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Eminescologia caută să facă față provocărilor epocii 
psotmoderne, marcată cu precădere de conștiința 

faptului că „totul este problem” și că „lumea în sine e o 
problemă”, că „mărimea este numai relativă” și că ființa e 
dominată de „simțământul relativității adevărului” (toate 
aceste expresii sunt ale poetului).

S-a impus, firește, o reevaluare a personalității lui 
Eminescu în contextul relativizării nietzscheene a valo-
rilor, al conceperii identității/ alterității vs. de procesele 
integraționiste care au loc astăzi în lume, al devenirii an-
tropologice a culturii și al confruntării/ concilierii științelor 
umane cu filosofiile existenței. 

Noțiunea de personalitate a fost împinsă într-un con de 
umbră în special de structuralism, fiind readusă în prim-
plan valoric de scriitori importanți ca Thomas Stearns Eli-
ot care stabilea că creația unei opere de artă constă într-un 
proces de transfuzie a personalității, a vieții autorului în 
personaj și vorbea despre unitatea indestructibilă a artis-

tului și operei, și Max Scheler care glosa asupra triadei 
„erou-sfânt-geniu”.

Personalitatea e greu de abordat, căci „ascunde trei 
elemente – unicitatea (sau individualitatea), interioari-
tatea (sau conștiința), autonomia (sau libertatea) ”, ea 
neputând fi redusă „nici la inteligență, nici la un tip de 
caracter” (Didier Iulia, Dictionnaire de la philosophie, 
Larousse, Paris, 1970). Au apărut studii care aplică grila 
fractală, semnate de Gh. Doca și D. Tiutiuca, Nicoleta 
Ifrim.

Așa cum Goethe s-a transfigurat în câteva personaje, 
determinate de caracterul relației cu universul (Faust, 
Ganimede, Prometeu, Satyros), Eminescu s-a proiectat 
aliterativ în diferite personaje, voci și măști (Hyperion, 
Călugăr, Bard, Narcis, „tânăr Voievod”, identificat de 
Blaga etc.)

(Continuare în pagina 3)

În perioada 17-19 iu-
nie 2018, Premierul 

Republicii Estonia Jüri 
Ratas a efectuat o vizită în 
Republica Moldova. În data 
de 18 iunie curent, înaltul 
demnitar din Ţările Baltice 
a ținut o lecție publică pen-
tru studenții Universității de 
Stat privind experiența de 
integrare europeană a Esto-
niei. 

În discursul său, solul 
acestui mic stat nordic a 
atins mai multe subiecte: in-
tegrarea europeană a Estoni-
ei și obiectivele actuale ale 
acesteia în calitate de mem-
bru al Uniunii Europene; 
experiența Estoniei în con-
struirea unui stat de drept; 

perspectiva relațiilor moldo-
estoniene și parcursul ce-i 
revine în această direcţie 
Republicii Moldova. 

Studenții și profesorii 
USM au purtat un dialog 
interactiv cu Excelența Sa, 
Jüri Ratas. Întrebările au 
vizat experiența Estoniei în 
dezvoltarea sectorului IT, 
provocările din regiune și 
căile de reglementare a con-
flictului transnistrean, repe-
rele pe care le poate utiliza 
R. Moldova din experiența 
estoniană privind procesul 

de integrare şi colaborarea 
academică bilaterală.

Oaspetele nostru a în-
demnat studenții USM să 
creadă în oportunitățile pe 
care Republica Moldova le 
oferă, să învețe de la cei mai 
buni şi să creeze propriile 
succese. Menționăm că Uni-

versitatea de Stat din Moldo-
va cooperează cu instituțiile 
de învățământ din Estonia 
pe parcursul ultimului de-
ceniu, desfășurând diverse 
proiecte, iar studenții mol-
doveni beneficiează de bur-
se de studii la Universitatea 
Tartu și Euro College. 

Cristina MORARI,
 doctor, conferenţiar 

universitar,
 prodecan, Facultatea de 

Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi 

Administrative

Mai întâi, ce exprimă această denumire simbo-
lică – Piatra Păcii? Ea provine din Ţara Soare-

lui Răsare şi este legată de cea mai teribilă 
tragedie pe care omenirea a trăit-o în zorii 
zilei de 6 august 1945, când asupra oraşului 
nipon HIROSHIMA a fost aruncată dintr-
un avion militar american bomba atomică, 
explozia provocând moartea a zeci şi sute 
de mii de oameni paşnici.

Şi, întrucât de atunci până în prezent pe 
mapamond s-au succedat atâtea generaţii 
de pământeni, iar omul, lucru firesc, are în-
suşirea de a uita unele situaţii, fenomene şi 
întâmplări, poporul nipon a considerat că-i 
de datoria lui să ţină mereu trează şi neîn-
tinată Memoria umanităţii. În acest scop a 
şi fost creată Asociaţia „Piatra Păcii” din 
Hiroshima.

Scopul acesteia a fost aducerea şi in-
stalarea acestei Pietre Memorabile în toate 
capitalele lumii. Precizăm că „Piatra Păcii/ 

Stone for Peace” este deja instalată într-o sută de capitale 
de pe toate continentele. Iată că acest eveniment, cu re-
zonanţă globală, s-a produs şi la Chişinău, în ziua din 
sâmbătă, 2 iunie 2018.

Locul instalării a fost coordonat cu Guvernul R. Mol-
dova, adică în Scuarul renovat din temelii al Universităţii 
de Stat din Moldova (Campusul Central). Fix la ora 11.00, 
în acordul solemn al Imnului de Stat al R. Moldova şi al 

Imnului de Stat al Japoniei, în prezenţa oficialităţilor – 
Ambasadorul Japoniei în R. Moldova Masanobu Yoshii; 

Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
doamna Monica Babuc; prorectorul USM 
pentru Relaţii Internaţionale, doamna An-
gela Niculiţă; domnul Valeriu Bânzaru, 
preşedintele Fundaţiei pentru relaţii mol-
do-japoneze, a unui grup impresionant 
de activişti civici niponi şi reprezentanţi 
ai Asociaţiei „Piatra Răcii”, precum şi a 
numeroşilor vizitatori – cadre didactice, 
studenţi, orăşeni-tineri şi cetăţeni în etate 
au asistat la cel mai emoţional moment – 
dezvelirea Pietrei-Monument.

În alocuțiunea sa doamna profesor 
Angela Niculiţă, din partea Administraţiei 
USM, a vorbit cu vibraţie în glas despre 
profunda semnificaţie a manifestării, des-
pre onoarea care i-a revenit anume Uni-
versităţii de Stat din Moldova de a am-
plasa „Piatra Păcii” pe teritoriul instituţiei 

noastre, dar şi 
despre Lecţia 
de Memorie 
eternă pe care 
se cuvine s-o 
păstrăm pentru 
ca niciodată să 
nu se mai repe-
te tragedia de la 
Hiroshima.

Pe lespedea 
de granit, fixată 
la baza monu-
mentului, au 
fost încrustate 
cuvinte în lim-
ba niponă şi ro-
mână (reprodu-
cem doar urmă-
toarele fraze: 

Această Piatră este mărturia oribilei explozii nu-
cleare, care a omorât sute de mii de oameni în una din 
groaznicele tragedii din istoria omenirii.

Or, „Piatra Păcii” se prezintă ca un Clopot de Alarmă 
pentru întreaga umanitate, îndemnând-o să fie mereu vigi-
lentă cu Memoria, să nu uite tragediile trecutului, pentru a 
nu le repeta niciodată pe viitor.

Mihai MORĂRAŞ

Monumentul „Piatra Păcii”

ARGUMENT LA EDIȚIA A II-A

(PRIM-MINISTRUL ESTONIEI, JURI 
RATAS, ÎN VIZITĂ LA USM)

UNIVER  ITATEA



Cu prilejul comemorării celor 129 de ani de la înălţarea spre nemărginitele 
spaţii cereşti ale celui care a fost, este şi va rămâne „întruparea literară a con-
ştiinţei româneşti, una şi nedespărţită” (Nicolae Iorga), strălucitul nostru emi-

nescolog, cărturar şi istoric literar, academicianul Mihai Cimpoi ne-a onorat în 
exclusivitate cu aceste două fragmente, ce fac parte din studiul magistral al celei 
de a doua ediţii DICŢIONARUL ENCICLOPEDIC. MIHAI EMINESCU.

POETUL NOSTRU UNIVERSAL

ÎN CARTEA DE CRONICII, USM
TRASEUL SPRE UE„PIATRA PĂCII” – UN TULBURĂTOR 

ÎNSEMN AL MEMORIEI

ETERNĂ, EMINESCIANA
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Așa spun cei care au trăit în ritmul succesului, căci 
până la urmă tot ei confirmă că succesul este o stare 

de spirit, care trebuie să te definească zilnic. 
Cam aşa s-a întâmplat în cadrul evenimentului Care-

er Forum, unde istoriile de succes și ofertele de muncă 
s-au întâlnit la Universitatea de Stat din Moldova. Eve-
niment care a întrunit tinerii din tot Chișinăul, interesați 
de succesul carierei lor viitoare. Poveștile lor nu au fost 
toate optimiste, unele având la bază momentul disperării, 
al „mânilor lăsate în cădere”. Însă toate aveau ceva în co-
mun, de genul: de ce s-a întâmplat așa?; oare chiar astfel 
de viitor mi-am dorit eu?; ce pot face eu mai departe?; 
cu siguranță voi reuși! Taine, dureri, secrete, pe alocuri 
și o lacrimă scăpată, dar într-un final încrederea în forțele 
proprii, munca, perseverența le-a definit reușitele.

A durat o zi de sâmbătă, pe care tinerii și-au dedicat-o 

Între 7-9 iunie 2018, Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava a or-

ganizat Târgul Internaţional de Inventică şi 
Educaţie Creativă pentru Tineret, Ediţia a 
II-a, la care au participat Centre universita-
re din București, Iași, Cluj, Sibiu, Brașov, 
Timișoara și Suceava, precum şi din Re-
publica Moldova, Ucraina, Polonia, Iran, 
Kyrgystan, Turkmenistan și Taiwan. 

La această întrunire de amploare au fost 

prezentate 70 de exponate. Tinerii cercetă-
tori de la Universitatea de Stat din Moldo-
va s-au prezentat cu o serie de mostre, fiind 
apreciați cu 10 Medalii: 3 medalii de aur; 
2 medalii de argint; 3 medalii de bronz; 2 
medalii Euroinvent și cu Premiul Special 
din partea Universităţii ,,Lucian Blaga” din 
Sibiu. 

Distincţiile au fost repartizate în felul 
următor:

Medalia de Aur și Diploma pentru 	
invenție: doamna Mariana DÎRU, doamna 
Ana RUSU, doamna Eugenia POPOVICI, 
domnul Oleg PALAMARCIUC – Electrod 
Cu2+ - selectiv;

Medalia de Aur și Diploma pen-	
tru invenție: domnul Vadim FURTUNĂ, 
domnul Ion LUNGU, doamna Tamara PO-
TLOG – Solution processable bulk hetero-
junction based on doped ZnPc and PTCDI 
for energy harvesting;

Medalia de Aur și Diploma pen-	
tru invenție: Moldovan AnnaAB, Muntea-
nu-Molotievskiy NataliaA, Toderaş IonA 
– Tulpină de fungi Beauveria bassiana – 
bioinsecticid pentru combaterea coleopte-
relor curculionide (AInstitutul de Zoologie, 
BUniversitatea de Stat din Moldova).

Medalia de Argint și Diploma 	
pentru invenție: doamna Mariana DÎRU, 
domnul Mihail REVENCO, domnul Oleg 
PALAMARCIUC – O nouă metodă de 
analiză a potasiului în preparate farmace-
utice;

Medalia de Argint și Diploma 	
pentru invenție: doamna Maria BELDI-
GA, domnul Alexandru BELDIGA, dom-
nul Tudor BRAGARU, domnul Gheorghe 
CĂPĂŢÂNĂ – Sistem Suport Inteligent de 
E-Learning orientat pe familii de probleme 
decizionale.

Medalia de Bronz și Diploma 	
pentru invenție: domnul Ion LUNGU, 
domnul Vadim FURTUNĂ, doamna Ana 
POPUŞOI, doamna Tamara POTLOG, 
doamna Galina DRAGALINA, domnul 
Ştefan ROBU – Photosensitive thin films 
based on carbazole polzmers and metalo-
phthalocyanines;

Medalia de Bronz și Diploma 	
pentru invenție: domnul Roman RUS-

NAC, doamna Ana 
POPUŞOI, domnul 
Alexandru GRIBIN-
CEA, domnul Ştefan 
ROBU – Materiale 
polimerice cu propri-
etăţi antibacteriene;

Medalia de 	
Bronz și Diploma 
pentru invenție: 
doamna Maria BEL-
DIGA, domnul Ale-
xandru BELDIGA, 
domnul Tudor BRA-

GARU, domnul Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ 
– Sistem Suport Inteligent de E-Learning 
orientat pe familii de probleme deciziona-
le.

Medalia EUROINVENT:	  dom-
nul Roman RUSNAC, doamna Ana PO-
PUŞOI, domnul Alexandru GRIBINCEA, 
domnul Ştefan ROBU – Materiale polime-
rice cu proprietăţi antibacteriene;

Medalia EUROINVENT:	  Mol-
dovan AnnaAB, Munteanu-Molotievskiy 
NataliaA, Toderaş IonA – Tulpină de fungi 
Beauveria bassiana – bioinsecticid pen-
tru combaterea coleopterelor curculionide 
(AInstitutul de Zoologie, BUniversitatea de 
Stat din Moldova).

Premiul Special din partea Univer-
sităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu a fost 
acordat grupului de autori Ion Lungu, 
Vadim Furtună, Ana Popuşoi, Tamara 
Potlog, Galina Dragalina, Ştefan Robu 
– Photosensitive thin films based on car-
bazole polzmers and metalophthalocya-
nines.

