
interculturalității, pentru multisecularele relații între popoa-
rele noastre, Institutul German de Cooperare Internațională 
din Bonn, în persoana remarcabilului ei reprezentant, 
revigorează și dezvoltă conexiuni fundamentale pentru 
construcția unei Europe unite.

Heribert Hinzen este absolventul unor studii de Filozo-
fie, de Pedagogie, de Teologie Catolică și de Sport la Uni-
versitatea din Bonn (în intervalul 1967-1973) şi ex-profesor 
stagiar al unui colegiu național din Bonn, care ulterior îşi va 
amplifica pregătirea la Heidelberg, unde este preocupat de 
Educația Adulților și Pedagogia Comparată. Devine Doc-
tor în Filozofie, titlu încununat de calificativul Magna Cum 
Laudae.

În 1975 începe să elaboreze seria unor studii comparate 
la Institutul de Educație a Adulților din DAR ES SALAM 
(Tanzania), pentru ca peste un an să devină colaboratorul 

unui Proiect de cercetare, la Institutul UNESCO pentru 
Educație din Hamgurg.

Este unul dintre cei mai importanți și longevivi (din 
1977) membri ai Consiliului de Conducere al Institutului 
de Colaborare Internațională al Asociației Universităților 

Populare din Germania.
 Deținător al unei experiențe internaționale greu de 

egalat, prin stagiile de director de proiect IIZ/DVV – 
și Director Regional, cel care ne onorează astăzi cu 

prezenţa în Sala Senatului USM, a activat în țări de pe toate 
continentele.
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AU EXPIRAT EXAMENELE ACADEMICE ― RĂMÂN EXAMENELE VIEŢII
Dragii noştri șefi de promoție! Stimați colegi!
În primul rând, vă felicit pe toți, în calitatea voastră de șefi de promoție și, cu acest pri-

lej, le aduc cuvinte de recunoștință dascălilor noștri pentru că v-au adus până aici, până la 
acest nivel. Astăzi pentru voi este o sărbătoare – Gala Performanțelor, ediția VII, 2018. 
O zi deosebită, când noi recunoaștem performanțele obținute de voi, rezultatele muncii 
depuse, vă simt elanul sufletesc al fiecăruia în parte. Observ pe fețele voastre un entuziasm 
deosebit de a merge mai departe, de a valorifica dorința arzătoare de a descoperi cât mai 
mult și cât mai multe.

Nu veți mai avea examene academice – rămân doar examenele vieții și ale destinului 
vostru. Aici vom evidenția faptul că acest moment marchează doar sfârșitul unei etape, 
al unei părți din pregătirea voastră și, simultan, începutul alteia. Spun aceasta, fiindcă 
învățarea nu are limite și nu se oprește niciodată!

Ce este viața pentru un om – ea rămâne a fi o căutare de lucruri ca un răspuns la 
specificul ființei umane ―tendința spre perfecțiune și ideal. 

Noi, dascălii voștri, ne-am străduit să vă oferim niște repere, pentru ca voi să cău-
taţi realizarea respectivă şi s-o găsiţi în locuri stabile, eficiente și sigure. Înarmați cu 
aceste repere, va trebui să atingeţi un singur lucru – SPERANȚA. Acest drum poate fi 

anevoios și dificil, dar foarte mult depinde cum îți croiești traiectoria vieţii. Nu-i putem 
iubi pe toți, deoarece și Bunul Dumnezeu ne iubește diferit. Însă, în această căutare, 
un principiu este important: să-i respectăm pe toți, să le oferim și să le cerem tuturor 
atitudine corectă și reciprocă! Acesta devine un principiu fundamental în valorificarea 
SPERANȚEI.

Universitatea de Stat din Moldova apreciază foarte mult contribuția voastră în edifi-
carea şi afirmarea unui sistem educațional de calitate. Este meritul ce vă aparţine, iar noi, 
dascălii voștri, vă invităm la următoarea etapă – masterat, oferindu-vă locuri bugetare în 
domeniile selectate.

 Împreună vom încerca să realizăm SPERANȚA neamului nostru – bunăstarea 

omului – printr-un sistem educațional performant. Remarc cu o deosebită plăcere că 
sunteți mândria noastră. După masterat vă invităm la studiile de doctorat, pentru ca în 
perspectiva timpului să devenim colegi în această Universitate și să vă putem transmite 
prin moștenire ― Continuitatea. Dar să nu uitați de ALMA MATER, de profesorii 
voștri, de acești ani frumoși de studenție care v-au creat ca personalități.

Într-un ceas bun și Dumnezeu să ne-ajute!
Gheorghe CIOCANU,

Rectorul Universităţii de Stat din Moldova,
Profesor universitar

ILUSTRU PROMOTOR AL EDUCAŢIEI

Celebra personalitate – profesorul Heribert Hinzen 
îşi lasă impresiile în Cartea de Onoare, USM

GALERIA PERFORMANŢELOR, 2018

Galeria Somităţilor

Un impresionant şi succint 
Laudatio a prezentat în faţa 

solemnului For Academic domnul 
Vladimir Guţu, decanul Facultăţii 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educa-
ţiei, Sociologie şi Asistenţă Socia-
lă, profesor universitar:

- Domnul profesor dr. Heribert 
Hinzen se prezintă pentru noi într-
o dublă ipostază: pe de o parte, ca 

reprezentant de frunte al unui prestigios Institut de Coo-
perare Internațională al Germaniei, IIZ-DVV, iar, pe de 
altă parte, drept unul dintre cei mai consecvenţi sluji-
tori ai ideii de educație pe durata întregii vieți. 

Distinsul savant de talie mondială, în calitate de Di-
rector General al Institutului de Cooperare Internațională 
al Asociației Universităților din Germania, dar şi repre-
zentant al acestuia în diverse zone ale lumii, prin ine-
puizabila lui energie, a desfășurat și desfășoară activități 
simultane și intense pe toate continentele: în Europa, în 
cele două Americi, în Africa și Asia.

Apărător al respectului pentru tradiția europeană a 

La ședința Senatului USM din 24 aprilie 
2018, în urma demersului Departamentului de 
Științe ale Educației, i s-a conferit titlul onorific 
de Doctor Honoris Causa domnului Heribert 
Hinzen, doctor în Filozofie, profesor universi-
tar la Institutul de Cooperare Instituțională în 
domeniul Educației Adulților.

Momentul solemn al Şedinţei Senatului USM 
din 24 aprilie, 2018

 pag. 2 

Cum mai zboară, timpul, Doamne ! Parcă ieri a fost acel mijloc de Florar 2017, când în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră din dricul zilei în faţa Blocului Principal USM, s-a dat startul unei 
emoţionante şi tulburătoare Sărbători ― Gala Performanţelor, 2018. Iată că şi în acest an 
lucrurile într-un fel se repetă. Şi totuşi această ediţie îşi are nuanţele ei : alte nume, alte tinere 
vlăstare, dar şi acestea fiind adânc împlântate în Solul Fertil al Alma-Mater ―Universitatea de 
Stat din Moldova.

Astfel, ziua de 15 mai 2018 s-a transformat într-o simbolică Pistă de lansare a 47de şefi de pro-
moţie, care urmează să-şi ia zborul în curând în largurile acestei vieţi zbuciumate şi cu atâtea necu-
noscute. Este o înălţare simbolică, fiindcă toţi ci 47 de absolvenţi, înveşmântaţi în toga lor solemnă, 
ni s-au părut nişte navigatori de vise şi speranţe, ei reprezentând noua generaţie a sec. XXI. 

Momentul cel mai emoţional s-a produs în debutul solemnităţii, când domnul rector Ghe-
orghe CIOCANU le-a rostit un înflăcărat mesaj de bun augur, acesta fiind însoţit de luările de 
cuvânt ale domnilor decani Galina Rusu şi Vladimir Guţu. Numerosul public adunat aici a 
rămas impresionat şi de cuvintele sincere, de recunoştinţă adresate dragilor profesori univer-
sitari: Carina Zatic; Alexandru Bejenaru şi Maria Pajitcov; Cristian Airinei; Maria Bantea; 
Daniela Raţă ş.a.

Ni s-a creat impresia că cele rostite de ei cu atâta însufleţire şi sinceritate au fost inspirate 
de succinta şi consistenta intervenţie a domnului rector, pe care o reproducem mai jos.

Mihai MORăRAŞ
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(Continuare din pagina 1)

În Republica Moldova și România marele savant Heribert Hinzen a susținut ideea 
Conferinței Internaționale de Educație a adulților, 

aflată, anul acesta, la a V-a ediție – care beneficiază şi de 
cooptarea USM cu echipa Consorțiului UNIVERSITA-
RIA și IACEHOF, USA.

Profesorul Heribert Hinzen este autor şi coautor al câ-
torva zeci de volume, coordonator și editor responsabil 
a multe reviste internaționale, a sute de studii și articole 
– toate reunind experiența inegalabilă de peste patru dece-
nii de cercetare științifică în domeniile Andragogiei și ale 
Pedagogiei Comparate.

Aceasta se centrează pe următoarele domenii funda-
mentale:

Instituții naționale și rețele internaționale de 	
educație;
Selecția, organizarea și operaționalizarea 	
conținuturilor educației adulților;
Rolul noilor tehnologii în transformarea mediu-	
lui educațional;
Dimensiuni interculturale ale învățării naționale, 	
transnaționale, regionale, europene, globale;
Managementul instituțiilor de educație a adulților 	
– în plan național și internațional.

Drept merite incontestabile de prețuire a activității și 
a rezultatelor obținute, Domnul Profesor, Doctor Heri-
bert Hinzen, s-a învrednicit de distincții și titluri ale celor 
mai prestigioase universități din lume: Doctor Honoris 
Causa al Universității București; Profesor de Onoare și 

Civis Universitis Honoris Causa al Universității Janus Panonius și Kossuth Lajos, Unga-
ria; Membru de Onoare al Academiei Ungare de Educație; Membru al Comisiei Germane 
pentru UNESCO; Membru al Societății de Știință a Educației din Germania; Doctor Hono-

ris Causa al Universității din Pecs, Ungaria,; Profesor 
de Onoare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași; Profesor de Onoare al Universității Nicolaus Ko-
pernic din Torun și al altor universități din Asia și de pe 
Continentul American.

Or, contribuțiile omagiatului nostru de astăzi, în planul 
cercetării științifice, al practicii și politicilor educaționale, 
promovate prin programele internaționale inițiate și coor-
donate, confirmă excelența operei și a ideilor celebrului 
savant privind construcția prin educație a Europei Unite 
și a lumii în ansamblu, bazate pe cunoașterea generatoare 
de înțelepciune şi progres social. 

Profesorul Heribert Hinzen demonstrează prin 
experiența promovată în Germania, țara de origine, dar 
și prin cea acumulată în cele mai dezvoltate state de pe 
glob că educația rămâne principalul obiectiv al ființării 
oricărei persoane, a fiecărei naţiuni aparte.

Prin urmare, întreaga operă și impresionanta sa ac-
tivitate, desfășurată pe toate meridianele Terrei şi du-
blată prin aprecierea şi recunoştinţa internaţională, au 
servit drept motiv pentru a i se conferi ilustrei somităţi 
Heribert Hinzen titlul de Profesor Honoris Causa al 
Universității de Stat din Republica Moldova. 

