ianuarie, vizibilă și la 
Chișinău.

Se știe că orbita Lunii în jurul Pă-
mântului nu este un cerc ideal, ci o 

elipsă cu Terra în unul din cele două 
focare ale sale. În consecință, distanța 
Lunii de la Pământ variază de la valoa-
rea minimă de aproximativ 356,5 mii 
km, când Luna este la perigeu (punc-
tul de pe orbită cel mai apropiat), până 
la cea maximă de circa 406,7 mii km 
(la apogeu). Distanța medie (semiaxa 
mare medie a orbitei) a Lunii este de 
384 402 km. 

În mișcarea sa de revoluție în jurul 
Pământului, Luna își schimbă mereu 
poziția în raport cu Pământul și Soare-
le și de aceea aspectul ei pe cer variază 
de la o zi la alta, prezentând așa-numitele faze observate de pe 
Pământ, dintre care patru se consideră principale: Lună Nouă, 
Primul Pătrar, Lună Plină, Ultimul Pătrar. Timpul scurs între 
două faze consecutive de același nume este numit perioadă sau 
Lună Sinodică și constituie 29,53 de zile. 

Atunci când faza de Lună Plină coincide cu apropierea ma-
ximă de Pământ a Lunii pe orbita sa (Luna este în perigeul 

orbitei sale) se spune că se produce fenomenul de Superlună 
Plină. În acest caz, Luna pare mai luminoasă și mai apropiată. 
S-a constatat că Superluna este cu 14% mai mare decât Luna 
Plină la apogeu și cu 30% mai luminoasă. 

Termenul „Superlună” nu este unul astronomic și a fost in-
ventat în anii 1970 de către un astrolog pentru a denumi Luna 
Plină observată atunci când Luna este în poziția sa cea mai 
apropiată de Pământ de pe orbita sa. 

Ianuarie în acest an este 
remarcabil prin faptul că fe-
nomenul de Superlună are loc 
de două ori: la 2 ianuarie și la 
31 ianuarie. A doua Lună Plină 
din cadrul aceleiași luni este nu-
mită și Lună Albastră. Pe lângă 
toate acestea, la 31 ianuarie se 
va observa și o eclipsă totală de 
Superlună Plină, un eveniment 
destul de rar. 

Cum se știe, o eclipsă de Lună 
se produce când Luna traversează 
umbra Pământului. Învăluită de 

umbra Terrei, Luna capătă o culoare roșiatică-brună datorită 
difuziei și refracției luminii de către atmosfera terestră. La 
Chișinău, eclipsa totală va fi în faza maximă la ora 15:29, 
ceea ce înseamnă că se va putea observa doar partea a doua 
a eclipsei. 

Ștefan D. TIRON,
cercetător științific, AȘM

Cultivarea limbii:
exprimarea corectă

Universul aproape

Străzile orașelor noastre sunt împânzite de afișe, reclame, anunțuri, 
informații, care au devenit un element obișnuit al peisajului urban, 

dar, am putea spune, și o „gramatică a greșelilor” etalate la vedere. 
Cei care scriu/pictează/elaborează afișele uită că există și reguli orto-

grafice. De multe ori ei redau cuvintele după ureche, așa cum le aud sau 
li se pare că sună bine. Într-o scurtă plimbare prin orice cartier, se poate 
colecta o „roadă” destul de bogată de greșeli, care arată cam cum stăm 
cu gramatica. Dacă ar fi să facem un top al erorilor, pe unul din primele 
locuri (după numărul de afișări) s-ar situa cuvântul intrare, scris greșit 
„întrare”.

Datorită faptului că prezintă o informație actuală și necesară, acest 
cuvânt este, practic, omniprezent și, din păcate, tot atât de omniprezente sunt și greșelile. 

Varianta „întrare” este influențată de pronunția familiară/regională a cuvântului; în vorbirea 
obișnuită acest lucru nici nu prea se observă, nici nu prea deranjează, în scris însă trebuie 
respectată forma corectă INTRARE. Evident că se va scrie cu i și verbul a intra cu toate 
formele sale: intru, intri, au intrat etc.