Concomitent, echipa USM a oferit din 
partea instituţiei noastre două cupe: 

Grupului de autori: Ilie Nițan, Dan •	
Laurențiu Milici, Mihaela Poienar, Gheor-
ghe Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodi-
ca Milici, Daniela Irimia, Elena Crenguța 
Bobric, Gabriela Rață, Elena Daniela Ola-
riu pentru lucrarea Thermomechanical Sa-
fety Lock; (Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava); 

Grupului de autori: Tîțu Aurel Mi-•	
hail, Oprean Constantin, Mărginean Ion, 
Moldovan Alexandru Marcel, Bogorin-
Predescu Adrian, Țîțu Ștefan pentru lucra-
rea Hemispheric Individual Electric Car 
with Rotary Seat (Universitatea ,,Lucian 
Blaga” din Sibiu).

În perioada 13-15 iunie 2018 
orașul Timișoara a găzduit Salonul 

Internațional de Invenții și Inovații „TRA-
IAN VUIA”, ediția a IV-a. Au fost expuse 
peste 500 de invenții din China, România, 
Serbia, Croația, Ungaria, Rusia, Belarus și 
Republica Moldova. 

Universitatea de Stat din Moldova s-a 
prezentat cu un impresionant set de lu-
crări, acestea fiind apreciate cu 9 Medalii 
și o Diplomă de Excelență: 4 medalii de aur; 
2 medalii de argint; 2 medalii de bronz. Di-
ploma de Excelență ne-a fost oferită de către 

Universitatea Agrară „Regele Mihai I 
al României”, iar Medalia Premiul 
Special – din partea Universității de 
Medicină şi Farmacie „Victor Babeș”, 
Timișoara. 

Urmează nominalizarea învingă-
torilor:

Medalia de Aur și Diplo-	
ma pentru invenție: doamna Alina 
TROFIM, domnul Victor ȘALARU, 
doamna Liliana ZOSIM, doamna 
Irina STRATULAT – Strain of cya-
nobacterium Nodularia harveyana 
– source of proteins, lipids and car-
bohydrates. 

Medalia de Aur și Diploma pentru 	
invenție: doamna Valentina BULIMAGA, 
doamna Maria PISOVA, doamna Liliana 
ZOSIM, doamna Alina TROFIM – New pro-
cedure of cyanobacterium Spirulina platen-
sis cultivation for increasing of exopolisac-
charides production.

Medalia de Aur și Diploma pentru 	
invenție: domnul Aurelian GULEA, doamna 
Valentina BULIMAGA, domnul Valeriu RU-
DIC, doamna Maria PISOVA, doamna Lilia-
na ZOSIM, doamna Svetlana DJUR, doamna 
Tatiana CHIRIAC, domnul Ion TODERAȘ, 
domnul Ion BUZU, doamna Valentina CE-
BOTARI, domnul Valeriu BOGDAN – Te-
chnologies of bioactive substances obtaining 
from Spirulina biomass and the use of some 
algal preparations in apiculture. 

Medalia de Aur și Diploma pentru 	
invenție: domnul Leonid GORCEAC, dom-
nul Vasile BOTNARIUC, domnul Andrei 
COVAL, domnul Boris CINIC, domnul Si-

mion RAIEVSCHI – Celule fotovoltaice cu 
joncțiuni din InP. 

Medalia de Argint și Diploma 	
pentru invenție: domnul Alexandru PO-
POV, doamna Mariana BUTNARU, dom-
nul Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ, doamna Ana 
CĂPĂȚÂNĂ – Tulburări psihice și de com-
portament în epilepsie. 

Medalia de Argint și Diploma pen-	
tru invenție: domnul Victor COVALIOV, 
doamna Olga COVALIOVA, domnul Ghe-
orghe POLISCIUC, domnul Vladimir NE-
NNO, domnul Valentin BOBEICA – New 

method and reactors for anaeronbic pro-
duction of biohidrogen and biomethan its 
cleaning from admixture gases. 

Medalia de Bronz și Diploma 	
pentru invenție: doamna Olga COVA-
LIOVA – New method of metals coatings 
production on the porous matrix of nano-
tubes TiO2. 

Medalia de Bronz și Diploma 	
pentru invenție: domnul Victor COVALI-
OV, doamna Olga COVALIOVA, domnul 
Gheorghe POLISCIUC, domnul Valentin 
BOBEICA, domnul Vladimir NENNO – 
New elevated pressure bioreactor for the 
intensive methanogenesis processes with 
high caloricity biogasproduction.

Diploma de Excelență, oferită de către 
Universitatea Agrară „Regele Mihai I al 
României”:

doamnei Alina TROFIM, domnului Vic-
tor ȘALARU, doamnei Liliana ZOSIM şi 
doamnei Irina STRATULAT – Strain of cya-
nobacterium Nodularia harveyana – source 
of proteins, lipids and carbohydrates.

Medalia Premiul Special din partea 
UMF ,,Victor Babeş”, Timişoara: domnului 
Alexandru POPOV, doamnei Mariana BUT-
NARU, domnului Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ şi 
doamnei Ana CĂPĂȚÂNĂ– Tulburări psi-
hice și de comportament în epilepsie. 

Notă: În această ordine de idei, specifi-
căm faptul că la respectivul Salon de inven-
tică au participat şi mulţi investitori, oameni 
de afaceri și antreprenori, ceea ce a lărgit 
posibilitatea de implementare a invențiilor, 
iar Juriul a apreciat înalt invențiile cercetă-
torilor din cadrul Universității de Stat din 
Moldova. 

ÎN OBIECTIV – INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INOVARE, USM

DOAR FAPTELE RĂMÂN CRITERIUL PERFORMANŢELOR

Pentru a reuși în viață și a ajunge acolo unde îți dorești, trebuie să fii pasionat de 
ceea ce faci. Fără pasiune nu poți obține succesul. Chiar dacă uneori suferi eşec, nu 
trebuie să te îndepărtezi de scopul tău, ci doar să îți schimbi puțin planul.

Zig Ziglar

La Panoul de informaţii al Centrului de Ghidare în Carieră 
şi Relaţii cu Piaţa Muncii, USM

Generaţia sec. XXI: Traseul afirmării

ŞTAFETA ŞTIINȚEI – ÎN MÂINI DE NĂDEJDE
(Tinerii cercetători ai USM – apreciaţi la Târgul Internaţional de 

Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret de la Suceava)

ATRIBUTELE CARIEREI DE SUCCES: ÎNVAȚĂ–CREDE–EXPLOREAZĂ!
pentru cariera lor. Discursurile erau asortate cu ofertele educaționale și de muncă, unde 
fiecare își găsea ce e potrivit pentru el. 

***

Explorarea oportunităților este un aspect major pentru cariera celui ce tinde spre auto-
realizare. Scopul evenimentului a fost de a oferi tinerilor posibilitatea să se informeze 

despre tot ce ține de construirea unei cariere de succes la ei 
acasă. 

Astfel Companiile-Partenere DevelopmentAid, Kaufland, 
MTEAM, SovaMax Trading GmbH, Business Development 
Capital, Impro Group Moldova, Enter, Mobiasbancă – Groupe 
Société Générale, Moldtelecom, Aquatrade, H.Essers, Zernoff 
HR au iniţiat şi au dezvoltat un dialog constructiv cu tinerii 
interesați. Evenimentul a avut și elemente de ateliere lucrative, 
iar cei mai activi au ridicat premii: cărți și agende personale.

Evenimentul, aflat la cea de a II-a ediție, a fost organizat 
de către CareerHub Moldova, în colaborare cu Centrul de Ghi-
dare în Carieră și Relații cu Piața Muncii, asistat de Voluntarii 
Universității de Stat din Moldova.

Aida COTRUȚA,
manager, Centrul de Ghidare în Carieră și Relații 

cu Piața Muncii

MUNCA BUNĂ, ROD ADUNĂ
(Prezenţă excepţională în cadrul Salonului  Internaţional 

de Invenţii şi Inovaţii „Traian  Vuia”, Timişoara)

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
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A fost necesară redeschiderea dosarului publicisticii emines-
ciene odată cu editarea ei integrală și impunerea unității 

operei, indiferent de genurile abordate. Mai mulți eminescologi 
(Theodor Codreanu, Adrian Dinu Rachieru, Adrian-Gelu Jicu, Ioan 
Stanomir) au afirmat că este inacceptabilă confundarea accepțiunilor 
noțiunii de „naționalism”, care este al epocii sale, cu cele de azi. 

Cunoscător erudit a multor limbi și literaturi, Eminescu și-a re-
prezentat cultura universală ca un Întreg, în sensul Weltliteratur, 
despre care vorbea Goethe secretarului său Eckermann. Ediția a 
patra a Congresului Mondial al Eminescologilor, care a avut loc la 
Chișinău în septembrie 2014, a fost consacrată anume acestui su-
biect. Reflecțiile asupra culturii expuse în articolele din Curierul de 
Iași și Timpul denotă concepția sa organicistă, ea fiind văzută ca o 
organizare pe un sistem complex de cercuri concentrice care formea-
ză un Mare Cerc. Culturile au ca punte de comunicare un fond gene-
ral uman și „simpatii” de natură intelectuală, etnică, lingvistică.

Arta dramatică în special demonstrează o unitate pregnantă, adu-
când în toate epocile aceleași caractere și același fond sufletesc. 

Publicistica eminesciană are valoarea indiscutabilă a unei pro-
ze literare care aplică întregul mecanism retoric clasic (cf. Monica 
Spiridon).

În afară de această calitate care dovedește convergențe limpezi 
cu poezia, ea relevă valoarea actuală a problemelor dezbătute de ga-
zetar privind ideea europeană, parlamentarismul, situația românilor 
dinafara Țării, învățământul, jurisprudența, sociologia. 

A continuat opera de traducere a lui Eminescu, exegeții remarcând 
echivalențele realizate în turcă, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, 
sârbă, chineză. Volumul lui Dumitru Copilu-Copillin Eminescu uni-
versal (ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2015) consemnează traduceri în 
peste 80 de limbi din peste 250 de țări (sub formă de apariții editoriale, 
prezentări în periodice, Radio, TV, în cadrul unor manifestări cu ocazia aniversărilor fixate 
în Wikipedia).

Importante studii cu aspect monografic și articole de sinteză sau eseuri privind opera 

lui Eminescu au publicat italianca Gisèlle Vanhese (în Franța, trad. 
rom.), indianca Ziricka Waswani (în engleză și rom.), italianul Giu-
seppe Manitta, albanezul Kopi Kucuky, traducătorul turc Ali Narçin, 
poeții-traducători ucraineni Oleg Goncearenko și Vladimir Poiata.

O preocupare aparte, necesitată de elucidarea unor adevăruri, a 
fost aceea pentru „moartea civilă” și diagnosticarea bolii poetului. 

S-a constatat, astfel, că medicii din epocă au pus un diagnostic 
greșit și au aplicat un tratament necorespunzător, care i-a determinat 
decesul prematur.

Abordarea controversatei probleme a „morții civile” a înregistrat 
și vădite exagerări, bunăoară, în ceea ce privește implicarea lui Titu 
Maiorescu. 

Ediția de față a Dicționarului nostru consemnează, cu date-
le de care dispunem, noile realizări ale eminescologilor, aparițiile 
bibliografice (ediții, monografii, studii, traduceri) ținând cont de 
imperativele impuse de schimbările de paradigmă, de procesele 
integraționiste și de discuțiile care se duc în jurul valorilor, culturii, 
studiului interdisciplinar, modelelor, limbajului, raporturilor Eu/Ce-
lălalt, dialogismului, pluriperspectivismului, ființei și ființării.

Am socotit de cuviință să elaborăm și să includem glosare ale 
limbajului din toate domeniile îmbrățișate de poet, lucru care s-a 
făcut doar parțial în Dicționarul… din 1964 (cu referire numai la 
antume, la câteva dintre postumele cele mai cunoscute și la patru 
povestiri). Am explicat – acțiune absolut anevoioasă – încă vreo câ-
teva mii de termeni (arhaisme, neologisme, regionalisme, poetisme 
de epocă, creații lexicale proprii), care demonstrează o valorifica-
re exemplară a limbii comune, dar și a celei mai noi terminologii 
științifice. Eminescu a dat, prin bogăția vocabularului, prin puterea 
expresivității/figurativității (Solomon Marcus a demonstrat, cu mij-

loace matematico-lingvistice, că poezia sa conține și o cantitate de 
informație intelectuală neegalată de vreun alt poet român), un nou timbru al limbii române 
(despre care vorbea T. Vianu) – timbrul eminescian.

Când vorbim des-
pre personali-

tatea lui Eminescu, ne 
gândim la un complex de 
însuşiri excepţionale pe 
care le vădeşte în creaţia 
propriu-zisă, în domeniul 
cunoaşterii, în corelarea 
esteticului şi eticului, în 
gazetărie şi activitatea 
publică, unde respectă 
un cod deontologic im-
pecabil. Personalitatea 
presupune deplinătate 
valorică, realizare artisti-
că şi intelectuală de vârf, 
universalitate. De aceea, 

studiul propriu-zis al operei a impus studiul aferent al per-
sonalităţii, eminescologii – de la Maiorescu până la cei 
de azi – identificând în această corelare un indiscutabil ax 
axiologic. 

Eminescu reactualizează, astfel, portretul fenomeno-
logic al personalităţii, aşa cum se poate reconstitui din 
accepţiile pe care i le dă antichitatea (integrare în polis, 
sentiment al vinei şi responsabilităţii, creştinismul (Boe-
tiu: „substanţă individuală a caracterului raţional”), în tim-
purile moderne (ca o conştiinţă de sine, ca o identificare cu 
Eul, conform postulărilor lui Descartes sau Kant).

Însuşi Eminescu consemnează, în conspectele sale 
studenţeşti, trei momente ale apariţiei personalităţii: cel 
general al „determinaţiunii de sine ca atare în sine”, care 
ilustrează o „punere în sine” şi conştiinţa că Eul e el însuşi 
– „absolută determinare de sine însuşi” („eu sunt, eu ştiu, 
eu cuget”); acel al conştientizării faptului că eul (meu) e 
dominat de lumea exterioară, această dominare numin-
du-se voinţă; acel al faptei, fără de care voinţa ar rămâne 
simplu act de a voi. „Eul, voinţa şi fapta – acestea-s toate 
elementele vieţii”, notează Eminescu (ms. 2255), definind 
astfel şi elementele esenţiale ale perso nalităţii.