Vladimir GUŢU,
decanul Facultăţii de Psihologie,

 Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă 
Socială, profesor universitar

la lucrările Consorțiului UNIVERSITARIA si IACEHOF - In-
ternational Adult and Continuing Education Hall of Fame, care 

s-a întrunit pe parcursul celor două zile, a luat parte activă conducerea 
Universităţii de Stat din Moldova: domnul rector Gheorghe CIOCA-
NU, doamna prorector pentru Activitatea Didactică Otilia DANDARA 
şi domnul Florentin PALADI, prorector pentru Activitatea Ştiinţifică.

Componenţa Consorţiului:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România;•	
Universitatea din Bucureşti, România;•	
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România;•	
Universitatea de Vest din Timişoara, România;•	
International Adult and Continuing Education Hall of Fame (IACEHOF), Ou-•	
trech University, Oklahoma, USA;
Universitatea de Stat din Moldov•	 a;
AO „DVV International Moldova“ Reprezentanţă în Republica Moldova a DVV •	
International Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia Adulţilor) au or-
ganizat, în data de 25-26 aprilie 2018, la Iași, apoi pe 27-28 aprilie 2018 la Chişinău, 
cea de a V-a Conferinţă Internaţională de Educaţie a Adulţilor cu genericul EDUCA-
TIA PENTRU VALORI: CONTINUITATE ŞI CONTEXT.

Tematica acestui inegalabil For internaţional se 
încadrează în problematica extinsă a Educației pe 
parcursul întregii vieți, dar și în contextul actual al 
globalizării și internaționalizării civilizaţiei umane.

La lucrările acestei Întruniri de rezonanţă au 
luat parte reprezentați din Germania, Australia, 
Danemarca, Elveția, Scoția, SUA, Serbia, Polo-
nia, România, Ucraina, Armenia, Belarus, Geor-
gia și Republica Moldova, numărul lor depășind 
cifra de 180 de persoane.

Comunicările în Plen, precum și în Ateliere de 
lucru (Topic I: Educație și valori. Abordări istori-
ce, metodologice și epistemologice; Topic II: Po-
litici și strategii educaționale pentru valori; Topic 

III: Învățarea orașului și a economiei creative) au scos în evidență un șir de probleme în 
domeniul Educației în ansamblu și a educației adulților în special: locul și rolul educației 
adulților la etapa contemporană; reactualizarea politicilor în domeniul Educației 
Adulților; reconceptualizarea formării continue a specialiștilor (și, în special, a cadrelor 

didactice și manageriale); finanțarea educației adulților 
etc.

În acest context, cu un mesaj de salut au interve-
nit: dl Florentin PALADI, prorector pentru Activitatea 
Ştiințifică a Universității de Stat din Moldova; dna Elena 
BELEI, Secretar de stat al Ministerului Educației, Cul-
turii și Cercetării; dna Desiree JONGSMA, UNICEF 
Moldova; dna Katrin DENYS, Consilier de conducere 
pentru țările Parteneriatului Estic, DVV International, 
Bonn, Germania

Cu un interes major au fost audiate comunicările în 
plen, prezentate de Heribert HINZEN (Germania); Mi-
chael OSBORNE (Scoția); Katarina POPOVIC (Serbia); 
Chris DUCK (Australia); Dieter DOHMEN (Germania); 
Andre SCHLAFLI (SUA); Harald MIKKELSEN (Dane-
marca); Laurențiu ȘOITU (România); Vladimir GUȚU 
(Republica Moldova). 

În această ordine de idei menționăm și implicarea 

activă în buna desfăşurare a Întrunirii noastre 
academice interuniversitare a reprezentanților 
AO „DVV International Moldova“, în persoa-
na dnei Adela Spătaru-Guțu. 

Notă: Problemele abordate, precum și 
rezultatele Conferinței vor fi indexate şi 
publicate într-o culegere de articole cu im-
pact factor (ISI). 

Carolina ŢURCAN,
colaborator ştiinţific,

Centrul de Politici Educaţionale, doctor, 
conferenţiar-cercetător

La lucrările conferinţei a luat parte doamna Elena Belei, secretar de stat al Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării

În faţa onoratei asistenţe a ţinut un succint discurs dl Florentin Paladi, 
prorector pentru Activitatea Ştiinţifică

Conexiuni de fraternizare academică

CIVILIZAŢIA UMANĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL GLOBALIZĂRII
(CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE, EDIŢIA A V-A)

ILUSTRU PROMOTOR AL EDUCAŢIEI
Galeria Somităţilor

Imaginile din pagina 1 și din pagina 2 au fost realizate de Marina Cebotari fotoreporter USM
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institutul de Cercetare şi Inovare, în 
colaborare cu Facultăţile USM şi Au-

toguvernarea Studenţilor USM (ASUSM), 
au organizat, în perioada 25-27 aprilie 
2018, Sesiunea Naţională de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti, Ediţia a XXII-a, 
etapa a II-a.

La această întrunire de mare anvergură 
au luat parte circa 240 de studenţi-câştigă-
torii ai primei etapei al Sesiunii, precum 
şi masteranzi din cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova; al Universităţii din Bu-
cureşti; al Universităţii de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul. În data de 
25 aprilie a avut loc Şedinţa Plenară, des-
chisă de Rectorul USM, domnul Gheorghe 
Ciocanu, profesor universitar. Asistenţa a 
fost salutată călduros şi de  doamna Ele-
na Belei, Secretar de stat la Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, precum 
şi de domnul Florentin Paladi, prorector pentru Activitatea 
Ştiințifică USM. 

Cu un succint discurs, privind oportunitățile oferite de Eras-
mus+ studenților și tinerilor cercetători, s-a prezentat doamna 
Claudia Melinte (Oficiul Erasmus+ Moldova). Un  alt subiect, la 
fel de actual, l-a dezbătut doamna Roxana Țurcanu-Tolomey, 
de la Agenția Universitară a Francofoniei în R. Moldova, Dom-
nia sa referindu-se la ofertele AUF acordate studenților și tine-
rilor cercetători. De asemenea, în cadrul Şedinţei plenare, au 
participat Nadejda Borta, studentă, Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţe ale Comunicării, cu comunicarea Importanța discursului 
retoric pentru specialiştii în comunicare, şi Corneliu Ciorici, 
anul IV, Facultatea de Fizică şi Inginerie, cu comunicarea Con-
figurarea panourilor LED. 

După Şedinţa Plenară a urmat prezentarea comunicărilor în 
cadrul atelierelor conform Programului. În data de 27 aprilie, cu 
suportul Rectoratului USM, a fost organizată o excursie la Cetatea 
Soroca şi la Monumentul ,,Lumânarea Recunoștinței”.

Aducem sincere mulțumiri pentru implicarea şi organizarea la 
nivelul cuvenit a Sesiunii moderatorilor – reprezentanți ASUSM, 

precum urmează, urându-le mult succes, 
inspirație și perseverență în domeniul cer-
cetării şi inovării:

Facultatea Biologie şi Pedologie	 : 
Mariana Stavila; Victoria Solomon; Mari-
na Vinogradova.

Facultatea Chimie şi Tehnologie 	
Chimică: Vlad Blonschi; Diana Cebotari; 
Olga Coțafana.

Facultatea Fizică şi Inginerie	 : 
Alexandr Dașevschii; Igor Railean; Cris-
tina Stratan.

Facultatea Matematică şi Infor-	
matică: Doina Munteanu; Cernisov Dmi-
trii; Alexandra Mirzac; Ion Bulat; Valentin 
Perlog; Maria Pănăşel; Nicolae Vdovin. 

Facultatea Litere	 : Zenan Li; Lu-
cia Stegarescu; Цуй Хуньюй.

Facultatea de Istorie şi Filosofie	 : 
Mihail Bulmaga; Andrei Colțea; Alexan-

dru Antocian; Viorica Olteanu – Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine	 : Irina Domen-
ti; Maria Galuscă; Natalia Colesnic.

Facultatea Drept	 : Daniel Ţurcan; Mihaela Mocanu; 
Cezara-Elena Polisca; Diana Mazniuc. 

Facultatea Ştiinţe Economice	 : Radu Palai; Corina 
Scutelnic; Alina Paiu.   

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 	
Administrative: Igor Zahorov; Galina Manole; Ana Uşurelu; 
Igor Ivanicov.

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Soci-	
ologie şi Asistenţă Socială: Ana Buruiană; Elena Borovicova; 
Valeria Ciobanu.

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării	 : 
Cristina Prisecari; Daniela Gligor; Romana-Anca Radulescu; 
Elena Baranov; Carolina Munteanu.

ECHIPA DE ORGANIZARE, 
INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INOVARE, USM

De curând și-a ținut lucrările Conferința Ştiințifică 
Internațională, consacrată Centenarului Marii 

Uniri cu genericul „Revenirea Basarabiei în spațiul ju-
ridic românesc”. Ea a fost inițiată de Facultatea de Drept 
a Universității de Stat din Moldova și Institutul de Cerce-
tări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 
împreună cu Facultatea de Drept a Universității București 
și Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române; Institutul Cultural Român, Filiala din 
Chișinău, Asociația Promo-Lex. Evenimentul a fost spri-
jinit de Biblioteca Publică de Drept; Biblioteca Ştiințifică 
„Andrei Lupan”; Centrul de Cultură și Istorie Militară al 
Ministerului Apărării din Republica Moldova; Casa de Avo-
catură „Digore”; Banca Transilvania; Uniunea Executorilor 
Judecătorești din Republica Moldova.

Necesitatea de a exprima o apreciere juridică a Actului 
Unirii din 1918 a reunit savanți-juriști, cadre didactice uni-
versitare de pe ambele maluri ale Prutului: Universitatea de 
Stat din Moldova; Universitatea București; Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia; Universitatea din Craio-
va; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași; Univer-
sitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu; Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj; 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Universitatea 
„George Bacovia” din Bacău; Universitatea „Apollonia” 
din Iași; Universitatea „Ovidius” din Constanța; Academia 
de Administrare Publică din Republica Moldova; Academia 
de Poliție „Ștefan cel Mare” din Chișinău; Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București; Universita-
tea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin 
Stere”; Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 
Universitatea „Alecu Russo” din Bălți.

În cadrul celor două zile s-au desfășurat şase sesiuni, 
având ca generic următoarele teme: „Romanitatea Dreptu-
lui – componentă determinantă  a identității naționale”; 
„Unificarea legislativă a Basarabiei cu cea din Vechiul 
Regat – o consecință a unirii politice”; „Opera Unirii în 
context internațional”; „Proiecte și realizări legislative 
românești după Marea Unire”; „Perspective în evoluția 
instituțiilor juridice românești după unificarea teritori-
ală și legislativă”. 