Același tip de greșeală se produce și în cazul cuvântului introducere, care apare foarte 
des cu „î” inițial „întroducere”, mai ales în lucrările elevilor și studenților. 

Aici, de asemenea, se păstrează i inițial și la formele verbului a introduce – s-a introdus 
un nou regulament, se vor introduce modificări ș.a.m.d. Și să nu uităm că orice informație 
începe cu o INTRODUCERE.

Irina CONDREA, 
profesor universitar, doctor habilitat,

Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară

STRADA ȘI GRAMATICA – TOPUL GREȘELILOR: „ÎNTRARE”

Performanţa sportivă şi capacita-
tea de performanţă. Performanţa 

sportivă reprezintă rezultatul obţinut în-
tr-o activitate specifică, de regulă, într-un 
concurs, desemnată printr-o cifră sau un 
calificativ pe scala valorilor. Termenul 
este folosit aproape cu aceeaşi frecvenţă 
pentru a desemna rezultatul deosebit, re-
marcabil obţinut de subiect într-o probă, 

încercare sau întrecere. Sportul a impus termenul şi în alte 
domenii, în tehnică sau activităţi sociale, 
trecând din sfera motricităţii în acea a in-
telectului sau artei. De altfel, şi Jocurile 
Olimpice au cuprins, încă din antichitate, 
concursuri de literatură şi artă. Oricum, 
performanţa este privită, de cele mai 
multe ori, ca ispravă deosebită a unui in-
divid sau a unei echipe, având în acelaşi 
timp valoare socială. Termenii „sport de 
performanţă” şi „sport de mare perfor-
manţă” sunt folosiţi în sensul evaluării şi 
al „cerinţelor” sociale a rezultatelor, în-
trucât şi la nivelul „amatorilor” se obţin 
performanţe, raportate evident la tipolo-
gia participanţilor, gradul de angajare în 
pregătire, la genul de competiţie etc. 

Limbajul curent consideră performanţa ca un rezultat 
al unei activităţi, ca realizare a unei sarcini sau ca reuşită a 
unei acţiuni. Termenii de succes, împlinire, execuţie, acţiune, 
manifestare, prezentare, spectacol, efectuare şi altele sunt de 
asemenea sinonimi cu performanţa. Lor li se mai adaugă efici-
enţa, pentru a se sublinia aspectul calitativ al prestaţiei. 

Diferenţierea calitativă este exprimată prin „performanţa”: 
superioară, de excepţie, de nivel înalt, de vârf, valoroasă sau 
record celor cantitative, asociindu-se cifra obiectivă, exprima-
tă în termenii scalelor de măsurare ordinale sau cu intervale 
(„al cincilea rezultat” într-o activitate sau „cu 0,05 secunde 
sub recordul mondial” etc.) 

Performanţa desemnează atât procesul, cât şi rezultatul 
unei acţiuni care, din punct de vedere normativ, reprezintă 
măiestria, îndeplinirea unei sarcini cât mai bine posibil, fiind 
dependent de interrelaţia factorilor endogeni (predispoziţii, 
aptitudini) cu factori exogeni (ambientali) exprimaţi în cali-
tatea procesului de antrenament, condiţii motrice şi de însu-
şire, nivelul motricităţii şi influenţei factorilor sociali.

Performanţa sportivă reprezintă şi o performanţă motrică 
realizată într-un context instituţionalizat de comparare socia-
lă ce implică inegalitate în repartizarea recompenselor şi pre-

supune existenţa unor relaţii de comunicare între partenerii 
de întrecere în spiritul fair-play-ului.

Performanţa superioară, absolută, într-o probă sportivă 
oarecare este recordul. Se remarcă recorduri în aer liber şi în 
sală, pe intervale de distanţă, contracronometru etc. De ase-
menea, se pot diferenţia recorduri de performanţă şi recor-
duri statistice. Spre exemplu, recordul înregistrat de Usain 
BOLT pe distanţa de 100 m – 9,58 secunde – reprezintă un 
record de performanţă, în timp ce câştigarea a 23 de medalii 
de aur la Olimpiade de către Michael PHELPS constituie un 
record statistic.