Eugen Todoran distinge în componenţa personalităţii o 
dimensiune subiectivă şi alta obiectivă: „Orice mare per-
sonalitate, care, în orice cultură, poate împrumuta numele 
său unui secol sau unui anumit curs al istoriei, indiferent 
de secţiunea în care apare prezenţa lui în timp, se distinge 
prin două trăsături fundamentale, după accepţiile termenu-
lui de „personalitate” – una în sens abstract sau subiectiv, 
alta în sens concret” (Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De 
ce Eminescu?, Reşiţa, 1999, p. 22). Pornind de la studiul 
lui Maiorescu, Todoran invocă argumentul identificării cu 
geniul şi facultatea poetului „de a vedea lumea de sus şi 
foarte de departe”, dintr-o situare într-un punct în care lu-
mea toată i se construia în „gând”, ca o cosmogonie po-
etică. E o situare într-un absolut ce nu aparţine oricărui 

individ uman. Geniul se manifestă ca un demon ce îi în-
trupă cugetarea, alteori ca titan cu o putere „revelată” ce 
îndrumă oamenii după propriile lor idealuri.

T. Vianu împărtăşeşte convingerea maioresciană că Emi-
nescu a fost un om genial şi că semnul geniului a împiedicat 
caracterizarea lui prin „elementele relative ale vieţii lui”. 
În evocarea memorialistică a lui Caragiale se configurea-
ză portretul unui tânăr genial cu atribute specific romantice 
de tipul lui Chatterton „trăind în închipuire, cu o pronun-
ţată inaptitudine pentru viaţă, suferind de mania circulară, 
când exuberant şi când abătut de moarte” (Personalitatea 
lui Eminescu, în vol. Studii de literatură română, 1965, p. 
205). Înzest rarea cu o capacitate extraordinară de autode-
terminare face ca amănuntele întâmplătoare ale vieţii sale 
să fie lipsite de importanţă. Desfacerea de „cercul strâmt” al 
celor lumeşti prin frânele exercitate asupra voinţei practice 
este însuşirea geniului, teoretizată de Schopenhauer. „Ma-
rele grand în care este înfăţişată în viaţa lui Eminescu dove-
deşte numai integritatea cu care poetul îşi înţelege menirea 
pe lume. Ea nu ne spune însă nimic despre adâncurile pro-
blematice din care a izbucnit opera sa” (Ibidem, p. 207).

Masca platoniciano-schopenhaueriană a lui Eminescu, 
aplicată de Maiorescu în spiritul teoriei filosofului voinţei şi 
axată pe impersonalitate, dovedeşte o „existenţă” datorată 
propriei intuiţii şi voinţe.

Încercând să stabilească un ax structural, o faculté ma-
îtresse, D. Popovici îşi recunoaşte neputinţa. Gherea cre-
de că aşa-zisul pesimism, determinat de cauze sociale, se 
infiltrează ulterior în sufletul poetului, N. Petraşcu susţine 
că este un om al Evului Mediu, Dragomirescu acreditea-
ză delimitarea între personalitatea artistică a unui pesimist 
şi personalitatea omenească ce atestă un optimist. Nicolae 
Iorga întrezăreşte o versalitate caracterologică (este „rând 
pe rând visător şi dezgustat, quetist şi revoluţionar, plăsmu-
itor de idealuri şi dornic de liniştea vecinică”). E. Lovinescu 
aplică „omului născut uriaş şi incomplet, intemporal, fără 
priză în realitate, în actualitate cu dezechilibru între materie 
şi spirit, indiferent şi absent, abstract, imens abstract, ars 
de pasiuni substanţiale, pendulând între extreme” o grilă 
freudiană: „sub raportul erotic (chestiune importantă nu nu-
mai ca amănunt biografic, ci ca una din cheile principale ale 
operei lui), de o sexualitate neliniştitoare, caracteristică, de 
inhibare evidentă, de o refulare freudiană... care l-a împins 
spre o sentimentalitate excesivă şi prejudiciabilă omului, 
dar de mare forţă poetică”.

Criticii care au absolutizat cercetarea sursieră şi pesi-
mismul (de extracţie schopenhaueriană, funciar „secundar”, 
„social”, metafizic, budist etc.), francezul Alain Guillermou 
i-a opus perspectiva productivă a genezei interioare a ope-
rei poetice.

Pompiliu Constantinescu releva caracterizarea perso-
nalităţii pe care o credea problema fundamentală a criticii 
faţă de Eminescu: „ca şi natura, care e veşnică, absolutul nu 

poate fi trăit şi experimentat decât pornind de la datele per-
manente ale naturii; între ele, Erosul este cea mai evidentă” 
(O catedră Eminescu, 1987).

În anii ’60 şi mai cu seamă în anii ’80 Eminescu apare, 
în câteva studii importante, ca mare poet al fiinţei, al abisu-
rilor ontologice.

În Eminescu sau despre Absolut (1963; trad. în română.: 
1990) Rosa del Conte distinge, încă în cele mai modeste în-
ceputuri, că mintea eminesciană este cutreierată de fantoma 
contradictoriului.

Cartea Svetlanei Paleologu-Matta Eminescu şi abisul 
ontologic (1988) îl raportează la fenomenologia lui Hei-
degger şi Husserl, la axiologia modernă, în special la Max 
Scheler, la care persoana se identifică spiritului în drumul 
lui spre Absolut. Poetul nu doar prinde lumea în concepţie, 
ci o percepe ca o totalitate a existenţei, pusă sub semnul 
tragicului. Moartea e privită de el în faţă ca dimensiune 
esenţială ce agită orizontul existenţial, plin de tainele in-
determinării.

Noi faţete ale personalităţii apar din perspectiva rapor-
tului dintre existenţa umană şi existenţa în genere (George 
Munteanu), dintre eul eminescian şi legile universului (Th. 
Codreanu) sau din perspectiva modelelor cosmologice (Ioa-
na Em. Petrescu).

§ Nietzsche reia în Noi, filologii, problema personalității 
lui Homer, considerată problema cea mai importantă a filo-
logiei clasice, denumită de Schiller „o barbarie savantă”. În 
Homer lumea modernă a încercat un mare punct de vedere 
istoric: „Aici s-a putut învăța recunoașterea reprezentărilor 
concentrate în formele aparent stabile ale vieții popoarelor 
antice, aici s-a recunoscut, pentru prima oară, acea minuna-
tă capacitate a sufletului popular de a turna stările morale 
și de credință în forma personalității” (Friedrich Nietzsche, 
Noi, filologii, Cluj-Napoca, 1994, p. 28).

Manifestările unei personalități presupune o legitate și 
un acord interior, ștergând ca ne-homerică ceea ce contrazi-
ce această legitate.

Este de reținut din reflecțiile autorului Voinței de putere 
aserțiunea că Homer, ca poet al Iliadei și al Odiseei, „repre-
zintă o judecată estetică”. Împotriva lui nu se poate afirma, 
cum fac unii filologi, că este numai o închipuire, că e, în re-
alitate, o imposibilitate estetică. Majoritatea lor sunt de pă-
rere că schița unui poem precum Iliada aparține unui singur 
individ, acesta fiind anume Homer. „Măsura măreției unui 
artist este cât anume poate el să surprindă cu o privire de 
ansamblu și, totodată, să creeze ritmic pentru sine” (ibid., 
p. 37). Puterea de cuprindere homerică este greu de surprins 
conform unei scheme conceptuale. „Aceasta reușește, con-
tinuă filosoful, cu atât mai perfect, cu cât artistul ordonator 
întrebuințează mai conștient legile estetice fundamentale: 
mai mult, el va putea să stimuleze chiar și iluzia că, într-un 
moment plin de forță, întregul a plutit în fața ochilor săi ca 
un întreg intuitiv” (ibid.)

ETERNĂ, EMINESCIANA

ARGUMENT LA EDIȚIA A II-A

PERSONALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

(Urmare din pag. 1)

Monumentul lui M. Eminescu la Cernăuți

15 ianuarie 2016
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În prima decadă a acestei 
luni, Departamentul de Li-

teratură Universală și Comparată 
al Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine a organizat Conferința 
Ştiințifică Internațională „Un 
veac de conflagrații: realita-
te și ficțiune” (Ediţia a VII-a). 
La acest eveniment științific și 

cultural de anvergură au participat peste 50 de 
persoane – profesori și conferențiari universitari, 
oameni de știință și scriitori din R. Moldova și de 
peste hotare.

 Comunitatea academică din republică a fost 
reprezentată de dna Elena Prus, profesor univer-
sitar, doctor habilitat, prorector pentru Cercetare 
Științifică și Studii Doctorale, ULIM; de dl Ion 
Plămădeală, doctor habilitat, șeful Sectorului de 
Teorie și Metodologie Literară a 
Institutului de Filologie al AȘM; 
de dna Maria Șleahtițchi, doc-
tor, conferențiar universitar, se-
cretar științific al Secției Științe 
Umanistice și Arte a AȘM, de 
dna Elena Ungureanu, doctor 
habilitat, Institutul de Filologie 
al AȘM și Institutul de dezvol-
tare a Societății Informaționale 
ș.a.

De peste hotare au răspuns 
invitației noastre dl Gheorghe 
Clitan, profesor universitar, doctor habilitat, di-
rector al Departamentului de Filosofie și Științe 
ale Comunicării (Universitatea de Vest din 
Timișoara); dl Gheorghe Manolache, profesor 
universitar, doctor (Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu); dl Vasile Spiridon, profesor universi-
tar, doctor (Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
la Bacău), precum și alte personalități de la di-
verse instituții de învățământ și de cercetare din 
România, Spania (Universitatea din Granada), 
Franța (Universitatea Paris II, Pantheon Assas), 
Belgia (Universitatea Liberă din Bruxelles), Ma-
rea Britanie (Preston Academy of English), Be-
larus (Universitatea de Stat din Belarus) ș.a.

Această amplă întrunire și-a propus drept 
scop să răspundă exhaustiv la întrebările: ce 
s-a întâmplat, cum s-a schimbat realitatea so-
cială, ideologică și culturală pe parcursul a o 
sută de ani după terminarea Primului Război 
Mondial în 1918, urmărind să fie proiectată o 
revizitare detașată, cu spirit critic și creativ, cu 
judecăți de valoare, neangajate politic, a secolu-

lui care, datorită ambivalenței de evenimente și 
de fenomene istorice, sociale, politice și cultura-
le (oscilând între limite – de la dictatură, totali-
tarism și exterminare în masă până la toleranță, 
pluralitate, multiculturalitate și dialog) deseori 
este considerat ca un secol al extremelor. 

***

În cadrul lucrărilor conferinței s-a luat în 
dezbateri modul în care s-au desfășurat 

evenimentele importante din acest veac de extre-
me și de explozie a tehnologiilor; cum acestea 
au fost reflectate în literatură sau au avut vreun 
impact asupra literaturii şi a doctrinelor ideolo-
gice şi filosofice ale secolelor XX și începutul 
secolului XXI, pornind de la premisa că în litera-
tură își găsesc expresia cea mai profundă și mai 
complexă toate schimbările și problemele vieții 
sociale, dar și spirituale ale omului. În același 

timp, s-a urmărit și partea cealaltă a procesului: 
a avut totuşi literatura vreun rol în modelarea 
fizionomiei sociale şi politice a acestui veac, în 
schimbarea paradigmelor de înţelegere a lumii; 
care au fost influenţele literaturii asupra gândirii, 
asupra schimbării mentalităţilor?

Dată fiind complexitatea problemelor aduse 
în discuție, s-a conturat o perspectiva interdis-
ciplinară în abordarea temei: au fost prezentate 
cercetări literare, dar şi din domeniul Istoriei, 
Sociologiei, Filosofiei, Ştiinţelor Politice, Cultu-
rologiei etc. 

În cadrul evenimentului, reflectat în aceas-
tă cronică, a fost prezentat volumul cu materi-
alele Conferinței din anul trecut „Literatura 
migrației: deschideri și bariere” (redactor-co-
ordonator subsemnata, Chișinău, CEP USM, 311 
p., ISBN 978-9975-71-964-3). 

 Emilia TARABURCĂ, 
doctor, conferențiar universitar, 

şef al Departamentului Literatură Universală 
și Comparată

Stagiul de 
practică, or-

ganizat la Specia-
litatea de Asistenţă 
Socială constituie 
o componentă im-
portantă a Progra-
mului de Instruire, 
asigurând apro-

fundarea cunoştinţelor și obținerea 
competențelor profesionale de activi-
tate în instituţiile de profil. Pe parcur-
sul practicii studenții au posibilitatea 
de a se convinge că și-au ales corect 
specialitatea, care reprezintă un model 
specific de protejare socială a oame-
nilor şi a drepturilor lor, reprezentând 
una dintre premise-
le ce asigură bunul 
mers al societăţii 
contemporane. În 
același rând, sta-
giul de practică 
constituie un bun 
„antrenamentˮ, care 
le oferă studenților 
competențe necesa-
re în față provocă-
rilor competitive.

Studenții au 
evidențiat rezul-
tatele stagiului de practica în cadrul 
Conferinței de totalizare, organizată 
tradițional de către Departamentul 
de Sociologie și Asistență Socia-
lă, menționând următoarele etape şi 
priorităţi: „posibilitatea de a obține 
experiență practică și profesională 
de calitateˮ; „înţelegerea specificului 
muncii în echipă, a activităţii desfăşu-
rate într-o organizaţieˮ; „relaționarea 
directă cu beneficiarii și cu un potențial 
angajatorˮ; „evaluarea propriei acti-
vităţi prin prisma opiniei angajatoru-
lui și autoevaluareaˮ; „oportunitatea 
de a fi văzut şi cunoscut pentru abi-
lităţile şi potenţialul profesionalˮ ș.a. 
Totodată, tinerii sociologi de mâine 
au remarcat și o „rivalitate” din parte 
unor specialiști, care însă este consi-
derată de ei drept un argument în plus 
pentru a se profesionaliza continuu.