În luările de cuvânt ale dlui director al Institutul de Cer-
cetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Româ-
ne, prof.univ., dr., dr. hc. Mircea Duțu şi Sergiu Băieşu, 
ex-decanul  Facultății de Drept a Universității de Stat din 
Moldova (evenimentul a avut loc până la alegerile noului 
decan – nota redacţiei), s-a accentuat faptul că romanita-
tea dreptului și latinitatea limbii române au fost elemen-
te definitorii ale identității etnice românești în spațiul 
istoric de formare a poporului român. Originalitatea 
Dreptului românesc constă în faptul că el a înglobat și 

elemente tracice pe fondul dreptului roman, iar după 
evacuarea Daciei normele juridice romane au continuat 
să fie utilizate de daco-romani, dar sub forma de obice-
iuri (dr. Tudor Avrigeanu, dr. Radu Geamănă, prof.univ., dr. 
F. Toader ș.a.). Influența bizantină, care s-a produs în speci-
al pe linia religiei creștine, a consolidat caracterul roman al 
Dreptului românesc.

***

În urma anexării Basarabiei de către Imperiul Rus 
Dreptul Românesc a supraviețuit în ciuda eforturilor 

autorităților țariste de deznaționalizare, dar justițiabilii ro-
mâni, băștinașii Basarabiei, erau nedreptățiți din cauza ru-
sificării instituțiilor administrative și judecătorești. În plus, 
țarismul, prin refuzul de a sistematiza legile locale  și prin 
neglijarea obiceiurilor juridice, perpetua o stare de arhaism 
juridic atât în Basarabia, cât și în întreg Imperiul Rus (prof. 
univ., dr. hab. E. Aramă, conf. univ.; dr. M. Adauge; conf. 
univ., dr. A. Groza etc.). Aceste nedreptăți au fost înlăturate 
grație actului din 27 martie 1918 de Unire a Basarabiei cu 
România.  

Participanții la Conferință au calificat natura juridică a 
Sfatului Țării ca organ reprezentativ plenipotențiar în Ba-
sarabia anilor 1917-1918. De asemenea, a fost demonstrat 

caracterul legitim, conform dreptului istoric și de neam, al 
deciziilor sale, inclusiv cele din 24 ianuarie 1918 și din 27 
martie 1918 (cercet. șt. coord., dr. M. Tașcă; academician, 
prof.univ., dr. hab. Ion Guceac; prof.univ., dr.hab. A. Smo-
chină; conf.univ. dr. D. Grama etc.). Recunoașterea pe plan 
internațional a dreptului românilor basarabeni la autodeter-
minare  a fost subiectul comunicărilor domnului dr., prof. 
univ. N. Osmochescu; conf.univ., dr. V. Gamurari; conf.
univ., dr. M. Balan etc.

În comunicările domnilor prof.univ. dr. S. Băieșu; prof.
univ. dr. F. A. Baias, prof.univ. dr. hab. V. Cușnir ș.a. a fost 
subliniat faptul că, redevenită parte a statului național ro-

mân, Basarabia a pornit ferm pe calea naționalizării justiției 
și unificării legislative, proces în care au avut un rol im-
portant oamenii politici, juriști din Basarabia și din Vechiul 
Regat, printre care s-a aflat dl Vespasian Erbiceanu, Prim- 
Președinte al Curții de Apel Chișinău. A fost scos în eviden-
ţă de asemenea modelul păcii prin drept al ilustrului jurist 
român de talie internațională Vespasian Pella (prof.univ. dr. 
A. Ciucă, prof.univ.; dr., dr. hc. M. Duțu). Metodele prin 
care s-a înfăptuit unificarea legislativă în diverse ramuri ale 
dreptului au fost variate, dar permanent s-a ținut cont de 
interesele naționale ale poporului român.

Răspunzând doleanțelor exprimate de mai mulți vorbi-
tori, inclusiv ale domnului rector Gheorghe Ciocanu, pro-
fesor universitar, care a sugerat ideea că ar fi bine să se 
înfrățească școlile științifice pentru a promova adevăratele 
valori în domeniul juridic, Conferința a adoptat următorul 
Document: 

DECLARAȚIA COMUNĂ a participanților la 
Conferința Ştiințifică Internațională, consacrată Centenaru-
lui Marii Uniri „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic 
românesc” din 22-23 martie 2018, constituită ad-hoc în 
Congres al juriștilor de cultură juridică română și europea-
nă:

Recunoscând unitatea națională din cele două state, 
precum unitatea milenară a Dreptului daco-roman;

Insistând asupra lichidării consecințelor Pactului Mo-
lotov-Ribbentrop din 1939, care a supus terorii națiunea ro-
mână, unica națiune europeană, separată până în prezent;

Având în vedere identitatea valorilor juridice ale Re-
publicii Moldova și României, bazate pe legitățile generale 
comune de apariție și dezvoltare a Statului și Dreptului, uni-
tatea gândirii și conștiinței juridice în raport cu diversitatea 
actuală a contextelor legislative și cu aspirația comună de a 
evolua în cadrul dreptului și civilizației europene;

Constatând importanța vitală pentru dezvoltarea eu-
ropeană a societății științifico-didactice juridice naționale 
― Reprezentanții instituțiilor de cercetare juridică și ai 
Facultăților de Drept din Republica Moldova și România, 
participanți la Conferința Ştiințifică Internațională consa-
crată Centenarului Marii Uniri „Revenirea Basarabiei în 
spațiul juridic românesc” declară:

Unitatea Doctrinei Juridice din Republica Moldova 
și România cu denumirea comună de Doctrină și Ştiință 
Juridică românească. 

Congresul propune Academiei de Științe a Moldovei 
și Academiei Române:

Să recunoască prin consfințire în actele lor instituționale 
Unitatea Doctrinei Juridice din Republica Moldova și Ro-
mânia cu denumirea comună de Doctrină și Ştiință Juridică 
Românească.

Comitetul de organizare a Conferinței

Generaţia sec. XXI: traseul afirmării

IMPLICARE, PARTICIPARE, DĂRUIRE
SESIUNEA NAŢIONALă DE COMUNICăRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,

EDIŢIA a XXII-a, ETAPA a II-a

DREPTUL LA UNITATEA DOCTRINEI JURIDICE DIN R. MOLDOVA ŞI ROMÂNIA
Răspântiile istoriei
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În ziua de 4 mai 2018 s-au împlinit doi ani de când s-a 
ridicat la Îngeri dascălul universitar Gheorghe Pala-

de. În Sala Senatului Universității de Stat din Moldova s-a 
desfășurat manifestarea de comemorare a regretatului profe-
sor prin lansarea volumului de scrieri memorialistice și studii 
„In Memoriam Gheorghe Palade (1950-2016)” [Editori: 
Valentin Arapu, Anatol Petrencu, Corneliu Ciucanu, Chişi-
nău, Bons Offices, 2018, 616 p.]

La manifestarea de comemorare au participat autorii vo-
lumului, colegi de breaslă, pedagogi, studenți, elevi, maste-
ranzi, doctoranzi, discipoli, colegi de promoție, absolvenți ai 
Facultății de Istorie, cercetători din domenii conexe istoriei, 
reprezentanți ai mass-media, ai autorităților publice centrale 
și locale, ai mediului de afaceri.

Elaborarea volumului se datorează unui efort colectiv 
al tuturor acelora care l-au 
cunoscut, au colaborat, l-au 
apreciat și-l apreciază în con-
tinuare pe Profesorul, dr. Ghe-
orghe Palade prin punerea în 
valoare a vastei și valoroasei 
sale contribuții științifice și 
istoriografice. La elaborarea 
acestei lucrări-unicat au con-
tribuit colegii de breaslă, pri-
etenii de promoție, discipolii 
și continuatorii cauzei și ide-
alurilor naţionale pentru care 
a militat şi a luptat curajosul 
profesor Gheorghe Palade. 
Cartea întrunește articole și 
studii din varia domenii: istorie, memorialistică, istoriografie, 
etnografie, statistică, educație, filosofie a istoriei, demografie, 
istoria orfevrăriei, istoria eclesiastică. 

Acțiunea a demarat cu un moment de reculegere, după 
care părintele Octavian Moșin a predicat o rugăciune de 
pomenire a dascălului universitar Gheorghe Palade. În con-
tinuare corul universitar „Lira”, sub egida doamnei Svetlana 
Veselovschi, a interpretat imnul academic al studenţilor din 
toate timpurile „Gaudeamus Igitur”. 

Evenimentul a fost moderat de către profesorul univer-
sitar, doctor habilitat, Anatol Petrencu. Prima alocuțiune a 
ținut-o doamna Otilia Dandara, profesor universitar, pro-
rector pentru Activitatea Didactică. Domnia sa a nuanțat 

p r i n c i p a l e - le repere ale 
activității și realizărilor isto-
ricului Gheor- ghe Palade, care 
i-a fost mentor și tutore pe par-
cursul anilor de studenție. 

Iar sub- semnatul a 
menţionat ur- mătoarele: „Vo-
lumul de față a apărut grație 
s p r i j i n u l u i acordat de către 
distinsa Fami- lie Drăguțanu 
– soții Dorin și Otilia, copiii 
Luca și Mia, cărora dască-
lul universi- tar Gheorghe 
Palade, pe parcursul vieții 
sale, le-a cul- tivat copiilor și 

nepoților valori sacre, mereu actuale, cu o profundă încărcă-
tură sufletească față de baștină, față de cei apropiați și dragi, 
le-a inspirat respectul față de memoria înaintașilor noștri, 
care au reușit să realizeze, acum o sută de ani, Dezideratul 
Marii Uniri. 

Acțiunile nobile de mecenat, întreprinse de membrii fa-
miliei Drăguțanu, ne-au permis să adunăm oameni de bună 
credință într-o pornire comună de comemorare prin publi-
carea volumului de față, cu participarea nemijlocită a auto-
rilor din Republica Moldova, România și Ucraina. Editarea 
acestui studiu fundamental a fost realizată și datorită supor-
tului acordat din partea domnului Igor Bodorin, absolvent al 
Facultății de Istorie, promoția anului 1992. Suntem recunos-

cători domniei sale pentru acțiunea sa onorabilă de susținere 
și promovare a operei științifice a celui care i-a fost mentor și 
dascăl universitar – Profesor dr. Gheorghe Palade.” 

Atașamentul istoricului Gheorghe Palade față de valori-
le naționale românești, sacrificiul său pe tărâmul cercetării, 
al predării cu dăruire de sine în aulele universitare, au fost 
relevate de către fiica sa Otilia Drăguțanu și fratele Gabriel 
Palade. 

În luările de cuvânt care au urmat, participanții de pe 
ambele maluri ale Prutului – Carmen Ciornea (Universita-
tea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Teologie); Corneliu 
Ciucanu (Academia Română – Filiala Iași. Centrul de Istorie 
și Civilizație Europeană); Nicolae Ciubotaru (Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea 
Istorie și Geografie, Catedra de Istorie și Științe sociale); Ser-

giu Matveev (Universitatea 
de Stat din Moldova, Facul-
tatea de Istorie și Filosofie); 
Demir Dragnev (Institutul 
de Istorie al Academiei de 
Științe a Moldovei); Daniel 
Lazăr (Universitatea „Al. 
I. Cuza” din Iaşi, Facultatea 
de Istorie); Diana Enache 
(Universitatea de Stat din 
Moldova); Brândușa Mun-
teanu (Muzeul Unirii, Iași) – 
au menționat calitățile deose-
bite ale Profesorului și Cer-
cetătorului Gheorghe Palade 
– corectitudinea, umanismul, 

empatia, toleranța, cumpătarea, acuratețea, exigența – toate 
fiind virtuți care i-au complementat vocația sa universitară, 
una cu multe reușite, bogată în discipoli care-i continuă mi-
siunea nobilă de educație istorică a tinerilor basarabeni prin 
studiile și manualele publicate de către mentorul lor. 