În prezent performanţa sportivă ocupă un loc important 
în mentalităţile colective, devenind astfel şi un produs social, 

nu numai individual. Rolul factorilor sociali este foarte în-
semnat în pregătirea, obţinerea şi menţinerea performanţei. 
Performanţa devine „un model cultural” care dobândeşte 
adeziunea publicului. Publicul şi, implicit, opinia publică 
exprimă aşteptări din partea sportivului şi apreciază ceea ce 
crede că este valoros şi semnificativ.

Performanţa este multiplu determinată: multidisci-
plinar şi multifactorial. În primul rând, la realizarea ei 
contribuie mai multe discipline, care, în ultimele decenii, 
structurează tot mai coerent ştiinţa activităţilor sportive: 

antropologia, genetica, fiziologia, psi-
hologia, sociologia, pedagogia, biome-
canica, biochimia, medicina etc.; în al 
doilea rând, este constituită din îmbi-
narea caracteristică a mai mulți factori, 
care pot fi grupaţi, în funcţie de natura 
lor, în: biologici, sociali, culturali şi 
materiali. 

Acest al doilea aspect multifactorial, 
pe care-l putem considera şi multifunc-
ţional, priveşte ansamblul însuşirilor 
sportivului, supuse procesului ştiinţific 
al selecţiei şi pregătirii. Este punctul de 
vedere analitic din care este studiată per-
formanţa sportivă de către cei mai mulţi 

specialişti ai domeniului.
Sintetic, performanţa este dependentă de capacitatea to-

tală a sportivului – capacitate de performanţă, de sistem 
bio-psiho-social, rezultat al perfecţionării funcţiilor exe-
cutorii-reglatorii ale subsistemelor morfologic, funcţional, 
fiziologic, informaţional, decizional, psihoreglator etc.

Performanţa este deci aspectul de excelenţă al fiinţei 
umane privite în totalitatea ei.

(Va urma)
     Boris BOGUŞ,

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

al Republicii Moldova

Meridianul cunoaşterii

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

(Urmare din ziarul „Universitatea”, 28.11.2017)

Rectoratul şi Comitetul sindical al angajaţilor 
USM continuă tradiţia de a acorda ajutor 

material celor mai trişti ca noi, în special, la Săr-
bătorile de Crăciun şi de Anul Nou, la Caravana de 
Crăciun, precum şi la 1 iunie de Ziua Copiilor. Ani 
la rând  s-au bucurat de aceste beneficii şi copiii  de 
la Şcoala internat auxiliară din Străşeni.

În anul 2016 am poposit cu diverse cadouri şi la 
Serviciul Social Asistenţă Personală din municipiul 
Chişinău, care are la evidenţă mai mult de 200 de 
copii cu nevoi speciale (suma totală echivalând cu  
5700 de lei).

Pe lângă aceasta, în luna februarie 2016, Recto-
ratul, Comitetul sindical al angajaţilor şi Comitetul 
sindical al studenţilor au  acordat ajutor material în 
sumă de 7200 de lei copiilor hipoacuzici şi surditate 
tardivă de la Şcoala Specială Nr.12 din or. Chişinău 
(baterii pentru aparate auditive).

Cu acelaşi gen de ajutoare am venit şi la Sărbă-
torile de iarnă din anul 2017. Adică, la fel ca şi în 
anul precedent, au fost acordate sume importante de 
bani cu care copiii afectaţi cu deficienţe auditive au 
primit baterii pentru aparatele utilizate de ei în sumă 
de 2000 de lei.

Iar altor micuţi de la Şcoala nr.12 din Chişinău 
Moş Crăciun le-a adus cadouri în sumă de 2700 de 
lei.

Dumitru CĂLDARE,
preşedintele Comitetului Sindical 

al angajaţilor USM

Caritate

EŞTI CÂT DĂRUIEŞTI O ECLIPSĂ TOTALĂ DE SUPERLUNĂ
(31 ianuarie 2018)

Michael PHELPS