Este cert faptul că experienţa 
acumulată în perioada stagiului se 
manifestă, în special, prin abilităţile 
dezvoltate, iar provocările îi ajută pe 
studenți să valideze importanța cursu-
rilor predate la Universitate. Reușita 
unui stagiu de practică este asigură 
de fructuoasele colaborări stabilite de 
Departamentul Sociologie și Asistență 
Socială cu partenerii de la bazele de 
practică, care include atât sistemul de 
stat al asistenţei sociale din Republica 
Moldova (ministere, departamente, in-
stituţii medicale, educaţionale, birouri 
de probaţiune, direcții teritoriale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Fami-
liei, direcţii de protecţie a drepturilor 

copilului, case 
teritoriale de asi-
gurări sociale 
etc.), precum şi 
sistemul organi-
zaţiilor neguver-
namentale naţio-
nale şi internaţi-
onale, care oferă 
servicii sociale. 
Astfel că în anul 
curent de studii, 
la fel ca și în anii 
precedenți, un 

grup de studenți de la specialitatea 
Asistență Socială vor desfășura sta-
giul de practică în România, la Uni-
versitatea „Al.I.Cuzaˮ din Iași, unde 
li se oferă un program de instruire 
complex. 

Colectivul Departamentului de 
Sociologie şi Asistenţă Socială va pro-
mova şi în continuare diversitatea mo-
dalităţilor de organizare a stagiilor de 
practică în ţară şi peste hotare. Or, ex-
perienţele reuşite din cadrul practicii de 
specialitate sunt deosebit de motivante 
pentru studenţi şi conferă o valoare 
apli ca tivă suplimentară cunoştinţelor şi 
abilităţilor formate pe parcursul anilor 
de studii.

Cristina COROBAN, 
lector universitar, 

Departamentul Sociologie și 
Asistență Socială

Universitatea de Stat din Moldo-
va, reprezentată de Centrul Wol-

fram Moldova, în parteneriat cu prestigi-
oasa companie americană de tehnologii 
informaționale Wolfram Research Inc. 
din Champaign, Illinois, au desfășurat 
pe data de 9 iunie, 2018, în cadrul 
Universității de Stat din Moldova prima 
ediție a Conferinței „Moldova Wolfram 
Technology Conference 2018”. 

La ea au participat cadre didactice, doctoranzi, studenți 
și reprezentanți de la diverse instituții: Institutul de Matema-
tică și Informatică, Institutul pentru Dezvoltarea Societății 
Informaționale, Oficiul de Transfer Tehnologic al 
USM, Incubatorul de inovare „Inventica-USM”. Au 
fost prezenţi și oaspeți-parteneri de încredere ai USM 
pe segmentul educație–cercetare–inovare–transfer 
tehnologic: Elena Belei, secretar de stat în dome-
niul cercetării (Ministerul Educației, Culturii și Cer-
cetării); Vitalie Tarlev, secretar de stat (Ministerul 
Economiei și Infrastructurii); Mihaela Huncă, de-
putat în Parlamentul României, secretar al Comisiei 
pentru Învăţământ, Știinţă, Tineret şi Sport; Svetla-
na Cojocaru, director al Institutului de Matematică 
și Informatică, membru corespondent al AȘM; Igor 
Cojocaru, director al Institutului pentru Dezvoltarea 
Societății Informaționale; Galina Mihalkina, Mika-
yel Egibyan și Patrik Ekenberg, Compania Wol-
fram Research Inc. din SUA, precum și reprezentanți 
ai companiilor de IT, parteneri ai USM: Endava, Al-
lied-Testing, IT-Lab etc. 

Domnul Marian Jalencu, şeful Departamentului Admi-
nistrarea Afacerilor, și doamna Tatiana Bulimaga, şef de 
Secţie la Institutul de Cercetare şi Inovare, USM, au prezen-
tat activitățile de Inovare și Transfer Tehnologic, desfășurate 
sub egida Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” și a 
Oficiului de Transfer Tehnologic al instituţiei noastre. 

Sesiunea de deschidere a Conferinței a culminat cu ra-
portul subsemnatului despre experiența de peste 20 de ani 
a USM în implementarea tehnologiilor avansate Wolfram și 

deschiderea în anul 2016, la USM, a Centrului Wolfram Mol-
dova, nucleu al Tehnologiilor Informaționale moderne din 
Republica Moldova și din întreaga regiune. 

***

În prima parte a evenimentului au fost vizitate Centre-
le Universitare de Excelență în IT, consolidate în baza 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, Eras-
mus+ CBHE, a celor de inovare și transfer tehnologic în baza 
colaborării Universității cu partenerii de top în domeniul IT 
din R. Moldova: Centrul de Educație și Cercetare în Mate-
matică și Informatică (CECMI, Boris Hâncu), Centrul Wol-
fram Moldova (CWR, subsemnatul), Laboratoarele Endava 
(Tudor Stegărescu), Allied-Testing (Vladimir Primac) și 

Mikrotik (Alexei Cioban), Oficiul de Educație pentru Dro-
ne (Tatiana Bulimaga) din cadrul proiectului Erasmus+ 
„Educație pentru Drone – eDrone” și Laboratorul de roboti-
că (Valentina Nicorici). 

Reamintim că, de curând, Compania Wolfram Research 
Inc. a furnizat gratuit Universității de Stat din Moldova 20 
de licențe pentru Wolfram Mathematica 11.3 și 20 de licențe 
pentru Wolfram SystemModeler 5.1. 

Ședința în plen a conferinței a inclus rapoartele experților-

reprezentanți ai WRI: Galina Mihalkina, „Wolfram Techno-
logies: new trends and achievements”, Mikayel Egibyan, 
„Applications based on neuronal networks and classical 
processing of images”, Patrik Ekenberg, „Graphical Mo-
deling using Wolfram Technologies”. După pauza de cafea 
și networking, au urmat prezentările raportorilor autohtoni: 
„Introduction to Pareto-Nash-Stackelberg Game and Con-
trol Theory via Wolfram Technologies” (subsemnatul, Fa-
cultatea de Matematică şi Informatică și CWR), „Functional 
programming application to solve programming problems, 
from elementary to Olympiad challenges” (Artem Cozlo-
vici, Nichita Boiarintev și Valentin Serebreanu, studenți-
matematicieni), „Solving Nonlinear Transportation Proble-

ms with Wolfram Mathematica” (Tatiana Pașa, FMI). 
În discursul său Boris Hâncu s-a referit la activitatea 
CECMI și a stării de lucruri în aplicarea Mathematica 
și GridMathematica în calcul paralel pe cluster. Igor 
Cojocaru, directorul IDSI, în finalul conferinței, a ținut 
să sublinieze importanța tehnologiilor informaționale 
în cercetarea științifică, prezentând un șir de produse 
autohtone.

La Conferința „Moldova Wolfram Technology Con-
ference 2018” au participat circa 50 de persoane. Sesi-
unea de deschidere a fost moderată de Florentin PA-
LADI, prorector pentru Activitatea Ştiințifică. Mesajul 
de salut din partea Universității-gazdă a fost prezentat 
de către Otilia DANDARA, prorector pentru Activita-
tea Didactică. Despre rolul consolidării triunghiului 
cunoașterii și importanța modernizării educației 
a vorbit Vladimir GUȚU, decanul Facultății de Psi-
hologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență 

Socială. 
Toate evenimentele desfășurate în cadrul Conferinței nu 

ar fi fost posibile fără implicarea fiecărui participant, fiind 
înalt apreciată susținerea partenerilor de dezvoltare și a prie-
tenilor, suportul financiar și logistic acordat de către Wolfram 
Research Inc. și Universitatea de Stat din Moldova. 

Valeriu UNGUREANU,
director al Departamentului de Informatică și al 

Centrului Wolfram, R. Moldova

Parametrii ştiinţei interuniversitare 

INTERACȚIUNI COORDONATE PE SEGMENTUL EDUCAȚIE – CERCETARE – INOVARE

Umanitatea la răspântii

MISIUNEA LITERATURII LA MOMENT
(MODELAREA FIZIONOMIEI SOCIALE ŞI POLITICE 

SAU „O SUTĂ DE ANI DE CONFLAGRAȚII”) 

MOTIVAȚI DE PERSPECTIVA 
DOMENIULUI ALES

(STAGIUL DE PRACTICĂ LA SPECIALITATEA ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ: ÎNTRE MOTIVARE ŞI PROVOCĂRI)
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Republica Moldova a intrat în anii ’90 într-un proces de declin 
al natalităţii, care s-a soldat cu un spor natural negativ, aces-

ta continuând să se menţină până în prezent. Factorul determinant 
al actualei situaţii demografice este fertilitatea scăzută, rata totală a 
căreia, începând cu 1994, coboară sub nivelul înlocuirii generaţiilor, 
înregistrând în 2017 un număr de 1,28 copii per femeie. 

Există însă şi o multitudine de alţi factori care intervin în procesele 
de diminuare a populaţiei. Printre aceştia, în ţara noastră, se regăseşte 
migraţia externă, care a început să ia proporţii la hotarul celor două se-
cole. Din perspectivă demografică, migraţia contribuie la acutizarea unor 

probleme ce ţin de lipsa braţelor de muncă, de natalitatea scăzută a ţărilor de destinaţie etc., 
dar, în acelaşi timp, ea produce dezechilibre în structura populaţiei ţărilor de origine a emi-
granţilor. În Republica Moldova, de exemplu, un număr din ce în ce mai mic de populaţie 
trebuie să întreţină un număr în creştere de persoane în vârstă inactive, pensionari etc. 

Altfel spus, scăderea populaţiei şi procesul de îmbătrânire a acesteia conduc la presiuni 
semnificative asupra sistemului de protecţie socială (sistemelor de pensii, de sănătate etc.). 

Pentru o analiză mai complexă a factorilor ce stau la baza actualei situaţii demo-
grafice, precum şi pentru previziunea viitoarelor evoluţii ale proceselor demografice, 
este important să fie luate în calcul, în special, durata aflării femeilor de vârstă fertilă în 
afara ţării, intenţiile acestora de a emigra periodic sau definitiv etc. Un şir de întrebări cu 
referire la aceste aspecte au fost adresate şi respondentelor implicate în cercetarea „Compor-
tamentul reproductiv al femeilor din R.Moldova”, realizat de Departamentul de Sociologie 
şi Asistenţă Socială (cercetarea a fost realizată de Departamentul de Sociologie și Asistență 
Socială USM în lunile noiembrie-decembrie 2017 pe un eșantion național format din 1964 
respondente – femei din cinci generații, născute în anii 1958 – 1962, 1968 – 1972, 1978 – 
1982, 1988 – 1992 și 1998 – 2002). 

Astfel, în ceea ce priveşte timpul aflării neîntrerupte în afara ţării, am stabilit că, din 
numărul total de respondente, 17,4% au locuit neîntrerupt un an şi mai mult peste hotare la 
vârsta de 15-49 de ani. Cei mai mulţi ani s-au aflat peste hotare respondentele din generaţia 
1960 (în mediu - 5,14 ani), urmate de respondentele din 1980 (4,41 ani), 1970 (3,39 ani), 

1990 (2,49 ani), 2000 ( 2,16 ani). Ultimele două generaţii sunt cele mai tinere şi cu sigu-
ranţă o parte din ele vor mai pleca peste hotare până la vârsta de 49 de ani, ţinând cont 
de situaţia actuală, în virtutea căreia zilnic pleacă din ţară peste o sută de persoane. 

Drept confirmare pot servi rezultatele cercetării cu referire la intenţia respondentelor de a 
pleca din ţară, din care am stabilit că, dacă ar avea o şansă, 19,8% din toate respondentele ar 
pleca peste hotare pentru totdeauna, iar 42,6% ar pleca pentru o perioadă oarecare. După 
criteriul de vârstă, numărul respondentelor care intenţionează să plece peste hotare pentru 
totdeauna, precum şi pentru o perioadă oarecare este în creştere, îngrijorător fiind numărul 
mare (peste 70%) al celor din generaţiile mai tinere (pentru totdeauna, şi pentru o perioadă 
oarecare: 1960 - respectiv 9,3% şi 30,6%; 1970 – respectiv 13,8% şi 39,6%; 1980 – respectiv 
22,7% şi 41,5%; 1990 – respectiv 22,8% şi 50,1%; 2000 – respectiv 28,6% şi 49,2%). 

Plecarea din ţară a tinerelor femei, în special din ultimele trei generaţii, va contribui 
la reducerea grupelor/cohortelor de vârstă fertilă, aceasta având un impact simţitor asu-
pra scăderii în continuare a natalităţii şi îmbătrânirii populaţiei. Intenţiile respondentelor 
de vârstă fertilă atât de accentuate de a pleca pentru totdeauna, sau pentru o anumită perioadă 
de timp din ţară, nu pot să nu ne îngrijoreze. Din perspectivă demografică, asemenea intenţii 
nicidecum nu sunt optimiste, iar realizarea lor va influenţa şi mai mult depopularea ţării.

 Ca urmare, se va micşora semnificativ şi numărul de copii în şcolile de toate trepte-
le, inclusiv în învăţământul universitar. Starea dată a lucrurilor va afecta în mod firesc 
reţeaua instituţiilor de învăţământ superior, care, puţin posibil, să poată supravieţui în 
actuala componenţă/actualul număr (18 instituţii de stat şi 12 instituţii de învăţământ 
privat). 

Or, se simte tot mai mult nevoia unor schimbări importante în învăţământul superior, care, 
de ţinând cont de standardele contemporane de pregătire a specialiştilor, în special de stabili-
rea unei strânse legături între planurile de admitere şi cerinţele pieţei muncii, de posibilităţile 
inserţiei absolvenţilor conform specializărilor obţinute, vor ridica prestigiul acestor instituţii, 
le vor face atractive pentru toţi tinerii doritori de a obţine o profesie. 

Maria BULGARU, 
doctor habilitat, profesor universitar, 

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

De curând în capitala Kazastanului Alma-
Atî s-a produs un eveniment important, 

de o pronunțată semnificație din domeniul Drep-
tului – categorie care include totalitatea regulilor 
și normelor juridice, acestea reglementând relațiile 
sociale dintr-un stat.

În cazul nostru, este vorba de consemnarea 
unui jubileu de 20 de ani, de când, în capitala aces-
tui stat din Asia Mijlocie, a fost lansată în debut 
Conferința Internațională în domeniul Dreptu-
lui Civil. Din partea Universității de Stat din Mol-
dova (Facultatea de Drept, Departamentul Drept 
Privat) a fost invitat domnul Sergiu BĂIEȘU, 
profesor universitar.