Manifestarea a finalizat cu deplasarea participanților la 
mormântul lui Gheorghe Palade din Cimitirul central ortodox 
din str. Alexe Mateevici. 

Dumnezeu să-i poarte de grijă în Împărăția Sa.
 Valentin ARAPU,
lector universitar,

Departamentul Istoria Românilor, 
Universală și Arheologie

În perioada 19-21 aprilie 2018, 
la Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Ro-
mânia, a avut loc cea de-a 3-a ediţie 
a Expoziţiei internaţionale studen-
ţeşti, dedicate inovării şi cercetării 
ştiinţifice „Cadet INOVA – 2018”. 
Organizatori: Forumul Inventatori-
lor Români (Iaşi) şi Oficiul de Stat 
pentru Invenții şi Mărci (OSIM).

În cadrul evenimentului au fost 

expuse 83 de lucrări ale studenților 
din România şi Republica Moldova. 
Universitatea de Stat din Moldo-
va a participat cu trei elaborări ale 
studenților, doctoranzilor şi profe-
sorilor, care au fost apreciate cores-
punzător: 

Medalia de Aur – pentru elabo-
rarea: „Procedeu de obţinere a hete-
rojoncţiunii în masă (bulk), cu ma-
terial compozit pe bază de ZnPc”,  
Autori:  Vadim Furtună, Ion Lungu, 
Tamara Potlog.

Medalia de Bronz pentru ela-
borarea: „Straturi fotosenibile din 
metalo-ftalocianine şi polimeri car-
bazolici”, Autori: Ion Lungu, Va-
dim Furtună, Dumitru Duca, Tama-
ra Potlog, Galina Dragalina, Ştefan 
Robu.

 Diplomă de excelentă şi Meda-
lia de Aur din partea Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie a 
Republicii Moldova şi Diploma de 

Excelenţă din 
partea Univer-
sităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Me-
dicina Veterina-
ră a Banatului 
„Regele Mihai 
al României” 
din Timişoara 
pentru elabo-
rarea „Suport 
inteligent de E-
learning orien-
tat pe familii de 
probleme decizi-

onale”, a fost înmânată următorilor 
participanţi: M. Beldiga, A. Beldiga, 
T. Bragaru şi Gh. Capăţină.

Evenimentul „Cadet INOVA - 
2018” este gândit ca o oportunitate, 
în primul rând,  pentru tinerii cer-
cetători de a-şi prezenta rezultatele 
cercetătorilor şi inovațiilor şi, impli-
cit, de a-şi promova parteneriatele 
ştiinţifice.

Eleonora BOLBOCEANU,
 Institutul de Cercetare şi 

Inovare al USM

asigurarea calităţii Învăţământului uni-
versitar este un garant al recunoaşterii 

actelor de studii, adică al recunoaşterii diplome-
lor Universităţii de Stat din Moldova. De fapt, 
asigurarea calităţii reprezintă şi un ga-
rant al tuturor partenerilor noştri, al ce-
lor mai prestigioase instituţii de profil 
din R. Moldova şi de peste hotare faţă 
de produsul final al activităţii primei 
Universităţi din ţărişoara noastră.

Altfel spus, asigurarea calităţii aces-
tui produs este extrem de importantă în 
primul rând pentru însuşi procesul de 
învăţământ şi, implicit, pentru serviciile 
adiacente pe care Departamentul Stu-
dii şi Secţia de Formare Continuă, ce i 
se subordonează, 
i le oferă.

În această 
ordine de idei, 
i n s t r u m e n t u l 
principal de asi-
gurare a calită-
ţii instituţionale 
este evaluarea 
internă şi cea ex-
ternă pentru au-
torizarea progra-
melor de forma-
re şi, în aceeaşi 
măsură, pentru 
acreditarea lor. 
Ca rezultat, în Republica Moldova a fost creată 
o instituţie specializată, care iniţial avea denumi-
rea Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Profesional, pentru ca, nu demult, 
această organizaţie să poarte următoarea parafă: 
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie şi Cultură.

Sub această reformulare, recent, a avut loc o 
întrunire ad-hoc, cu invitarea cunoscutelor per-
sonalităţi care au avut o anumită contribuţie în 
asigurarea şi promovarea Calităţii învăţământu-

lui, în constituirea sistemului de Management al 
calităţii în instituţiile de învăţământ. Printre cei 
invitaţi s-a aflat şi doamna Elena Muraru, doc-
tor, conferenţiar universitar. Apropo, dom-

nia sa a fost primul prorector din 
cadrul instituţiilor de învăţământ 
din R. Moldova responsabil pentru 
Asigurarea Calităţii.

Drept consecinţă, la USM a fost 
creat un Departament special de 
dezvoltare curriculară şi asigurare 
a calităţii. De menţionat faptul că o 
structură similară a fost înfiinţată şi 
la Universitatea Tehnică de Stat, co-
ordonată de ex-prim-prorectorul 
Petru Todos, care de asemenea a luat 

parte la eveni-
mentul în ca-
uză.

Într-o at-
mosferă deo-
sebit de solem-
nă, unui grup 
de partici-
panţi, inclusiv 
reprezentantei 
Universităţii 
de Stat din 
Moldova, i-a 
fost înmânată 
Diploma de 
Recunoştinţă 

din partea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Ca-
lităţii în Educaţie şi Cercetare, însoţită de presti-
giosul însemn de cristal cu denumirea „Cristalul 
Calităţii”.

Acesta este meritul doamnei ex-prorector 
USM Elena Muraru şi, bineînţeles, al structurilor 
noastre universitare, care aplică şi implementea-
ză consecvent şi neabătut asigurarea la cel mai 
înalt nivel a calităţii învăţământului universitar.

Mihai MORĂRAŞ

Imaginea USM
Generaţia sec. XXI: traseul afirmării

TINERII CERCETĂTORI –
 la „Cadet INOVA – 2018”

PRESTIGIOSUL ÎNSEMN – „CRISTALUL CALITĂŢII”

Aetérnum Vále

DEVOTAT IDEALULUI  NAȚIONAL
(Întru dăinuirea memoriei Profesorului Gheorghe Palade)
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Cea mai valoroasă investiție care urmează
 să producă efecte durabile pe termen lung 

este INVESTIŢIA ÎN EDUCAŢIE

Colaborarea fructuoasă dintre Facultatea de Științe Econo-
mice (FȘE) a Universității de Stat din Moldova (USM) și 

Universitatea din Tartu Pärnu College Estonia continuă să se dezvol-
te, consolidându-se, inclusiv, în cadrul demarării celui de-al doilea 
proiect european didactico-științifico-practic din domeniul Tu-
rismului rural, al Evenimentelor și Serviciilor de ospitalitate.

Primul Proiect, despre care am vorbit anterior în articolul 
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII 
DESTINAȚIILOR TURISTICE RURALE 
ÎN MOLDOVA PRIN PROIECTAREA ȘI 
CO-CREAREA SERVICIILOR”, a dema-
rat în anul 2016 și a finalizat cu succes în luna 
decembrie 2017. 

Prezentând o trecere în revistă a 
activităților realizate în cadrul proiectului fi-
nalizat, contabilizăm următoarele: un Seminar 
teoretico-metodologic, organizat la USM, pe 
direcția dezvoltării „Design-ului serviciilor 
și co-creării în destinațiile turistice rurale/ 
Service Design and Co-creation in Rural 
Tourist Destinations”, la care au participat 
partenerii noștri – un grup mixt de experți, 
alcătuit din profesori de la Universitatea din Tartu Pärnu Colle-
ge și antreprenori cu experiență deosebită în domeniul turismului 
rural din Estonia, precum și peste 40 de profesori și studenți ai 
Facultății de Științe Economice a USM (la Specialitatea Turism) 
și reprezentanți ai pieței domeniului ospitalității și turismului din 
Republica Moldova. Vizita de studiu a fost excelent organizată și 
a reprezentat o experiență cu adevărat utilă tuturor participanților, 
oferind oportunități de dezvoltare și inovare a colaborării pe dome-

niul de specialitate prin diverse activități de cooperare antreprenori-
ală, activități didactice, metodice și de cercetare. În cadrul vizitei de 
studiu a fost abordat aspectul teoretic privind formarea produselor 
turistice și promovarea destinațiilor turistice rurale. 

Aspectul practic al problematicilor dezbătute la orele de curs, 
desfășurate la Universitatea din Tartu Pärnu College, a constat în 
prezentarea bunelor practici estoniene în cadrul vizitelor de teren 
unde au luat cunoștință de potențialul turistic al regiunii și de instru-
mentele și metodele de promovare turistică. 

Cel de-al doilea Proiect ÎMPUTERNICIREA/ABILITAREA 
FEMEILOR ȘI TINERILOR PRIN CREȘTEREA CALIFI-

CĂRILOR ȘI COMPETENȚELOR LOR ÎN DOMENIUL 
DESIGN-ULUI EVENIMENTELOR RURALE ȘI SERVICI-
ILOR DE OSPITALITATE, care  se va desfăşura în perioada: 
august 2017 – ianuarie 2019, continuă să dezvolte ideea promovării 
și amplificării în mod creator a competitivității regiunilor turistice 
rurale din R. Moldova, prin prezentarea practicilor estoniene de an-
treprenoriat în sectorul evenimentelor și serviciilor de ospitalitate și 

de turism rural. Acest proiect, precum și cel anterior, este finanțat de 
către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. 

În vederea realizării activităților prevăzute în proiect, pe 21 
martie 2018, la Bălți, profesorii Departamentului Economie, 
Marketing și Turism Maria Hămuraru, dr. conf. univ. șef Depar-
tament; Adriana Buzdugan, dr. conf. univ.; Boris Coretchi, dr. conf. 
univ.; Anatolie Guja, drd. lect. univ.; Alexandr Ceaicovschi, dr. 
conf. univ.; Angela Dolgopol, dr. conf. univ. au participat la ședința 
de  lansare a proiectului, precum și la seminarul metodic organizat 
pe tematica acestuia. 

Evenimentul a fost oficial deschis de către domnul Director al 
Universității din Tartu Pärnu College, PhD 
Henn Vallimäe, doamna Manager general 
de Proiect Gristel Leetma, domnul director 
ADR Nord, Vitali Povonschii și subsemna-
ta.

Printre activitățile planificate la care 
vor participa nemijlocit profesorii Departa-
mentului Economie, Marketing și Turism al 
Facultăţii de Ştiinţe Economice menționăm 
realizarea unui Ghid practic pentru dezvolta-
rea antreprenorialului în domeniul turismului 
rural din ţara noastră.

De altfel, toate rezultatele obținute și cele 
ce urmează a fi realizate în aceste proiecte, 
atât de ordin tangibil, cât și intangibil, favo-
rizează și consolidează atât dezvoltarea de 

servicii, produse și evenimente turistice și de ospitalitate inovatoare 
și moderne în Republica Moldova, cât și respectarea principiului 
continuității în vederea unei cooperări didactice și de cercetare sus-
tenabile interinstituționale și interstatale.

Lucia CASTRAVEȚ, 
doctor, conferenţiar universitar, 

prodecan Facultatea Științe Economice

În partea de Nord-Vest a Republicii Moldova, în apropiere de Poalele Carpaţilor 
şi de Dulcea Bucovină, în lunca Prutului de Mijloc şi a afluenţilor lui de stân-

ga: Larga, Vilia, Lopatnic, Draghişte, Racovăţ, Ciuhur şi Camenca este aşezat satul 
Bădragii Vechi – locul pitoresc al practicii de iniţiere şi de colectare a materialelor 
pentru perfectarea tezelor de licenţă şi masterat a studenţilor Facultăţii de biologie şi 
Pedologie, Specialităţile Botanica, Zoologie, Pedologie, 
Ecologie, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design.  

Acest teritoriu din împrejurimi, după cum scrie Ale-
cu Reniţă, reputatul nostru publicist şi eseist, redactor-

şef al Revistei Naţionale „Natura”, preşedinte al Mişcării Ecologiste din 
Moldova: „Este un amestec ciudat de munte şi deal, de podişuri cui-
bărite sub geana orizontului şi platouri pierdute în ceruri de văgăuni 
bântuite de umbre şi defileuri pline de farmec, de un relief cu forme 
bizare şi stânci cioplite de vânturi”.

Povârnişurile stâncoase de recife calcaroase şi stânci solitare Badeni-
an-tigheciene poartă denumirea de „Toltre” (cuvânt de origine poloneză), 
cunoscute ca „Toltrele Prutului”. Ele sunt constituite din resturi scheletice 
de alge, litotamnii, coralieni, forminefere, briozoare, moluşte, raci, crini şi 
alte organisme fosile ce habitau în apele Mării Thetis (Mediterana de azi), 
care cca 18-20 de milioane de ani în urmă acoperea şi teritoriul respectiv 
al Moldovei.

Este foarte semnificativ şi interesant faptul că din acele timpuri pli-
ne de zbucium şi temperaturi variate s-au putut 
conserva şi relicte animaliere.

În felul acesta, apele Mării Sarmato-Ponti-
ce au putut contribui la plămădirea şi construi-
rea geologică a plaiului pe care azi trăim. Dacă 
la suprafaţa părţii de Nord-Vest a R. Moldova 
vom raporta cele două forme caracteristice de 
relief (dealuri şi câmpii) vom trage concluzia că 
relieful este alcătuit în cea mai mare parte din 
dealuri.

Platforma Moldovei de Nord dăinuieşte 
încă din era primară, dealurile care au răsărit din 
adâncul Mării încă din Terţiar, iar câmpiile şi-au 
arătat faţa lor tânără şi netedă mult mai târziu, 
în Cvaternar. 

Aceste dealuri ne oferă peisajul cel mai 
variat şi mai original. Suntem o ţară unică prin 
frumuseţea acestor peisaje naturale. Satele se gră-
mădesc sub poalele acestor dealuri şi păduri, iar pe coastele colinelor se desfăşoară mozaicul ogoarelor. 
Satele de câmpie s-au creat pe drumurile păstorilor şi pe locurile vechilor târle, iar plantaţiile (însemnul 
de civilizaţie) le schimbă aspectul monoton.

Relieful Moldovei este opera naturii, care, în cursul veacurilor, şi-a schimbat mereu înfăţişarea cu fi-
ecare epocă ce-l străbătea. Amestecul confuz de timpuri preistorice şi de transformări geologice conferă 
meleagului nostru un aspect pitoresc, asemănător peisajelor din Carpaţi, Caucaz şi Crimeea. 

***

Pentru păstrarea şi conservarea, cel puţin parţială, a acestor comori de o deosebită importanţă 
istorică, ştiinţifică, estetică şi originalitate peisagistică s-a recurs la crearea, în spaţiul geografic 

Nord-Vest (raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Ocniţa, Râşcani), a unui şir de Arii 
protejate: Monumente ale naturii (geologice, paleontologice, hidrologice); Botanice (sectoare reprezen-
tative cu vegetaţie silvică); Rezervaţii Naturale (silvice şi de plante medicinale); Rezervaţii peisajere; 
Arii cu management multifuncţional (sectoare reprezentative cu vegetaţie de luncă); Rezervaţii de re-
surse; Monumente de arhitectură peisajeră. 

Aceste perle ale naturii au o suprafaţă totală de 41, 854,2 ha şi sunt adevărate laboratoare pentru 
tinerii cercetători biologi, geologi, geografi, pedologi, ecologi, istorici, silvicultori etc. Ariile protejate 

mai mult sau mai puţin sunt asemănătoare după structura floristică şi fitocenotică datorită condiţiilor 
staţionare relativ uniforme, dar se deosebesc prin diversitatea lor, care este influenţată de intensitatea 
interacţiunii factorilor biologici şi antropici.

De o însemnătate majoră ştiinţifică şi o frumuseţe rară sunt peisajele Rezervaţiei: „Teţcanii” (Bri-
ceni), plasată de-a lungul râuleţului Villa. Străbătând şiruri de toltre printr-un canion adânc cu maluri 

împădurite, râuleţul formează printre stâncile dure numeroase căderi zgomo-
toase de apă. Aceste locuri pitoreşti l-au inspirat pe scriitorul C. Stamati-Ciu-
rea să scrie povestirea „Contrabandistul”. 

Pe malurile râului Draghişte se întinde Rezervaţia peisajistică „Feteşti” 
(Edineţ). Se spune că o fată era îndrăgostită de un tânăr care se ascundea 
de duşmani prin peşterile din partea locului. În fiecare seară, uitând de peri-
col, el ieşea din ascunziş grăbindu-se la râu unde îl aştepta iubita. Localnicii 
îi spuneau acestui loc „La fetica”. De atunci râuleţul poartă denumirea de 
„Draghişte”. Aici, deasupra pădurii, ca nişte străjeri, se înalţă stânci uriaşe 
în formă de stâlpi sau de animale monstruoase. Variaţia de la galben până la 
cafeniu se datorează lichenilor care cresc pe ele. 

Nu cedează în plan arhitectural şi floristic nici grupul de recife din valea 
râuleţului Lopatnic (Edineţ), unde sunt plasate câteva defileuri. Unul din ele 
este „Borta lui Ciuntu” în ale cărui maluri s-au format o mulţime de peşteri şi 
grote ce serveau drept sălaş oamenilor din diferite epoci istorice.

Reciful singuratic „Stânca” e unic în felul său. Lanţul toltrelor formează 
aici o depresiune circulară, unde, datorită acusticii perfecte, poţi conversa 

liber până la o distanţă de cca doi km. 
Cunoscut şi peste hotarele Moldovei este 

defileul „Buzangeni” (Edineţ), situat în aval de 
confluenţa râului Racovăţ şi pârâiaşul „Bogda”, 
care se întinde pe o lungime de aproape un km, 
pe o suprafaţă de 100 ha.

De o însemnătate istorică mare şi o frumu-
seţe peisajistică rară sunt recifele de la Durui-
toarea şi Buteşti (Râşcani). Aici au fost găsite 
oase de animale dispărute – mamuţi, urşi de 
peşteră, aşezări ale oamenilor din epoca de pia-
tră. Moldova , fiind amplasată la intersecţia a 
trei regiuni botanico-geografice mari (Central 
- Europeană, Euroasiatică de stepă şi cea Medi-
teraneană) toate acestea au dus la formarea unui 
covor vegetal cu trăsături de distincţie, ce repre-
zintă două suprafeţe de silvostepă (nord şi sud) 
cu tipurile de vegetaţie zonală: silvică (Codrii), 

de stepă (Bălţi, Bugeac) şi de silvostepă (stejăretele de la Nord şi podurile de stejar pufos de la Sud). 
Covorul vegetal natural al Moldovei s-a păstrat pe 17% din teritoriu. Aceşti indicatori sunt cu mult mai 
mici decât valoarea critică necesară pentru o funcţionare normală a ecosistemelor şi trecerea la dezvol-
tarea durabilă a teritoriului. 

Suprafaţa pădurilor şi plantaţiilor forestiere constituie 12,8% din teritoriul, ceea ce este cu mult mai 
mică decât nivelul critic necesar pentru o funcţionare normală a ecosistemelor.

Pădurile naturale ocupă mai puţin de 5%, suprafaţa silvică pe cap de locuitor – 0,07ha. Or, Mol-
dova ocupă la acest capitol ultimul loc în Europa, după Ucraina şi Grecia. Situaţia în care se prezintă 
azi mozaicul ecosistemic din regiune sugerează un echilibru ecologic fragil cu tendinţe de perturbare 
a ecosistemelor naturale, ceea ce impune interzicerea strictă de defrişare a pădurilor noastre, la fel şi 
extragerea resurselor minerale, dar şi a păşunatului excesiv.
    Minai MÂRZA,

 doctor habilitat, conferenţiar univ.
 Departamentul Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design,  

Facultatea de Biologie şi Pedologie
Autorul imaginilor alăturate – Veaceslav Purcic, doctor, conferenţiar universitar
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COLABORARE ÎN BAZA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚii ― 
FaCultatEa DE ȘtiinȚE ECONOMICE,  USM ―  

 UNIVERSITATEA DIN TARTU PÄRNU COLLEGE ESTONIA 
 Cea mai valoroasă investiție care urmează 
 să producă efecte durabile pe termen lung  

este INVESTIŢIA ÎN EDUCAŢIE 
 Colaborarea fructuoasă dintre Facultatea de Științe Economice (FȘE) a Universității de Stat din 
Moldova (USM) și Universitatea din Tartu Pärnu College Estonia continuă să se dezvolte, consolidându-se, 
inclusiv, în cadrul demarării celui de-al doilea proiect european didactico-științifico-practic din 
domeniul Turismului rural, Evenimentelor și Serviciilor de ospitalitate. 

 Primul Proiect, despre care am vorbit anterior în articolul CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚii 
DESTINAȚIILOR TURISTICE RURALE ÎN MOLDOVA PRIN PROIECTAREA ȘI CO-
CREAREA SERVICIILOR”, a demarat în anul 2016 și a finalizat cu succes în luna decembrie 2017.  
  Prezentând o trecere în revistă a activităților realizate în cadrul proiectului finalizat, contabilizăm 
următoarele: un Seminar teoretico-metodologic, organizat la USM, pe direcția dezvoltării “Design-ului 
serviciilor și co-creării în destinațiile turistice rurale/ Service Design and Co-creation in Rural Tourist 
Destinations”, la care au participat partenerii noștri - un grup mixt de experți, alcătuit din profesori de la 
Universitatea din Tartu Pärnu College și antreprenori cu experiență deosebită în domeniul turismului rural 
din Estonia, precum și peste 40 de profesori și studenți ai Facultății de Științe Economice a USM (la 
Specialitatea Turism) și reprezentanți ai pieței domeniului ospitalității și turismului din Republica Moldova
 Vizita de studiu a fost excelent organizată, și a reprezentat o experiență cu adevărat utilă tuturor 
participanților, oferind oportunități de dezvoltare și inovare a colaborării pe domeniul de specialitate prin 
diverse activități de cooperare antreprenorială, activități didactice, metodice și de cercetare. În cadrul vizitei 
de studiu a fost abordat aspectul teoretic privind formarea produselor turistice și promovarea destinațiilor 
turistice rurale.  