Domnia sa ne-a oferit câteva amănunte pe 
marginea acestei memorabile și valoroase în-
truniri:

- Anticipând modul în care și-a ținut lucră-
rile acest prestigios for de proporții mari, preci-
zez faptul că încă în anul 2010 am avut onoa-
rea să fac cunoștință cu fondatorii Conferinței 
Internaționale în domeniul Dreptului Civil – re-
numitul profesor german în Dreptul Privat Kni-

per de la Universitatea din Bremen (dânsul în 
câteva rânduri ne-a vizitat țara și universitatea) 
și cu academicianul kazah Suleimenov – director 
al Institutului de cercetări în domeniul Dreptului 
Privat.

Anul acesta, la Alma-Atî, au fost prezenți 
specialiști de notorietate din mai multe țări: R. 
Moldova, Germania, Lituania, Letonia, Federația 
Rusă, Azerbaidjan și bineînțeles, Kazastan ș.a.

Evenimentul în cauză a avut o conotație ac-
centuată cu o alură simbolică, adică jubiliară, în-
trucât Conferința Internațională despre care este 
vorba a consemnat cei 20 de ani de la debutul 
activităților sale. În lista participanților au fost 
incluse peste 80 de persoane, fiind prezentate pe 
parcurs 27 de comunicări.

Aici este cazul să menționez că aceste legă-
turi de interacțiune și colaborare strânsă între 
specialiștii în domeniu din diferite țări face ca 
mulți dintre cei care se angajează plenar în aces-
te activități interpuse vin cu plăcerea să-și prezin-
te comunicările și rapoartele în cadrul acelorași 

conferințe, organizate deja de noi, adică de actu-
alul Departament de Drept Privat.

Ultima întrunire extinsă pe care am orga-
nizat-o la facultatea noastră a fost Conferința 
Internațională din 2013. De precizat că pe par-
cursul primei jumătăți a anului în curs – 2018 
la activul Departamentului Drept Privat au 
fost înregistrate câteva activități de notorietate. 
Ele țin de preocupările profesionale, didactico-
științifice și de cercetare continuă în domeniul 
Dreptului corespunzător. Nucleul coechipierilor 
noștri îl constituie domnii Nicolae Roșca, doctor, 
conferențiar universitar; Mihai Buruiană și Ion 
Crețu, lectori universitari, Victor Volcinschi și 
Gheorghe Chibac, profesori universitari. În mo-
mentul de față ne Aflăm pe faza activă de orga-
nizare a unei noi conferințe, preconizată pentru 
toamna acestui an în cadrul Facultății noastre 
care urmează să-și țină lucrările în spațioasa sală 
de solemnități, amenajată și utilizată pentru ase-
menea evenimente de anvergură. 

Vor fi invitaţi şi colegii de peste Prut care re-
prezintă şapte Facultăţi de Drept ale prestigioa-

selor universităţi din România, care deja au con-
ferit o imagine şi o autoritate pe deplin meritată 
Hexagonului nostru.

La această reuniune vom lua în dezbateri şi 
vom pune pe tapet cele mai actuale probleme ce 
se referă la sferele de funcţionalitate ale Dreptu-
lui Civil la etapa actuală.

Bineînţeles că vor fi luate prioritar în discuţie 
problemele de care se preocupă versaţii savanţi şi 
specialişti din ţara noastră şi din statele limitrofe, 
astfel încât forurile ştiinţifice să discute între ele, 
să lanseze propuneri judicioase necesare întregii 
societăţi.

În această ordine de idei, reamintim că în 
anul trecut au fost elaborate o serie de modificări 
importante, pe care Parlamentul R. Moldova le-a 
discutat în prima lectură, urmând să fie definiti-
vate pentru cea de a doua lectură, iar Codul Civil 
în noua redacţie să fie pus în aplicare la timpul 
cuvenit.

Reporter „UNIVERSITATEA”

În prima decadă a lunii trecute, 
în incinta Universităţii de Stat 

din Republica Moldova (Departa-
mentul Drept Public), s-a desfăşurat 
Conferinţa ştiinţifică studenţească 
de bilanţ cu genericul: Dimensiu-
nea teoretică și implicațiile practi-
ce ale filosofiei dreptului, coordo-
nată de doamna doctor, conferenţiar 
universitar Rodica CIOBANU, pro-
fesor titular al Cursului de Filosofia 
dreptului.

Evenimentul a întrunit circa 70 

de studenţi ai anului I, Facultatea de 
Drept, ei fiind iniţiaţi în studierea 
Filosofiei Dreptului. 

 Autorii comunicărilor au pre-
zentat ideile de bază și concepțiile 
juridice din operele filosofice de 
importanță universală ale unor fi-
losofi cu renume mondial Hegel, 
Kant, Bodin, Bataille, Rousseau, 
Mill, Nozick, Lapierre, Bochenski 
etc. 

Fiecare alocuţiune a fost prezen-
tată ca un studiu ştiinţific al unor 
probleme de ordin filosofic şi juridic 

de o stringentă actualitate pentru fi-
ecare student care intenţionează să-
şi prezinte rodul mucii de cercetare, 
să pună întrebări şi să primească 
răspunsuri, să se expună liber și să 
participe la dezbateri. 

Apreciem mult această tendinţă 
şi orientare spre formarea noastră, 
ca viitori jurişti, fiindcă ea ne mo-
tivează, ne sporeşte interesul pentru 
domeniul Filosofiei Dreptului.

Constatăm cu satisfacţie că sco-
pul primordial și obiectivele propu-

se inițial în cadrul acestei sesiuni de 
comunicări au fost atinse. Fiecare 
student în parte și toți împreună am 
parcurs aceste ore într-o ambianță 
creativă, amicală, utilizând și instru-
mente grafice, electronice etc., toate 
acestea fiind îmbinate cu abilități 
oratorice ale colegilor noştri. 

 Cristian BABIN, 
Maria GORE, 

Valeria BEJENARI, 
studenţi în anul I, 

Facultatea de Drept  

ÎN OBIECTIV – FACULTATEA DE DREPT
PRESTIGIUL EFORTURILOR ASUMATE Iniţierea în domeniul ştiinţei

CERCETAREA ÎN FILOSOFIA DREPTULUI

Realitatea, aşa cum este

STATISTICĂ MULT PREA ÎNGRIJORĂTOARE
(Migraţia externă va influenţa în continuare scăderea populaţiei din Republica Moldova)
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La 7 iunie sindicaliştii uni-
versitari şi-au marcat Ziua 

profesională, în cadrul căreia au fost 
evidenţiate cele mai importante, mai 
actuale probleme cu care se confrun-
tă în activitatea lor de zi cu zi. Iar 
printre acestea sunt: lefile prea mici; 
sporul insuficient la salariu pentru 
gradul ştiinţific; dificultăţile privind 
organizarea tratamentului sanatori-
al. Dar în centrul atenţiei noastre se 
află şi chestiunile ce ţin de condiţiile 
de muncă, de securitatea şi sănătatea 

membrilor sindicali, de negocierile colective.
 Pentru conformitate informăm că la protestele din anul 2017 

sindicatele au solicitat un spor la salariu de 50%, pe când în rea-
litate Guvernul Republicii Moldova a aprobat numai 11%.

Această decizie Guvernul o explică prin faptul că este nece-
sară elaborarea şi aprobarea proiectului de lege ce ţine de cuan-
tumul unitar de salarizare în sistemul bugetar. 

Referitor la remunerarea muncii în sectorul bugetar, proiec-
tul în cauză prevede majorarea salariilor de funcţie a personalului 
didactic şi ştiinţifico-didactic cu 40%, începând cu 1 septembrie 
2018. În acelaşi timp documentul în cauză prevede că: „Potrivit 
punctului 2 din Note la Anexa N 11 din Legea N355-XVI cu 
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, salariile de 
funcţie ale cadrelor didactice şi ale personalului ştiinţifico-didac-
tic din instituţiile de învăţământ finanţate de la buget se majo-
rează anual, de la 1 septembrie, pe măsura creşterii procentuale 
a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul 
gestionar faţă de salariul mediu, al cadrelor didactice din învăţă-
mântul real atins în trimestrul IV al anului precedent.”

 Însă în document stă scris: „până la punerea în aplicare a 
noii legi privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 
vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare (în speţă, a Legii N 
355 din 23 decembrie 2005) cu privire la sistemul de salarizare 
în sectorul bugetar”.

 În vederea realizării problemelor în cauză, comitetele sindi-
cale, în calitate de reprezentanţi ai salariaţilor de la şapte univer-
sităţi: USM, UTM, ASEM, UPS „Ion Creangă”,US Tiraspol, 
US „A. Russo” – Bălţi, US „B.P. Haşdeu”, Cahul, au adresat 
un Demers către Guvernul nostru, către Parlament şi către Minis-
terele de resort privind sporul pentru gradul ştiinţific de doctor în 
ştiinţe de la 600 de lei la 1000 de lei, iar pentru gradul ştiinţific 
de dr.habilitat – de la 1100 lei la 2000 de lei.

În Demers se subliniază că, în condiţiile reducerii numărului 
de studenţi, o parte din cadrele didactico-ştiinţifice îndeplinesc 
o sarcină didactică redusă şi sunt remuneraţi pentru spor la grad 
ştiinţific, conform acesteia, corespunzător. În acelaşi timp, apor-
tul de cercetare al cadrului didactic este la nivelul cerinţelor zilei 
şi merită o remunerare deplină la sporul de salariu.

Iar în răspunsul Ministerului Finanţelor se menţionează: „Ţi-
nând cont de scopul stabilirii sporului pentru grad ştiinţific invo-
cat de autorii demersului şi de faptul că reglementarea salarizării 
necesită o abordare complexă şi sistemică, se consideră oportună 
examinarea acestei iniţiative în cadrul reformei sistemului de sa-
larizare a angajaţilor din sectorul bugetar.”

Tot la capitolul salarizare menţionăm că, la 26 aprilie 2018, 
Comitetul sindical al angajaţilor USM a trimis o Scrisoare-De-
mers către Parlamentul şi Guvernul R. Moldova, către Ministerul 
Educaţiei,Culturii şi Cercetării, Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii, dar şi către instituţiile de învăţământ superior ur-
mătorul document: 

SCRISOARE - DEMERS
a cadrelor didactico-ştiinţifice ale Universităţii de Stat 

din Moldova
„Subsemnaţii, membri de sindicat, deţinători ai gradului 

ştiinţific/titlului de doctor şi doctor habilitat, solicităm, în mod 
repetat, majorarea sporului la salariu: pentru doctori în ştiinţe de 
la 600 de lei la 1200 de lei; pentru doctori habilitaţi – de la 1100 
lei la 2000 de lei.

Solicitarea rezultă din faptul că sporul la salarii pentru grad 
(titlu) ştiinţific de 600 de lei şi 1100 lei constituie o sumă simbo-
lică şi nicidecum nu corespunde muncii depuse.

În acelaşi timp, remarcăm şi faptul că mai multe categorii de 
salariaţi din alte domenii beneficiază de salarii cu mult mai mari, 
fără a deţine titluri.

Problema constă în faptul că elaborarea unei teze de doc-
tor (doctor habilitat) necesită muncă îndelungată şi anevoioasă, 
multă energie, eforturi, dar şi mari cheltuieli financiare. Ulterior, 
deţinătorii de titluri ştiinţifice elaborează manuale, suporturi de 
curs, monografii, diferite materiale didactice, în baza cărora sunt 
pregătiţi elevii şi studenţii din R. Moldova.

Anume pe motivul remunerării reduse o parte din tinerii 
absolvenţi nu sunt motivaţi să continue munca ştiinţifică (de 
cercetare) şi pleacă peste hotare. Drept consecinţă, scade şi 
numărul candidaţilor la studii doctorale, fapt ce influenţează 
negativ viitorul universităţilor. Munca ştiinţifică nu este apre-
ciată la justa valoare, fapt ce frânează mult dezvoltarea soci-
etăţii, iar o ţară fără educaţie de calitate şi fără ştiinţă nu are 
viitor.

Indiscutabil, învăţământul superior şi cercetarea trebuie să 
devină cu adevărat o prioritate naţională, o călăuză în viaţă pen-
tru tineri, dacă dorim să ne integrăm în spaţiul european, să pro-
gresăm în mod real, conform aspiraţiilor europene.

Precum se stipulează în Codul Educaţiei, începând cu 1 sep-
tembrie 2019, în învăţământul universitar vor activa numai cadre 
didactice care deţin titluri ştiinţifice, iar în instituţiile de învăţă-
mânt superioar din R. Moldova titlurile ştiinţifice le deţin aproxi-
mativ 50% din cadrele didactice. Întrucât diferenţa salarială între 
un cadru didactic cu titlu ştiinţific şi un cadru didactic fără titlu 
ştiinţific este doar de 600 de lei şi 1100 de lei, o parte din cadrele 
didactice tinere nu sunt motivate să elaboreze teze de doctor şi să 
obţină titluri ştiinţifice.

 Or, titlul ştiinţific, în aprecierea financiară şi socială actuală, 
este cu totul devalorizat, iar imaginea cadrului didactic universi-
tar este substanţial deteriorată.

În contextul celor expuse, considerăm că sporul la salariu 
pentru titlu (grad ştiinţific) trebuie să fie aprobat şi inclus în 
noul sistem de salarizare în cel mai urgent mod, iar deţinătorii 
de grade ştiinţifice (doctori şi doctori habilitaţi) să beneficieze de 
această majorare (cu modificări respective în legislaţie)”.

***
Iată răspunsul primit de la Ministerul Finanţelor: 
„Luând în considerare iniţiativa Guvernului de a propune 

Parlamentului un sistem nou de salarizare în sectorul bugetar, cu 
implementare din 1 ianuarie 2019, în procesul de elaborare a pro-
iectului de Lege respectiv se reexaminează conceptual principiile 
şi componentele salariale, inclusiv propunerea ce ţine de sporul 
pentru grad ştiinţific”.