 Aspectul practic al problematicilor dezbătute la orele de curs, desfășurate la Universitatea din Tartu 
Pärnu College, a constat în prezentarea bunelor practici estoniene în cadrul vizitelor de teren unde au luat 
cunoștință de potențialul turistic al regiunii și de instrumentele și metodele de promovare turistică.  

 Cel de-al doilea Proiect ÎMPUTERNICIREA/ABILITAREA FEMEILOR ȘI TINERILOR PRIN 
CREȘTEREA CALIFICĂRILOR ȘI COMPETENȚELOR LOR ÎN DOMENIUL DESIGN-ului 
EVENIMENTELOR RURALE Și SERVICIILOR DE OSPITALITATE, care  se va desfăşura în 
perioada: august 2017 – ianuarie 2019, continuă să dezvolte ideea promovării și amplificării în mod creator 

COLABORARE ÎN BAZA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII ―
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE,  USM ― 

UNIVERSITATEA DIN TARTU PÄRNU COLLEGE ESTONIA

Acest studiu valoros, descris într-un mod accesibil şi convingător, este o invitaţie 
oportună într-o călătorie imaginară unde Natura-Mamă ni se prezintă în deplina ei 
înfăţişare ancestrală de la crearea lumii. Cunoscutul savant-biolog, profesorul Mi-
hai Mârza, autorul articolului, vine să ne atenţioneze că această parte dintr-un tot 
întreg, pe care domnia sa o numeşte simbolic Picior de Plai, are nevoie ca niciodată 

să-l ocrotim ca ochii din cap, îndemnându-ne să medităm, dar şi să conştientizăm că 
după noi vin alte generaţii. Prin urmare, întrebarea, deloc retorică, pe care ar trebui 
să ne-o punem este: „Dar ce vom lăsa în urma noastră pentru nepoţi, strănepoţi şi 
stră-strănepoţi?”

Mihai Morăraş

Baza de practică „Bădragii Vechi”

Un segment din toltrele Luncii Prutului  Rezervaţia peisajistică „Feteşti”

Vatra noastră de dor

Meridianul interuniversitar
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Recent, Editura Lexon-Plus a 
scos de sub tipar cartea istoricului 
Valentin Tomuleţ cu titlul: Ţinutul 
Hotin în surse statistice ruseşti din 
prima jumătate a secolului al XIX-
lea, Chişinău, 2018, 1056 p., aces-
ta fiind situat în partea de nord a 
Basarabiei, cu vechea Cetate Hotin 
şi cu cea mai dispersată populaţie 
din punct de vedere etnic.

intervalul cronologic abordat cuprin-
de prima jumătate a secolului al XIX-

lea, ca limită inferioară de hotar servind 
anul 1812, când în urma războiului ruso-
turc din anii 1806-1812 regiunea dintre Prut 
şi Nistru a Moldovei istorice a fost anexată 
la Imperiul Rus. Limita cronologică superi-
oară cuprinde mijlocul secolului XIX (deja 
este vorba de războiul Crimeii (1853-1856), 
când Rusia a fost nevoită să retrocedeze 
Principatului Moldovei partea de sud a Ba-
sarabiei. Limitele cronologice propuse în-
globează o perioadă cu adânci transformări, 
care au influenţat semnificativ evoluţia vieţii 
social-politice a Regiunii dintre Prut şi Nis-
tru, ele fiind dictate de ruperea acesteia în 
1812 din cadrul unui sistem social-econo-
mic şi politic (cel al Principatului Moldo-
vei) şi încorporarea ei forţată în cadrul altui 
sistem (cel al Imperiului Rus). În aceşti ani, 
în viaţa economică şi în structura socială şi 
etnică a Basarabiei intervin schimbări ra-
dicale, determinate de politica cu caracter 
pronunţat antinaţional, promovată de ţarism 
şi de politica lui agresivă de colonizare şi 
deznaţionalizare, întreprinsă de administra-
ţia imperială rusă, scopul ei fiind includerea 
forţată a provinciei în sistemul economic şi 
politic al Imperiului Rus. Aceste evenimen-
te vor avea efecte negative foarte pronunţate 
asupra Basarabiei în ansamblu şi a ţinutului 
Hotin, în special.

Studiul monografic este alcătuit din şapte 
capitole, inclusiv două capitole introductive: 
Capitolul I, dedicat împărţirii administrativ-
teritoriale a Basarabiei în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea (care permite cititoru-
lui să înţeleagă transferul de localităţi de la 
un ţinut la altul în diferite perioade de timp 

şi să se orienteze în evoluţia numărului de 
localităţi, ocoale, plase din fiecare ţinut după 
fiecare nouă împărţire administrativ-teritori-
ală); Capitolul II – dedicat recensămintelor 
şi statisticii oficiale ruse, ca surse impor-
tante pentru studierea demo-
grafiei Basarabiei, are ca scop 
să-l familiarizeze pe cititor cu 
modalitatea de colectare, agre-
gare, prelucrare, evaluare şi 
analiză a informaţiilor culese 
de pe teren în timpul efectuării 
recensământului şi a statistici-
lor pentru diferite perioade de 
timp, care s-au produs în Ba-
sarabia, în general, şi în ţinutul 
Hotin.

Capitolele de bază ale mo-
nografiei conţin analiza diferi-
tor aspecte de ordin demogra-
fic, social-economic şi 
confesional, care au avut 
loc în ţinutul Hotin în 
diferite perioade de timp 
(privite în context basa-
rabean general şi local), 
iar cele de ordin regional 
– în context gubernial, în 
baza datelor statistice de-
pistate în diverse fonduri 
de arhivă din Republica 
Moldova, Ucraina şi Fe-
deraţia Rusă. 

În ultimul capitol (un 
studiu de caz), analizând 
în particular dinamica 
populaţiei din satul Ta-
bani, ţinutul Hotin, auto-
rul încearcă să-l familia-
rizeze pe cititor în baza 
unei anumite localităţi 
rurale, cu acele schimbări 
cantitative care s-au produs sub raport nu-
meric (şi nu numai) într-un anumit interval 
de timp, urmărind scopul de a-l informa pe 
cititorul de rând, dar şi pe cercetătorul in-
teresat de această tematică, cu metodologia 
cercetării recensămintelor fiscale, în cazul 
nostru – al celor realizate în Basarabia în 
anii 1824-1858. 

Din documentele publicate în comparti-
mentul Anexe, de o importanţă majoră sunt 

cele de statistică cu referire la unele locali-
tăţi ale ţinutului Hotin, datate cu anii 1820, 
1821 şi 1825. 

Prima statistică, datată cu anul 1820, 
include 145 de documente inedite (de fapt, 

145 de localităţi din ţinutul 
Hotin, fără câteva ocoale), pre-
zentate de Isprăvnicia Ţinutu-
lui Hotin Guvernului Regional 
al Basarabiei. Materialul oferă 
informaţii preţioase pentru cu-
noaşterea detaliată a situaţiei 
localităţilor din ţinutul Hotin la 
acea dată. Statistica stabilea cu 
o mare exactitate şi rigurozitate 
numărul de familii de contribu-
abili la data efectuării statisticii 
şi conţinea informaţii detaliate 
despre numărul total de per-
soane de sex masculin şi de sex 

feminin în fiecare locali-
tate, inclusiv de sex mas-
culin conform categoriei 
de vârstă, anul când satul 
a fost populat, conform 
informaţiilor deţinute 
de locuitorii localităţii 
la momentul efectuării 
statisticii; componenţa 
etnică şi socială; numă-
rul populaţiei; informa-
ţii despre biserica din 
localitate; numărul de 
case de lemn ce aparţin 
statului şi al celor din lut 
şi nuiele, bordeielor ce 
aparţin locuitorilor; nu-
mărul de mori; numărul 
de cârciumi; starea eco-
nomică a locuitorilor; 
modalitatea de adminis-
trare a moşiei etc.

A doua statistică este din 1821 (depis-
tată în fondurile Arhivei de Stat din regi-
unea Cernăuţi, Ucraina, necunoscută până 
în prezent, conţine informaţii valoroase 
despre satele din ocoalele Prutul de Sus, 
Prutul de Jos, Movilău şi Ciuhur, inclusiv: 
numele persoanelor de sex masculin-capi 
de familii, numărul de burlaci, văduve, 
văduvi, mazili, ruptaşi şi bejenari, despre 
proprietarul sau arendaşul moşiei satului, 

numărul de soldaţi încartiruiţi în sate şi 
cine este comandantul lor. 

A treia statistică referitoare la ţinutul 
Hotin este din 1825 (depistată în Arhiva 
Istorică Militară de Stat din Rusia), în care 
au fost adunate, selectate şi generalizate in-
formaţii destul de preţioase despre numărul 
total de persoane de sex masculin şi de sex 
feminin pentru următoarele categorii sociale 
– ţărani, clerici, mazili, ţigani şi evrei şi des-
pre starea economică a satelor la momentul 
elaborării statisticii. Celelalte anexe ale mo-
nografiei conţin informaţii statistice pentru 
diferiţi ani şi se referă la diferite subiecte, 
legate de procesele de ordin demografic şi 
nu numai din ţinutul Hotin în prima jumăta-
te a secolului al XIX-lea.

Autorul constată că la momentul ane-
xării Basarabiei la Imperiul Rus, ţinutul 
Hotin avea deja o compoziţie etnică etero-
genă, formată în urma mutaţiilor care s-au 
produs în nordul Moldovei în secolul al 
XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea. 
Factorii generici de bază care au influen-
ţat acest proces au fost atât de ordin intern, 
cât şi de ordin extern obiectivi şi subiec-
tivi. Mişcările de populaţie aveau loc de 
cele mai multe ori spontan, fiind dictate de 
diverse împrejurări, care au cauzat, în cele 
din urmă, modificarea configuraţiei etnice 
a populaţiei din ţinutul Hotin, diminuân-
du-se, astfel, ponderea elementului autoh-
ton, românesc, în favoarea celui alogen, 
în special ucrainean/rutean. Ţarismul, din 
interese economice şi fiscale, a favorizat şi 
după 1812 pătrunderea pe teritoriul ţinutu-
lui Hotin a diferitelor etnii, interesat fiind 
în schimbarea compoziţiei etnice a popu-
laţiei, în rusificarea şi deznaţionalizarea 
acestui ţinut (ca, de altfel, şi a întregii Ba-
sarabii), creându-şi în persoana populaţiei 
nou-venite un sprijin social sigur, iar prin 
această măsură – modalităţi mai durabile 
de a domina. Consecinţele schimbării com-
poziţiei etnice a populaţiei care a avut loc 
timp de mai multe decenii în ţinutul Hotin, 
susţinute şi promovate de guvernanţii ruşi, 
sunt resimţite şi astăzi.

Andrei EMELCIUC,
doctor în istorie,

cercetător ştiinţific superior,
Institutul de Istorie

aducem la cunoştinţa utilizatorilor 
Bibliotecii Centrale a Universităţii 

de Stat din Moldova că în Oficiul Colecţii 
Speciale se păstrează o carte – rarisimă.  
Este vorba de versiunea integrală a Vechiu-
lui Testament în limba română,  al cărui 
original l-am primit de la 
Biblioteca Filialei din Cluj 
a Academiei Române. 

Manuscrisul reprezintă 
o copie îngrijit realizată de 
un copist muntean, Dumi-
tru din Câmpulung (care se 
iscăleşte „Dumitru Drăgo-
polscom”), între anii 1683-
1686, Mitropolit al Ţării 
Româneşti, care a fost, pro-
babil, şi primul său posesor. 
Manuscrisul este executat 
într-o chirilică cursivă se-
mi-uncială, cu înălţimea 
literelor iniţiale majuscule de 6 mm, iar a 
minusculelor de 1 mm. Textul este dispus în 
două coloane, oglinda paginii normale fiind 
de 25,7 cm (lungimea)  şi 14 cm (lăţimea). 

Numerotarea originală, cu litere chirili-
ce, merge de la 2 la 906. Pentru interesul 

documentar se reproduce fişa bibliotehnică 
pe  care profesorul Chindriş o pregătea pen-
tru viitorul catalog al bibliotecii (cu ortogra-
fia autorului). 

Pasajul suprimat dintre parantezele pă-
trate reprezintă transcrierea sumarului ge-

neral original al textului. 
Manuscrisul a fost tipărit 
în 57 de exemplare nepuse 
în vânzare şi serveşte drept 
donaţie pentru  Oficiul Co-
lecţii Speciale al Bibliotecii 
Centrale, USM. 

Acest manuscris este o 
adevărată capodoperă pen-
tru toţi cititorii noştri. Pe 
această cale ne adresăm 
către toţi iubitorii de carte 
care doresc să ia cunoştinţă 
de acest manuscris, vizitând 
sediul nostru  pe adresa:  

Blocul 4, Sala 226, Biblioteca Centrală, 
USM. 

Olga PLĂMĂDEALĂ, 
şef Oficiu Colecţii Speciale

Maria MOISEI,
   bibliotecar

De Ziua Presei, care este marcată 
anual la 3 mai, bibliotecarii din 

Sala de Lectură „Publicaţii Periodice” au 
pregătit o expoziţie de ziare şi reviste cu 
genericul „Libertatea presei – un drept al 
omului”, care a fost vernisată pe parcursul 
întregii luni. Evenimentul în cauză a avut 
loc în conformitate cu Ziua Mondială a 
Libertății Presei, atrăgând astfel atenţia tu-
turor vizitatorilor noştri la importanţa şi ne-
cesitatea respec-
tării libertăţii de 
exprimare.

Spectrul larg 
de publicaţii pe-
riodice, pe care îl 
deţine Biblioteca 
Centrală USM 
reprezintă o im-
portantă sursă de 
informare şi cu-
noaştere pentru 
toate categoriile 
de utilizatori, de-
oarece conţin informaţii preţioase şi actuale 
din diverse domenii: literar, cultural, social, 
politic etc. 

La Compartimentul expozițional intitu-
lat Publicaţii periodice de cândva..., ne-

am propus să oferim publicului diversitatea 
publicațiilor din perioada interbelică până în 
prima jumătate a secolului al XXI-lea (edi-
tate în România, R. Moldova, Rusia ş.a.). 
Printre reviste şi ziare se regăsesc: Studii şi 
Cercetări Lingvistice; Analele Universităţii 
din Bucureşti; Basarabia; Cugetul; Orizon-
tul; Magazin Istoric; Albina; Poşta Basara-
biei; Cultura; Кишиневский Университет; 
Învățământul public; Literatura şi Arta; 

Viaţa Satului 
etc.

Cu toate 
că o alter-
nativă seri-
oasă pentru 
ut i l izatori i 
b ib l io t ec i i 
este accesul 
la revistele 
e l e c t r o n i -
ce, oricum, 
publicaţiile 
tradiţionale 

retrospective rămân surse indispensabile de 
informare şi cercetare. 

Diana PALADE, 
bibliotecar, 

Oficiul Publicaţii Periodice

Patrimoniul USM

O ACHIZIŢIE BIBLIOGRAFICĂ DE NEPREŢUIT

TRIBUNA BIBLIOTECARULUI
DE ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII PRESEI

Răspântiile istoriei

UN STUDIU MAGISTRAL DEDICAT ŢINUTULUI HOTIN 
(PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)
(Destinul unui ţinut românesc sub dominaţia ţaristă)
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studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

De ceva timp sunt pasionat, dincolo de forma-
rea şi dezvoltarea personală, de fel de fel de terapii 
care au dat rezultate pozitive pe întreg mapamon-
dul. În toate psihoterapiile studiate, precum şi în 
şcoala de psihologie am învăţat că pastila magică 
nu există. Atitudinea faţă de problemele şi presiu-
nile din exterior ajută să întrevedem şi alte viziuni. 
Modul în care mă poziționez și văd, modul în care 
amplific sau nu firul de praf, modul în care rămân 
blocat în trecut sunt stopurile dintre minte și inimă. 
O legătură vie, puternică şi constantă cu Doamne 
ne ajută să găsim Sensul, Oxigenul şi Viaţa. 

Din când în când avem nevoie ca gândurile să se de-
toxifice. Aşa cum avem o igienă corporală, se cuvine 

să avem şi o igienă psihică şi o igienă sufletească. Mintea e 
cauza tuturor bolilor, în timp ce sufletul e sursa vindecărilor. 
Sfatul sufletului vine atunci când mintea tace. Baia spove-
daniei, acest botez al lacrimilor, al pocăinţei, are rolul ei, însă 
acum vreau să însemn câteva rânduri despre râsul terapeutic 
pentru psihic. 

Râsul este mai bun decât orice medicament! Râsul ne 
ajută să ne reconectăm oricând cu copilul din noi. Există mai 
multe căi de a urca muntele, finalitatea este aceeaşi. Curăţe-
nie în şifonierul emoţiilor: frică, tristeţe, dezamăgire, mânie, 
stres, etc. Voluptatea suferinţei domină societatea occidenta-
lă. Logică a ieşirii din patima trupului. Scenariile suferinţei pe 
care minţile sclipitoare le cristalizează în tristeţe, doliu lăun-
tric permanent, fac să trăim într-o fabrică a morţii. Ideea bu-
curiei unde este?! Trecutul nu mă apasă. Trecutul este doar 
un manual de istorie şi atât! De acolo iau lecţiile pentru 
prezent şi viitor. Nimic mai mult. Fără spasme şi obsesii com-
pulsive. Înţeleg şi accept că aşa gândeam, acţionam atunci. 
Cel de astăzi nu mai este cel de ieri. Am crescut şi mă accept, 
mă iert. Dacă Hristos mă iartă, am nevoie să mă iert și 
eu! Chipul meu nu este un bâlci. Pot părea bufon în ochii 
unora, însă învăţ şi înţeleg că suntem diferiţi.

Nervii consumă mai multă energie decât un zâmbet. Stu-
diile psihoterapeuţilor spun că un copil până în 6 ani râde şi 
de 200-300 de ori pe zi, pe când un adult râde de 10-15 ori 
pe zi. Râs cristalin şi unic specific copiilor. Orice adult vi-
brează la clinchetul râsului de copil. Copiii au o energie po-
zitivă în râs. Doctrină a râsului care nu are nevoie de religie. 
Toți râdem și plângem la fel indiferent de culoarea pielii, de 
credință, de statut sau de alte etichete alte lumii acesteia. Re-
gistru al râsului este o stare internă, o stare de bine. Nu am ne-
voie de stimuli externi ca să râd. Motivaţia râsului adeseori ne 
cenzurează și punem măscuța pe față, ori zâmbim englezește 
sau ca la foto. Copiii nu râd cu motiv, copiii râd fără motiv. 
Adevăratul râs e fără motiv!

Realism şi încredere. Sunt vesel, dar mă tratez. Râd cu 
poftă, autentic. Vitalitate. Energie. Oamenilor nu le mai place 
să râdă: suntem prea săraci ca să mai zâmbim, aud adeseori. 
Ce motive avem să râdem, nu vedeţi cât este de greu, ar spune 
alții?! Suntem deranjaţi când cineva râde lângă noi. Teama de 
penibil, timiditate, frică, invidie. Ne încurcăm de momente în 
care suntem stânjeniţi. Ne este jenă să râdem. Aşadar, veselia 
altora ne încurcă teribil. Să nu uităm să zâmbim! Şi pentru 
noi, şi cu cei din jurul nostru. Greutăţi, necazuri, probleme 
au fost şi vor mai fi. Aşa e viaţa, aşa e lumea. Îndrăznesc zil-
nic să zâmbesc, să-mi ofer o porție de bine. Poporul român 
nu e un popor trist. Relaxare. Dinamism. Interactiv. Istorie 
şi actualitate. Simbol al bucuriei. Manifestarea lui Dumnezeu 
este starea de bucurie, de iubire.

Când râdem, suntem în prezent. Beneficiile râsului 
sunt foarte multe. Râsul e bun şi pentru psihic, ne oferă o 
strălucire interioară. Ne relaxează şi ne eliberează de stresul 
cotidian. Nu avem nevoie să sunăm la 112, ca să râdem sau să 
luăm anumite „pastile ajutătoare”. Să ne prescriem singuri 
pe reţeta vieții şi o doză zilnică de râs. Un zâmbet este o 
poartă deschisă către suflet. Producem singuri endorfine pe 
care le eliberăm în sânge. Ne îmbunătăţim musculatura fa-
cială, respiraţia, circulaţia sanguină. Dinamizăm, revitalizăm 
organismul. 

Zâmbetul este un buton care ne dă puterea să râdem. 
Râsul este cel mai bun remediu pentru orice problemă sau 
boală. Sistemul imunitar crește de la un simplu râs. Virtuţile 

ORTODOXIA ESTE O STARE A BUCURIEI, 
 NU DOAR A CRUCII ŞI A SUFERINŢEI

(DESPRE TERAPIA RÂSULUI, ŞI NU NUMAI…)
curative ale râsului sunt mari și multe din ele neștiute. Nu înce-
tăm să râdem pentru că îmbătrânim, ci dimpotrivă îmbă-
trânim pentru că am uitat să râdem. Terapia prin râs este 
cea mai puternică! Râsul ne face mai frumoşi, mai sănătoşi, 
mai sociabili. Râdeţi de fiecare dată când aveţi ocazia. Haz de 
necaz din înţelepciune. Decât să înjuraţi, mai bine scoateţi lim-
ba. Apoi priviţi în oglindă cum vă strâmbaţi. Aţi trezit copilul 
din voi. Momente vesele care detensionează. Nu am nevoie de 
stimuli externi ca să fiu fericit, ca să râd. Atitudinea este cheia 
către bine. Corect, corespunzător cu interiorul, se poate să fii 
vesel fără să ai mare lucru. O lume frumoasă, fascinantă, perce-
pută prin experienţa proprie şi personală. 