Notăm că nici în prima, nici în a doua poziţie, ce ţine de 
majorarea sporului pentru gradul ştiinţific nu se indică anume 
cifrele concrete. Iar concluzia ar fi următoarea: lupta noastră 
pentru un salariu decent şi pentru un spor la grad ştiinţific 
continuă.

Altă problemă stringentă, care se află în vizorul perma-
nent al comitetului sindical USM este tratamentul sanatorial. 
Problema rezidă în faptul că din an în an nouă ne revine un nu-
măr tot mai redus de bilete sanatoriale. Anul acesta, de exemplu, 
vom beneficia numai de 8 sau 9 bilete sanatoriale. Orice comen-
tarii sunt de prisos. Iată de ce noi suntem nevoiţi să identificăm 
alte mijloace financiare interne (din contul Comitetului sindi-
cal) şi să organizăm tratamentul sanatorial. Drept consecinţă, în 
2018, de un asemenea tratament vor beneficia 25-30 de membri 
de sindicat, comitetul sindical urmând să achite 60% din costul 
acestuia.

Ținând cont de împrejurările create, am propus conduce-
rii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) să aloce 
din bugetul ei 3-4 milioane de lei pentru revigorarea trata-
mentului sanatorial, care în prezent se află în cădere liberă. 

O situaţie similară se atestă şi în domeniul organizării 
odihnei de vară a copiilor. Şi în acest domeniu trebuie să se facă 
ordine. Bunăoară, dacă taberele de vară încep să funcţioneze la 1 
sau 6 iunie, nouă ni se repartizează aceste bilete cu mult mai târ-
ziu - pe la sfârşitul acestei luni sau chiar începând cu luna iulie, 
ba uneori şi mai târziu. Unde mai pui că ni se rezervă doar 30-35 
de bilete, pe când necesităţile sunt de câteva ori mai mari.

Rezumând cele expuse, suntem nevoiţi să constatăm că, aşa 
numitele completări, proiecte şi amendamente vizând remunera-
rea angajaţilor din învăţământul universitar, sunt doar nişte adau-
suri mizere, care nu au schimbat şi nu schimbă cu nimic situaţia 
complicată existentă în domeniu.

Considerăm că este umilitor să vorbeşti despre creşterea sala-
riului cu 3 % sau 8% în timp ce puterea de cumpărare a monedei 
naţionale scade pe zi ce trece. În acelaşi timp, indicele preţurilor 
la multe mărfuri de consum şi medicamente, la servicii comuna-
le, combustibil cresc în ritmuri galopante, pe când cursul valutar 
rămâne neschimbat. Cu părere de rău, conducerea Federaţiei 
Sindicatelor din R. Moldova deseori face declaraţii de pro-
test, după ce preţurile exagerate intră în vigoare şi Legile re-
spective sunt deja adoptate.

În asemenea condiţii este foarte complicat să educi tânăra 
generaţie şi să te implici în munca de cercetare la nivelul Stan-
dardelor europene. Un om sărac se simte umilit şi înjosit. Iată de 
ce grija pentru ziua de mâine a ţării noastre, marea responsabili-
tate ce ne-o asumăm pentru viitorul tinerei generaţii ne obligă la 
măsuri şi acţiuni concrete.

Dumitru CĂLDARE,
preşedintele Comitetului sindical al angajaţilor USM

A vorbi despre Omul Frumos în contextul 
în care trăim, într-o lume mutilată, a omului urât,

într-o lume schilodită, într-o lume confuză, pe care, iată, 
o gustăm din plin ―ce provocare extraordinară!

Dan PURIC

Prima dată l-am văzut pe la finele anului 1968, sau începutul lui 1969, când 
se afla la volanul maşinii de serviciu „Volga – GAZ 21”, de culoarea „cafea 

cu lapte” a rectorului de pe atunci Alexei Medvedev – cel de pe urma căruia am avut 
de suferit, acesta exmatriculându-mă de la facultate, pentru ca peste un anumit timp 
să fiu restabilit. Povestea e lungă şi dureroasă, dar cu un final pozitiv pentru subsem-
natul. Mi s-a întipărit atunci exteriorul acelui bărbat tânăr, bine făcut, cu zâmbetul 
deschis pe faţă, îmbrăcat la patru ace, care emana bunătate, simplitate şi deschidere 
de comunicare, chiar din clipa când am dat mâna cu el.

 S-a prezentat simplu, cu numele Andrei. Cei din preajmă îi spuneau simplu „şo-
ferul rectorului”. De atunci nu l-am văzut până hăt mai târziu, adică prin luna lui 
Florar 2002, când el era deja şoferul altui rector - viitorul academician Gheorghe 
Rusnac. L-am observat într-un zori de zi, când mă îndreptam spre biroul de lucru 
(în funcţia de redactor al ziarului „Universitatea”). Stătea în dreptul garajului său, 
înconjurat de un pâlc agitat de porumbei: unul chiar i se aşezase pe palmă, ciugulin-
du-i miezul de nucă, iar ceilalţi, parcă valsau în jurul binefăcătorului lor. Urmăream 
curios această scenă impresionantă, care se repeta aproape în fiecare dimineaţă. Şi 
îmi ziceam în gând: „ce om bun şi frumos la suflet este acest Andrei”.

Uite că de atunci (astăzi el este deja şoferul celui de-al cincilea rector – domnul 
Gheorghe Ciocanu, profesor universitar) mi l-am apropiat şi mi l-am făcut un sincer 
confident. Iar această prietenie (sper că este una reciprocă) durează de aproape 17 ani, 
timp cât fac în fiecare dimineaţă naveta pe jos de la Telecentru spre draga mea Alma-
Mater –Universitatea de Stat din Moldova, pe care am absolvit-o în anul 1970 (prima 
promoţie de jurnalişti profesionişti din ţărişoara noastră).

Şi totuşi, ce m-a îndemnat să aştern aceste rânduri despre un om din pătura socială 
a celor mulţi, a căror osteneală cotidiană nu se încadrează în categoria, hai să-i zicem, 
de profesii elitiste, de mare prestigiu, dar pe care se ţine lumea aceasta. Pentru mine, 
Andrei nu este numai „şoferul rectorului”, eu îl respect şi îl preţuiesc ca pe un curajos 
şi convins patriot al neamului, un om cu o puternică personalitate, un om cu inima 
deschisă, cu un suflet cald şi blajin, care radiază o neprefăcută căldură omenească, înţelepciune, cumpă-
tare, chibzuinţă, o poziţie civică intransigentă faţă de realităţile noastre atât de controversate şi nesigure. 
Îţi este mai mare dragul să-i asculţi vorba cu duh, să-i memorizezi snoavele, anecdotele, bancurile, toate 
acestea fiind îmbrăcate în haina bunei cuviinţe şi a unei moralităţi sănătoase, pe care Andrei a moştenit-o 
de la părinţi, mai ales de la mama Olga „cu cele patru clase la români”, precizarea aparţinându-i.

***

Născut „pe timpul românilor”, în comuna Ţâpala, fostul judeţ Lăpuşna, Andrei (al doilea 
copil din cei şapte, pe câţi i-au adus pe lume vrednicii gospodari Olga şi Constantin Sârbu), 

compatriotul nostru afirmă că este „un copil al războiului”. Fiindcă a venit pe lume chiar atunci când 
prăpădul în lume s-a lăţit nu numai peste satul lui natal, dar şi peste întreaga Europă.

A crescut mai mult în grija mamei, întrucât tata a fost nevoit să plece de 
acasă, împins de multe şi neocolite nevoi, dictate de vitregiile acelor vremi. 
Iar toată povara casei a căzut pe umerii celei care i-a dat lui Andrei viaţă. El 
este convins că toate câte le-a însuşit până acum i le datorează mamei, despre 
care îmi vorbeşte astfel: „Mama mea a fost o femeie foarte puternică, cu 
frică de Dumnezeu. În ciuda multor greutăţi şi suferinţe prin care a fost 
nevoit să treacă, reuşea în fiecare duminică să asculte slujba în biserică, 
fiind şi o coristă de vocaţie; ţinea cu îndârjire şi coarnele plugului, semă-
na şi strângea la timp roada, iar serile ţesea covoare şi broda tot ce-i că-
dea în mână. Muncea ca o albină. Şi pe toate le reuşea, pe toate le aranja 
la locul şi la timpul lor”.

De fapt, munca istovitoare pe lanurile colhoznice, tot alături de mama, l-a 
făcut pe Andrei să se maturizeze înainte de vreme, să se simtă bărbat doar la 
cei vreo 14 ani. Ceva mai târziu, neajungând încă la majorat, a fost şi ajutor de 
combiner. Bineînţeles că cei de la cârma colhozului „Steagul leninist” (i-a reţinut 
titulatura pentru toată viaţa) l-au luat în seamă, trimiţându-l să se facă şofer la 
şcoala profesională din Todireşti (apropo, pe timpul românilor, aceasta era una 
dintre vestitele şcoli de meserii din Basarabia şi de dincolo de Prut).

Iată aşa, actualul angajat al USM (ulterior a reuşit să absolve prin corespon-
denţă Facultatea de Drept) a devenit şofer de clasa întâi. Şi pentru toată viaţa! 
Dar nu numai un şofer al celor cinci rectori, care, la rândul lor, l-au respectat şi 
i-au apreciat profesionalismul, calităţile umane, corectitudineaşi omenia. 

Dacă astăzi aş fi întrebat care din calităţile prietenilor mei (nu contează ran-
gul, gradul şi nivelul de studii, starea lor socială etc. inclusiv ale celui pe care-l 
vedeţi în imaginea alăturată), aş răspunde franc, fără ezitare – Inteligenţa.

Şi ultimul detaliu: Andrei Sârbu se află la volanul automobilului univer-
sitar de serviciu o jumătate de secol şi mai bine.

 În fiecare dimineaţă, în ziua de joi, îl văd pe Andrei Sârbu în cabină, 
aplecat asupra Revistei Literatura şi Arta. Este unul dintre cei mai devotaţi şi 

consecvenţi cititori ai săptămânalului nostru, a cărui colecţie o păstrează grijuliu chiar de la primele 
numere.

Mihai MORĂRAŞ 
CROCHIUL „DESPRE UN OM FRUMOS” A FOST RELUAT DIN SĂPTĂMâNALUL SCRIITORILOR 

DIN R. MOLDOVA „LITERATURA şI ARTA” (NR.24, 2018, 14 IUNIE). 

Acest nuc, proiectat în imagine, 
Andrei Sârbu l-a sădit în preajma 

Bisericii „Întâmpinarea Domnului” 
acum trei decenii. La fel ca şi cireşul, 
prăsadul, teiul şi frasinul acestui mare 

sufletist, copacul face umbră deasă 
în zilele toride Campusului Central 

Universitar.
Foto: Marina Cebotari

DESPRE UN OM FRUMOS

Tribuna liderului sindical

RESPONSABILITATEA PENTRU VIITOR NE OBLIGĂ LA ACȚIUNI CONCRETE
(PROBLEME, CE NU MAI SUPORTĂ AMâNAREA !)
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Toate cele cinci semnatare ale micro-eseurilor din 
această pagină (studente în anul III, Facultatea de Lite-
re. Secţia cu frecvenţă redusă) urmează Cursul teoretico-
practic „Sintaxa Limbii Române” al doamnei Eugenia 
DODON, doctor, conferenţiar universitar, Departamentul 
Lingvistică Română şi ştiinţă Literară.

Domnia sa, după cum a scris în repetate rânduri zia-
rul „Universitatea”, aplică o metodă eficientă şi atractivă 
în a-i îndemna şi a-i implica pe studenţi să muncească 
la ore cu inspiraţie, creativ, să-şi antreneze cunoştinţele 
şi capacităţile pentru a-şi verifica aptitudinile în alegerea 
traseului lor profesional. 

Intuim că această speranţă, acest deziderat transpa-
re convingător chiar din conţinutul rândurilor semnate 
de Lidia Gnatiuc-Golban, Viorela Bâcu-Pânzari, Doina 
Doncila, Iulia Pântea-Toma şi Iulia Pasternac-Pulbere.

Să le fie într-un ceas bun!
Mihai Morăraş

A ŞTI SĂ GĂSEŞTI ŞI SĂ-ŢI URMEZI TRASEUL

„Cuvintele sunt, desigur,  cel mai puternic drog folosit de omenire.” 
(Rudyard Kipling)

Cuvintele sunt puterea pe care o deținem cu toții. Cu ajutorul cuvintelor co-
municăm, ne exprimăm gândurile și sentimentele. Cuvintele pot crea fru-

mosul, dar o altă putere a lor este cea de a distruge. Ele pot exprima dragostea, ura, 
tristețile, bucuriile, dar şi lacrima pe care-o vărsăm. Cuvintele, prin felul în care sunt 
alese, pot fi dulci și amare. De aceea, înainte de a le rosti, trebuie să le aranjăm și să 
le măsurăm, pentru că ele pot bucura și supăra în același timp. 

În funcție de felul în care le rostim, cuvintele pot fi înțelese în diferite moduri, 
aceasta este marea lor magie: în funcție de cel ce emite sau recepționează, cuvintele 
pot avea sens și înțeles diferit de la om la om. Noi suntem o fabrică de cuvinte, noi le 

creăm și le dăm viață. Cu ajutorul cuvintelor și de felul cum le rostim, ne creăm pe noi înșine. Cuvintele 
ne reprezintă, ele ne creează un CV în fața unei societăți. Cuvintele sunt cartea de vizită a unei țări, ele, 
prin felul în care sunt reprezentate în fața unui străin, devin buletinul de identitate al lumii civilizate sau 
al celui care le rostește.

De multe ori ne-am confruntat cu momente în viață când, prin simpla rostire a cuvintelor, ele au 
devenit fapte reale. Acest lucru se întâmplă din simplul motiv că noi credem în ceea ce vorbim, iar 
cuvintele au puterea de a se adeveri; uneori frica de anumite cuvinte ne poate face rău. Trebuie să fim 
atenți și la modul cum le rostim.

Cuvintele sunt frumoase, sunt melodioase. Ele sunt dragoste, sunt dor. Ele sunt tot ce ne 
înconjoară. Doar noi trăim în timpurile când cuvintele conduc, au puterea de a-l transforma pe om. 
Cuvintele rostite în momentul potrivit salvează, încurajează și perfecționează.

Cuvintele și viața sunt daruri date de Dumnezeu fiecăruia dintre noi la naștere, ele nu pot fi despărțite. 
Atâta timp cât trăim ne folosim de cuvinte. 

Cu cât ne adâncim mai mult în timp, cu atât mai multe cuvinte descoperim. Ele sunt însoțite de 
rude, prieteni, cunoscuţi, de frați și surori, dar ele mai sunt în viaţa noastră antonime și sinonime. Astfel, 
descoperim că și cuvintele au familie, că ele sunt tinere şi sunt cărunte .

Unii oameni nu cunosc puterea cuvântului. Ei nu înțeleg că cuvintele pe care le folosesc fac parte 
din viața lor, iar, uneori, din lipsa cunoaşterii, ei rămân fără cuvinte. Pentru a avea cât mai multe cuvin-
te, trebuie să le studiezi. Cuvintele sunt, de asemenea, o știința pe care, cu cât însuşeşti mai mult, cu atât 
ea devine mai interesantă și mai captivantă. Fiți atenți la cuvinte, controlați-le bine și ele vă vor deveni 
cel mai bun și credincios prieten, de care nu vă veți despărți niciodată.

Iulia PÎNTEA -TOMA, 
profesoară la Liceul Teoretic „Elada”, comuna Măcăreşti, Ungheni 

La început era Cuvântul…
Pornind de la acest Precept Biblic aş vrea să mă axez anume pe 

una din problemele cu care se confruntă generația noastră. Nu, nu despre în-
călzirea globală, nici despre droguri ar urma să vă vorbesc. Voi evita chiar și 
tema despre relațiile dintre generații, care devine tot mai ,,fierbinte”. Problema 
e despre LITERATURĂ! De ce?

,,Rolul literaturii este la fel de important ca și rolul științei, deoarece 
ea educă prin forța exemplului…” (Afirmaţia îi aparţine lui Nichita Stă-
nescu). Oare nu are cea mai mare valoare personalitatea umană, ne întrebăm 

şi noi, care se află de asupra oricărei performanţe, invenții științifice?! Oare toate descoperirile 
umanităţii nu sunt în favoarea Omului?! De ce atunci degradăm chiar în era Progresului Ştiințific 
și a Tehnologiilor Informaționale? Sunt sigură că știința are un rol foarte important pentru dezvol-
tarea omenirii, pentru existența noastră ca umanitate, dar ce va fi cu cea spirituală ? Toate lucrurile 
sunt utile, dar într-o anumită armonie şi concordanţă.

Și Cuvântul era la Dumnezeu ...
Nu pot să neg că, în ciuda celor spuse mai sus, totuşi există oameni cu suflet mare, cei care ne 

mai adapă din acel izvor nesecat de valori, la care au trudit un Varlaam, un Miron Costin, un 
Eminescu, un Vieru ...

Dacă rețelele de socializare ne lipsesc de acea comunicare afectivă, transformându-ne în niște 
roboți disciplinați, care răspund mașinal la mesaje, Cartea îți oferă acel refugiu, acea lume vi-
sată, încă nedescoperită de toți. Anume Literatura îți oferă momente superbe după o zi grea de 
muncă. Ea te ajută să-i descoperi copilului tău lucruri pe care n-ai fi fost în stare să i le explici. 
Dacă n-ai timp suficient pentru a i te dedica, în ajutor îți vor veni Andersen, Creangă, Caragiale, 
Vangheli… 

Și Dumnezeu era Cuvântul…
Una dintre legile fizice spune că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă - totul 

doar se transformă. Ar fi, probabil, bine, dacă ne-am întreba: ce ar urma să pierdem, dacă casa 
ne-ar fi plină numai de bunătățile materiale şi nu de cele spiritual-morale, în cazul nostru fiind 
vorba de Măria Sa - Cartea!

Şi în concluzie: cei dintre voi, care ați crescut cu poveștile bunicilor, nu uitați că ați devenit cei 
de astăzi, datorită afecțiunii pe care v-au purtat-o și v-au transmis-o ei printre atâtea valori sacre: 
Cartea (în primul rând!), apoi - omenia, bunătatea, cinstea, demnitatea.

Să reţinem că pe toate acestea le putem afla, le putem urma doar din cărţi, doar din LITE-
RATURĂ!

Lidia GNATIUC - GOLBAN, 
manager la SRL „Ecochimia”, Chişinău

Motto: Am fi mai răi decât suntem fără cărţile bune pe care 
le citim, am fi mai conformişti, mai puţin neliniştiţi şi răzvrătiţi, 

iar spiritul critic, motor al progresului, nici măcar n-ar exista. 
Scrisul, ca şi cititul, e o formă de protest împotriva neajunsurilor 

vieţii. (Mario Vargas Llosa)

De mică am fost înconjurată de cărţi şi 
am înţeles că între mine şi cărţi va fi o 

prietenie reciprocă. Permanent, când încercam 
să-mi imaginez cum ar arată raiul pe pământ, 
mă gândeam la bibliotecă. Pierdeam ore în şir 
printre rafturile bibliotecii, iar mirosul cărţilor 
învechite îmi dădea o senzaţie nemaipomenită, 
doream să le citesc pe toate... Au trecut anii şi am 

crescut prin operele autorilor. 

Cărţile sunt viaţa mea paralelă, ele mă fac să mă simt înconju-
rată de prieteni, mă consolează în momentele dificile, mă înalţă în 
clipele fericite. Atunci când răsfoiesc filele cărţilor, am impresia că 
ele respiră, au muzica lor. Pentru mine, este cel mai plăcut mod de a 
mă odihni, de a sta în linişte de vorbă cu o carte. Orice călătorie îmi 
oferă ocazia de a avea cu mine măcar o carte.

Lectura este drumul spre formarea personalităţii noastre, 
în care starea de revelaţie domină. Când mă regăsesc într-un episod 
sau altul dintr-o carte, zâmbesc la gândul că poate cândva am fost 
în situaţia descrisă, am cunoscut senzaţia dată, am procedat precum 
eroul din lecturile mele. Astfel, găsesc răspunsuri la marile mistere 
ale lumii lăuntrice, căci literatura are multe afinităţi cu viaţa reală. 
Dar creativitatea nu are limite, poţi transcende galaxiile prin mul-
titudinea cărţilor descoperite. Personajele lor mi se par adevărate 
arhetipuri pentru o conduită frumoasă în drumul atât de dificil al 

vieţii. Cărţile nu au o dată a expirării, poţi să revii mereu la ele, să 
retrăieşti sentimentele de odinioară.

Niciodată nu poţi fi singur, dacă este alături cartea. Un lector 
are curajul de a privi dincolo de zidurile acestei lumi, cartea fiind 
un mod de evadare, de eliberare, de escaladare. Doar fiecare carte 
citită îşi lasă amprenta, ne modelează caracterul, ne face ambiţioşi, 
perseverenţi, dornici de a cunoaşte noi orizonturi, ne oferă un bun 
prilej de meditaţie.

Hrana mea spirituală va rămâne lectura. Îmi doresc ca la orele de 
Limba şi Literatura Română să se predea, în primul rând, răspunsul 
la întrebarea: cum e să cunoşti fericirea de a citi, fiindcă ,,bucuria 
de a învăţa este o condiţie sine qua non a dezvoltării intelectua-
le”, precum afirma remarcabila poetă Ana Blandiana într-un eseu.

Viorela BÎCU - PÎNZARI,
absolventă a Liceului Teoretic Visoca, Soroca

Limba reprezintă frumu-
sețea sufletului, în care 

aleargă și din care fug gânduri-
le, trăirile, sentimentele umane 
atunci când evoluează, tind 
spre perfecționare și idealizare. 
Îmbrăcămintea limbii literare 
iți deschide calea spre noi ori-

zonturi ce te ademenesc cu dragostea lor pentru 
sublim. Nu este nimic mai frumos decât să - ți 
iubești limba și să o vorbești corect. Oriunde 
te-ai afla, în locuri publice sau în cadrul familiei, 
cunoașterea unei limbi corecte literare te poate 
ajuta să - ți creezi o impresie bună, o cultură şi o 
educație aleasă. 

 Limba Română este limba instituțiilor oficiale, 
a instruirii, a presei și a literaturii. Ea include toate 
actele competitive care sunt realizate de către vor-
bitori. Însă, în vorbirea de zi cu zi, atestăm deseori 
abateri de la normele literare și cea mai mare fiind 
utilizarea incorectă, cu un sens greșit a unor cuvin-
te. Folosirea corectă a cuvintelor, a sintagmelor în 
societate te pot forma ca personalitate, îţi pot oferi 
mai multe oportunități în cadrul instituţiilor publice 
sau în câmpul muncii. În prezent lumea folosește o 
limbă stâlcită, cu diferite jargoane și argouri, cu-
vinte care îți creează o impresie nu prea bună la 
auz, cuvinte care nu sunt decente într-o societate 
cultă, cu o istorie și o tradiție bogată. Împrumuturi-
le din alte limbi au creat întotdeauna probleme din 
punctul de vedere al adaptării lor la structura ling-
vistică autohtonă, dar cele mai multe s-au adaptat 
la sistemul fonetic și morfologic al limbii române. 

 După spusele lui Constantin Noica, ,,o limbă e 

ca o ființă vie, care-și creează o adevărată oaste, 
ca să și apere sau să atace“, adică limba literară 
are puterea de a apăra o țară. O vorbă spusă corect 
poate deschide noi uși spre o lume mai frumoasă, 
mai prosperă, o lume spre care tindem cu toții să 
ajungem. 

 Limba, ca mijloc de comunicare, evoluează 
odată cu societatea, acest proces având un caracter 
progresiv, rapid odată cu extinderea relațiilor între 
popoare. Societatea, în evoluția ei, este martoră la 
nenumărate schimbări în toate planurile: istoric, 
economic, politic și social. 

Din punctul meu de vedere, cunoașterea mai 
multor limbi iți oferă posibilitatea de a te integra 
mai ușor în societate și de a comunica cu diferite 
persoane din diferite părți ale lumii, însă cel mai 
important lucru este să păstrăm cu sfințenie limba 
moștenită de la predecesorii noştri. 

În țara noastră sunt mulţi dintre cei care nu au 
studii necesare pentru a cunoaște sensul cuvinte-
lor împrumutate, uneori chiar și cel al cuvintelor 
frecvent utilizate, îndeosebii cei din mediul rural. 
De aici deducem că folosirea acestora în anumite 
situații poate provoca atât interlocutorului, cât și 
receptorului stări neplăcute de neînțelegere reci-
procă. Limba este vocea sufletului, comoara fără 
de preț a unui om. 

 Washindton Ivring afirmă că ,,Limba iscusită 
este singura unealtă tăioasă, care se ascute pe 
măsură ce o folosești “. Să ţinem cont de acest 
sfat şi să-l urmăm.

Iulia PASTERNAC-PULBERE, 
absolventă a Liceului Teoretic „Ion Creangă”, 

Ungheni,  promoţia 2015

Instruirea reprezintă 
astăzi cea mai actua-

lă şi necesară formă a edu-
caţiei intelectuale. Astăzi, 
mai mult ca oricând, școala 
trebuie să devină o institu-
ţie formativă în creşterea şi 
educaţia noilor generaţii de 
copii. Ea trebuie să pună 
bazele unei viitoare socie-

tăţi - a adevărului, a moralităţii, a creativităţii 
spiritului.

La nivelul Curriculumului, noile abordări 
încearcă să rezolve armonizarea diferitor ti-
puri de instruire – cea formală, nonformală, 
cognitivă, intelectuală, dar şi noile alternative 
educaţionale – separarea disciplinelor, mono-
disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, inter-
disciplinaritatea şi transdisciplinaritatea, adică 
toate acestea funcţionând şi consolidând siner-
gia câmpurilor disciplinare.

Trecerea de la un ansamblu de cunoştinţe, 
informaţii, date, la cunoaşterea de competenţe 
(„a şti să faci/ să acţionezi”) determină o muta-
re de accent în educaţie, de la expunerea „ex-
catedră” la învăţarea prin experienţă/practică, 
de la transmiterea şi memorarea de informaţii, 
la formarea de abilităţi, capacităţi, competenţe. 
Or, accesul la cunoaştere este un aspect esenţi-
al al unei societăţi a cunoaşterii.

Cadrele didactice și formatorii sunt actorii-
cheie în orice strategie, aceasta urmărind sti-
mularea şi dezvoltarea unei societăţi și econo-
mii prospere şi durabile. Având în vedere rolul 
cadrelor didactice în societatea cunoaşterii, se 
impune sprijinirea lor corespunzătoare şi a for-
matorilor, definirea competenţelor, incluzând 
competentele metodologice, de comunicare şi 

de relaţionare, cele de evaluare a elevilor, pre-
cum şi competenţele de management al carie-
rei. Astfel, se impune necesitatea formării unor 
indivizi capabili, în primul rând, să analizeze 
situaţiile concrete, să aibă capacităţi de gândire 
logică, de gândire critică, divergentă. 

Rolul profesorului este de a crea situaţii de 
învăţare, în cadrul cărora elevul să-şi conştien-
tizeze demersurile de acumulare a cunoştinţe-
lor, rezultatele, neajunsurile, perfecţionându-se 
continuu.

Doar învăţământul modern este centrat pe ca-
pacităţi şi competenţe, iar şcoala trebuie să le for-
meze şi nu numai să le transmită informaţii.  În-
văţământul centrat pe elev, mai mult ca ori-
când, trebuie să  devină realitate, nu doar un 
concept frumos formulat.

Transformarea şcolii presupune crearea 
unui mediu propice, în care elevul se simte im-
portant şi este încurajat în permanenţă să fruc-
tifice rezultatele prin care profesorul să poată 
alege conţinuturi sau anumite tehnici în func-
ţie de interesul şi preocupările copiilor. Un alt 
criteriu - rămâne a fi cel al colaborării, în care 
învăţarea trebuie văzută ca o colaborare între 
doi parteneri - profesorul şi elevul. 

Şi în concluzie: cercetările psihopedagogi-
ce contemporane au arătat că cea mai eficientă 
investiţie a unei societăţi este cea în educaţie, 
care să răspundă exigenţelor societăţii. Dacă 
societatea contemporană este cea a cunoaşte-
rii şi a unor acţiunii eficiente, atunci şcoala are 
şanse reale să pregătească buni profesionişti în 
toate domeniile activităţilor sociale. 

Doina DONCILA,
învăţătoare la Instituţia Publică,

 Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” 
din Chişinău

SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERIIVOCEA SUFLETULUI

„PARADISUL MEU – LUMEA CĂRȚILOR”

MAGIA CUVINTELOR VALOAREA SACRĂ – CARTEA…
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Anul acesta, cum e și firesc, apare foarte frecvent în comuni-
care cifra ’18, care face parte din denominația anului în curs 

– 2018. În scris, când este vorba de cifre, lucrurile sunt clare, iar diver-
sele confuzii apar la pronunție, înregistrându-se mai multe abateri de 
la forma corectă, care este „optsprezece”, structura cuvântului fiind 
opt+spre+zece. Totuși, trebuie menționat faptul că acest numeral, 
optsprezece, reprezintă, într-un anumit fel, o curiozitate lingvisti-
că, deoarece este singurul cuvânt din limba română care conține 
cinci consoane consecutive ptspr, dintre care patru sunt surde. 

Aceasta este o aglomerație prea mare, ce contravine sonorității și 
muzicalității obișnuite pentru Limba Română, în care predomină sila-
bele deschise, adică cele terminate cu o vocală. De aceea, mulți vor-

bitori înceracă, intuitiv, să „dezamorseze” acest conglomerat anume prin introducerea unei 
vocale, astfel că de cele mai multe ori auzim pronunțându-se „optăsprezece” și nu „opt-

sprezece”, cum e corect. Din aceleași motive apar și formele optusprezece și optisprezece, 
considerate de unii mai „delicate” decât „optsprezece”.

Mai există și alte variante, specifice oralității, de exemplu, bine cunosutul optșpe, frate 
bun cu doișpe, paișpe, șaișpe, șapteșpe, forme sincopate, marcate de neglijența în pronunțare. 
Iar în spațiul nostru, circulă și formele regionale optsprizăși, optspre și/ sau optspriși. 

După cum se poate vedea, o singură cifră, 18, generează o mulțime de variante de 
pronunțare, în funcție de cunoștințe, intenții, obișnuințe, încât pare că se adeverește 
proverbul „câte bordee, atâtea obicee”. Și asta pentru că vorbirea, de regulă, este mai 
spontană, mai individualizată și mai puțin supravegheată decât scrierea. 

Or, norma Limbii Române literare este unică, atât în scris, cât și în vorbire/pronunție, 
ea este obligatorie pentru toți cei care îi respectă și îi propagă valorile și bogăția.

Irina CONDREA, 
profesor universitar, doctor habilitat în Filologie,

Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară

Educaţia fizică şi sportul ur-
măreşte un scop determi-

nant: să producă, prin intermediul 
mişcării, acele schimbări de natură 
să dezvolte la tineri moduri specifi-
ce şi personale de acţiune eficientă 
în plan psihofizic. Ea se defineşte 
drept educaţie, pentru că îi anga-
jează pe tineri într-un „proces siste-
matic de dezvoltare a capacităţilor 
lor de acţiune, proces care duce la 

formarea conştiinţei de sine, la afirmarea eului şi la expri-
marea cu totul deosebită a personalităţii”.

Ca rezultat al practicării acestei discipline (Educaţia 
fizică) ori a unei ramuri de sport, câştigul elevilor, al stu-
denţilor şi al tinerilor pe planul formării personalită-
ţii lor, fortificării sănătăţii corporale, care o asigură pe 
cea mentală, al echilibrului acestora este greu de trecut 
în contul altei discipline de învăţământ. Nu în zadar în 
Grecia Antică numărul de ore la matematică era echiva-
lent cu numărul de ore la educaţia fizică.

Anume acest echilibru le permite studenţilor Universi-
tăţii de Stat din Moldova să obţină în continuare noi perfor-
manţe remarcabile naţionale şi internaţionale pe parcursul 
semestrului II al anului de studii 2017–2018.

***
În ziarul „Universitatea” din 19 decembrie 

2017 am relatat despre puşculiţa impresionan-
tă de 18 medalii de aur, argint şi bronz, obţinu-
te la Jocul de dame de către maestra Federaţiei 
Internaţionale, Cristina ZARUBA, studenta 
anului IV a Facultăţii de Limbi şi Literaturi 
Străine.

Iar în luna mai, curent, puşculiţa Cristi-
nei a adăugat în soliditate, completându-se cu 
încă trei medalii de aur, una de argint şi una de 
bronz, obţinute la Campionatele Europene (U-
23), desfăşurate în Bulgaria.

La jocul de dame clasic (câte 90 min. la 
gândire pentru fiecare sportivă) performera 
noastră a acumulat 10 puncte şi s-a ridicat pe 
cea mai înaltă treaptă a Podiumului European, 
fiind urmată de către Maria KRISKEVICH (7 
puncte) şi Ana FILIPENKO (6 puncte), ambe-
le din Federaţia Rusia.

La jocul de dame rapid (fiecare sportivă 
având câte 7 min. la gândire), configuraţia po-
diumului a rămas aceeaşi: adică C.ZARUBA 
– locul I, M.KRISKEVICH – locul II şi 
A.FILIPENKO – locul III.

La jocul de dame fulger (câte 3 min. la gân-
dire pentru fiecare sportivă) studenta de la USM şi-a adjude-
cat a treia medalie de aur, acumulând 13 puncte. Sportivele 
din Rusia (aceleaşi M.KRISKEVICH şi A.FILIPENKO) au 
acumulat câte 8 puncte fiecare, dar de această dată medalia 
de argint i-a revenit A.FILIPENKO, care a avut un coefici-
ent individual mai bun.

Celelalte două medalii au fost cucerite de reprezentanta 
USM în competiţiile pe echipe. 

În clasamentul pe echipe, feminin, echipa Republicii 
Moldova s-a clasat pe locul II. Locul I i-a revenit echipei 
din Belarus, iar treapta a III-a podiumului a fost ocupată de 
echipa Federaţiei Ruse.

Cât priveşte clasamentul general pe echipe la mixt (băr-
baţi şi femei) echipa Republicii Moldova s-a clasat pe locul 
III, după selecţionatele Belarusului (locul I) şi Federaţiei 
Ruse (locul II).

Cristina ZARUBA, care este şi căpitanul echipelor 
feminine şi mixte ale Republicii Moldova, cu aceste 3 
(trei) medalii de aur, una de argint şi una de bronz, ad-
judecate recent, şi-a rotunjit palmaresul său european 
şi mondial până la 23 de medalii, cucerite în ultimii pa-
tru ani.

* * * 

Alt protagonist al aceluiaşi articol din Ziarul „Univer-
sitatea” din 19.XII.2017, Campionul European la 

judo Dorin GOŢONOAGĂ şi-a continuat ascensiunea şi 
în semestrul II, cucerând două medalii de aur la Cupele 
Europei din Praga, capitala Cehiei şi din Belgrad, capitala 
Serbiei, precum şi o medalie de bronz obţinută la Grand-
Prix-ul din Antalia, Turcia. Medalia de aur din Serbia a fost 
obţinută în data de 11 iunie 2018 într-o luptă aprigă cu rusul 
Botyr NURALIEV. Aceste performanţe îl menţin pe studen-
tul Facultăţii de Ştiinţe Economice în topul celor mai buni 
32 de judokani de pe mapamond, care sunt în luptă directă 
pentru obţinerea mult râvnitelor foi de plecare la Jocurile 
Olimpice din Tokio, în anul 2020.

* * * 

O evoluţie meritorie a avut şi distinsul arcaş Dan 
OLARU, student al Facultăţii de Drept, Maestru 

Internaţional al Sportului la Campionatul Mondial din 
Statele Unite ale Americii. Şi dânsul, de asemenea, este în 
topul mondial pentru obţinerea dreptului de participare la 
Jocurile Olimpice din Japonia. Viitorul jurist are şi el un pal-
mares valoros de circa nouă medalii de aur, argint şi bronz, 
dobândite la Campionatele Europene şi Mondiale.

 * * * 

Evoluţii de excepţie au avut sportivii de la USM şi în 
competiţiile naţionale de anvergură.

Echipa de şah a USM, pentru a doua oară în istoria Uni-
versităţii de Stat din Moldova şi în istoria Şahului din Repu-
blica Moldova, a învins în cea mai prestigioasă şi captivantă 
competiţie – Cupa Republicii Moldova la Şah pe echipe, la 
care au fost admise cele mai puternice şase echipe. Dacă 
echipa noastră a fost alcătuită numai din şahişti autohtoni, 
apoi echipa „Perfect” pe care USM a învins-o în meciul deci-
siv cu scorul de 3,5:2,5, a fost alcătuită numai din şahişti din 
Rusia, Ucraina şi România, toţi fiind Maeştri Internaţionali 
şi Maeştri FIDE !!!

Cei mai buni în echipa noastră au fost Nichita MO-
ROZOV, an. I, Facultatea de Ştiinţe Economice, şi Liviu 
CERBULENCO, an. III, Facultatea de Limbi şi Litera-
turi Străine.

* * * 

Campioane Naţionale Universitare, ediţia 2018, au 
devenit echipele noastre de Volei (bărbaţi) şi Şah 

(3 băieţi şi o femeie).
Voleibaliştii de la USM şi-au adjudecat victorii cu sco-

rul de 3:0 în toate cele cinci meciuri disputate cu echipele 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Academi-
ei de Studii Economice, Universităţii Tehnice a Moldovei, 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie şi Academiei 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

Iată componenţa echipei USM: Mihail IURCO, Vic-
tor MARGA şi Vladimir STAMATIN (toţi de la Faculta-
tea de Matematică şi Informatică); Ion MOISEI, Artiom 
RÂBAŢCHI şi Nicolae ŞOCOLO (toţi de la Facultatea 
Ştiinţe Economice); Dionis GOREA (Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei Sociologie și Asistență Socială); Constantin 
LOZINSCHI (Drept); Mihail HANGAN (Biologie şi Pedo-
logie); Feodor MAJAROV (FRIŞPA); Antrenor principal 
Alexandru DUDICOV, lector universitar şi antrenor, Ser-
giu PETICA, lector universitar. 

Aceasta este a şaisprezecea victorie a echipei USM la 
competiţiile din cadrul Universiadelor şi Campionatelor 
Naţionale Universitare. 

Echipa de şah a USM, pentru a cincisprezecea oară, şi-a 
adjudecat victoria în competiţiile naţionale universitare. Şa-
hiştii noştri au acumulat 22 de puncte şi au intrat în posesia 
medaliilor de aur. Echipa de la Universitatea de Stat de Me-
dicină şi Farmacie s-a clasat pe locul II, cu 20 de puncte la 
activ, iar locul III, cu 16,5 puncte, i-a revenit Universităţii 
de Stat „Aleco Ruso” din Bălţi. Nichita MOROZOV, Liviu 
CERBULENCO, Cristin NICORA (Facultatea de Psiholo-
gie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială), 
Cristina CORJAN, Daniela POPRIŢAC (ambele de la Fa-
cultatea de Ştiinţe Economice) au constituit o echipă sudată 

şi au obţinut această minunată victorie.
Echipa feminină şi cea masculină şi-au adju-

decat medaliile de argint la Campionatele Naţio-
nale Universitare la Tenisul de masă.

* * * 

Echipa de Volei feminin a USM s-a în-
vrednicit de această dată de medaliile 

de argint şi titlul de vicecampioană naţională, 
ediţia 2017-2018, după ce a dominat timp de 10 
ani voleiul autohton. 

Ne-am edificat o echipă din jucătoare tine-
re, deoarece titularele noastre, care ne-au adus 
multe victorii şi performanţe interuniversitare, 
naţionale, regionale şi europene şi-au finalizat 
studiile, iar unele chiar şi cariera sportivă.

* * * 

O evoluţie merituoasă au avut la diferite 
Turnee internaţionale şi Campionate 

Naţionale şi înotătorii noştri Dan SIMINEL, 
Alina BULMAG, Vladimir COZAC (Facultatea 
de Ştiinţe Economice); Adrian NEGRU şi Nichi-
ta DANICI (ambii de la Facultatea de Drept), 

toţi maeştri ai sportului; halterofilul Daniel LUN-
GU (Facultatea de Drept), maestru al sportului, 
Viorica PRISĂCARU, maestră a sportului la judo 

şi sambo (Facultatea de Ştiinţe Economice), maestra spor-
tului la atletism; Mihaela TACU (Facultatea de Drept), iar 
nominalizarea ar putea continua, dacă n-ar fi spaţiul limitat.

* * * 

Pe final, vreau să aduc sincere mulţumiri Rectora-
tului, Comitetului Sindical al Studenţilor, Comi-

tetului Sindical al Angajaţilor USM, Decanatelor Facul-
tăţilor, cadrelor didactice şi celor din serviciul auxiliar, 
sportivilor-studenţi, antrenorilor şi întregii comunităţi 
academice pentru sprijinul şi strădaniile depuse întru 
prosperarea şi promovarea imaginii USM. 

P.S: Echipa feminină USM la Volei pe plajă, în a cărei 
componenţă intră Polina VOLEANIN (studii de masterat, 
Facultatea de Ştiinţe Economice) şi soră-sa Maria, au ac-
ces în faza finală a Campionatului Republicii Moldova, edi-
ţia 2018, care va avea loc în data de 07 – 08 iulie curent. Le 
dorim să devină campioane !

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

                  profesor universitar, Antrenor Emerit al 
Republicii Moldova

Sportul universitar

(Bilanţul realizărilor studenţilor-performeri ai USM, obţinute pe arenele naţionale şi mondiale în Semestrul II, anul academic 2017–2018)

Recentele „achiziţii” europene ale 
Cristinei ZARUBA

Dorin GOŢONOAGĂ - Maestru  
Internaţional al Sportului 

CIFRA ANULUI ’18

CONDUITA PERFORMANȚELOR ŞI REZONANȚA
 IMPRESIONANTELOR EFORTURI ALE SPORTIVILOR USM

Orizonturile Limbii Române