Elasticitate şi plasticitate. Vulnerabilitate şi armură. 
Manipulare şi eliberare.

Peisajul vieţii fiecăruia dintre noi adeseori ne taie respiraţia. 
Excursie între minte şi inimă. Ateliere de râs. Dacă noi trans-
mitem un zâmbet, atunci şi persoana din faţa noastră va 
duce mai departe un zâmbet. Râsul e contagios, se transmite, 
se prelungeşte. Omul râde mult mai bine în grup, în mediul so-
cial, decât singur. Oamenii care râd bine împreună, lucrează 
bine împreună. Autentic, liber, împăcat cu sine, cu încredere în 
interiorul lui, omul poate exersa zilnic, măcar câteva secunde, 

zâmbetul. Tristeţea nu este antinomică faţă de fericire, ci este o 
altă cale de a ajunge la bucurie, la lumină, la adevăr. Relaxarea 
totală şi completă a creierului se face prin râs. Aşadar, zâmbe-
tele lungi şi dese sunt cheia marilor succese! 

Armonie şi integrare. Ortodoxia este o stare a bucuriei, nu 
doar a crucii şi a suferinţei. Ne bucurăm de fiecare secundă în 
care Dumnezeu se află cu noi şi nu se merită să fim depresivi, 
anxioşi, trişti, nefericiţi, cu sufletele şi minţile constipate. Lu-
dic. Dansăm cu fiecare clipă, cu fiecare provocare. În zâmbet 
stă tainic dragostea. Iubirea este puterea de a rămâne împre-
ună, de a trece prin toate, indiferent de valurile vieţii. În po-
vestea de iubire încape totul, aşa cum cerul acoperă întreg 
pământul, chiar şi acolo unde este deşert sau gheaţă...  O 

iubire care nu riscă nimic, care nu rabdă nimic, care nu suferă 
nimic, nu valorează nimic. 

Cine vrea să aibă dreptate întotdeauna, caută să aibă ul-
timul cuvânt. Cine are dreptate cu adevărat, a încetat să vor-
bească demult! Cel ce nu mai are nicio opţiune, are brusc 
toate opţiunile din lume. Dorinţa omului de a cuceri lumea 
exterioară nu are limite şi cu cât plecăm spre exterior dorinţa 
e tot mai mare. 

Dar lumea interioară cui o lăsăm?! Vocea sufletului cân-
tă balade şi modelează lăuntricul. Emoţiile produc lacrimi. 
Ego-ul suferă, nu sufletul. Exorcizăm tensiuni psihice. Râdem 
şi plângem ca să nu ne stricăm mecanismele, tiparele. Pendu-
lăm între tragedie şi comedie. E mai uşor să acuzi, e mai uşor 
să dai cu piatra, e mai uşor să ridici tonul, e mai ușor să înțepi 
cu cuvinte și priviri, decât să recunoşti meritele cuiva. Cine 
ne răpeşte bucuria?! Bucuria ta nu depinde de mine şi invers. 
Frumuseţea constă în drum, nu în punctul final. Fiecare sfârşit 
are veleităţile unui nou început.

Râsul nu blamează tristeţea şi nici zâmbetul nu acuză 
plânsul, ci ambele sunt într-un dans complementar. Să ne 
şlefuim viaţa cu un zâmbet sănătos şi curat. Capacitatea de 
a empatiza nu ţine de societate, care este o „mamă vitregă”, ci 
de fiecare din noi. Avem nevoie să râdem, dar ţine de puterea 
fiecăruia să aleagă. Nu trebuie, ci ar fi de dorit să înţelegem 
că lucrurile mici, la îndemână, care nu costă, sunt adevărate şi 
autentice surse de bucurie. Fără ecuaţii, fără formule speciale, 
fără taxe şi impozite. Râd şi dansez în ploaia vieţii. Bucuria 
şi tristeţea sunt molipsitoare. Caut din toată inima bucuria de 
a fi, nu bucuria de a avea! Cine a cunoscut măcar o dată pe 
Dumnezeu nu mai poate fi trist! 

În Porunca Iubirii, mântuirea are la temelie cele 9 
Fericiri, garanţia de a merge mai departe:

„Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia ce-
rurilor.

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că 

aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dum-

nezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se 

vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împă-

răţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni 

şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din 
pricina Mea.

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în 
ceruri”! (Matei 5, 3-12).

Din Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține lacrimi, 
multă bucurie!, Editura PIM, Iași, 2014

De nu te linişteşti cu inima, linişteşte-te măcar cu lim-
ba. Şi, dacă nu poţi pune rân-

duială în gânduri, pune rânduială mă-
car în simţuri. Şi, de nu eşti singur în 
cugetul tău, fii singur măcar cu trupul 
tău. Şi, de nu poţi lucra cu trupul tău, 
întristează-te măcar în cugetul tău. Şi, 
de nu poţi sta la priveghere, prive-
ghează măcar şezând pe patul tău sau 
chiar întins pe el. Şi, de nu poţi posti 
două zile, posteşte măcar până seara, 
Şi, de nu poţi până seara, păzeşte-te 
măcar să nu te saturi. De nu eşti curat 
în inima ta, fii curat măcar în trupul 
tău. De nu plângi în inima ta, îmbra-
că-ţi în jale măcar faţa ta. De nu poţi milui, vorbeşte măcar 
ca un păcătos. De nu eşti făcător de pace, fii măcar neiubitor 
de tulburare. De nu te poţi strădui, fă-te măcar în cuget ne-
trândav. De nu eşti biruitor (asupra păcatelor), măcar să nu 

te mândreşti faţă de cei vinovaţi. De nu izbuteşti să închizi 
gura celui ce bârfeşte pe prietenul tău, 
păzeşte-te măcar să nu te faci părtaş în 
aceasta cu el.

Cunoaşte că, de iese din tine foc şi 
acesta arde pe alţii, sufletele arse în fo-
cul tău le va cere Dumnezeu din mâinile 
tale. Şi, chiar dacă nu arunci tu însuţi 
focul, dar consimţi cu cel ce-l aruncă şi 
găseşti plăcere în aceasta, vei fi părtaş 
lui la judecată. De iubeşti blândeţea, 
rămâi în pace. Şi, de te vei învrednici 
de pace, te vei bucura în toată vremea. 
Caută înţelepciunea, şi nu aurul. Îm-
bracă-te în smerenie şi nu în mătase. 

Caută să dobândeşti pacea, şi nu împărăţia.
Din Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, în Filocalia X, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2008,
 p. 273-274

CAUTĂ SĂ DOBÂNDEŞTI PACEA...

Responsabil de pagină, Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN
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La 27 iulie 2018, Planeta Marte, a 
4-a de la Soare şi a 2-a cea mai 

mică planetă din Sistemul Solar (după 
Mercur), va fi în opoziţie perihelică cu 
Soarele, apropiindu-se de Pământ până 
la cea mai mică distanţă de după anul 
2003. La aceeași dată se va produce și o 
eclipsă totală de Lună.

Marte este una dintre cele patru planete care fac parte din 
grupul „elitar” al planetelor de tip terestru (în ordinea depărtă-
rii de la Soare – Mercur, Venus, Pământul, Marte) care sunt 
asemănătoare cu Planeta noastră prin faptul că sunt formate 
din rocă și au suprafața solidă. Cu toate acestea, Marte dife-
ră esențial de Terra: are o atmosferă subţire şi foarte rarefiată 
(de aproximativ 10 mm Hg, în comparație cu 760 mm Hg la 
suprafața Pământului), constituită preponderent din CO2 și o 
suprafață roşiatică datorită oxidului de Fe de pe ea. Se pre-
supune că pe Marte ar putea exista urme de viaţă microbia-
lă. Mai multe misiuni spaţiale cu destinaţia Marte, lansate de 
NASA, ESA, Roscosmos și alte agenții spațiale, au ca scop să 
descopere aceste urme de viaţă. Există şi proiecte de coloni-
zare a Planetei Marte de către pământeni în viitorul apropiat 
(de ex. Space X). Marte orbitează în jurul Soarelui la distanța 
medie de cca 228 mil km (în comparație cu cca 150 mil km la 
care se află Pământul). Anul marțian (perioada de revoluție în 
jurul Soarelui) este de 687 de zile. 

În mișcarea lor în jurul Soarelui, planetele Pământul și 
Marte ar putea fi asemănate cu doi alergători: Pământul – pe 
o pistă interioară, având o viteză orbitală mai mare (așa cum 
prescriu legile mecanicii cerești descoperite de Kepler), și 
Marte, pe una exterioară, alergând cu o viteză mai mică. Este 
evident că Pământul îl depășește periodic pe Marte, aliniindu-

se la anumite intervale de timp cu acesta. În momentul alini-
erii, Soarele, Pământul și Marte se situează pe o linie dreaptă, 
Pământul fiind la mijloc: se spune că Marte este în opoziție cu 
Soarele față de Pământ. 

Pentru observatorul de pe Pământ, Marte la opoziție este 
situat pe bolta cerească opus față de Soare: răsare în momentul 
când Soarele apune, planeta fiind vizibilă pe cer toată noaptea. 

La 27 iulie 2018, ora 05:07 UTC1) (08:07 Chișinău) 

Marte va fi în opoziţie perihelică cu Soarele (numită uneori 
și Mare opoziție). De ce perihelică? Pentru că în momentul 
opoziției din acest an Marte va fi în periheliul orbitei sale elip-
tice, adică la distanța minimă de la Soare. Opoziția planetei 
Marte se repetă, în medie, la fiecare 26 de luni (perioada sino-
ducă de 780 de zile sau 2 ani și 50 de zile), opoziția perihelică 
însă – la fiecare 15-17 ani; ultima dată aceasta a avut loc la 7 
august 2003. 

Este remarcabil faptul că pe aceeași dată, 27 iulie 2018, se 
va produce și o eclipsă totală de Lună, cu faza maximă la ora 
20:21 UTC (23:21 Chișinău). 

Dacă orbitele planetelor Marte și Pământ ar fi circulare, 
distanța dintre ele în momentul opoziției lui Marte ar fi mi-

nimă. Orbitele planetelor fiind eliptice, distanța dintre Pă-
mânt și Marte devine minimă cu aproximativ o săptămână 
mai târziu de momentul opoziției. Astfel, apropierea maxi-
mă a lui Marte de Terra va avea loc la 31 iulie, când Planeta 
Roșie se va afla la distanța de 0,385 UA2) sau 57 590 630 km. 
În acest moment (când un semnal radio ajunge la Marte în 
3 min), discul aparent al planetei se va mări de 5 ori față de 
ianuarie 2018 și va apărea pentru ochiul liber de 50 de ori 
mai strălucitor. Discul va avea diametrul unghiular de 24,3 
arc sec și magnitudinea vizuală aparentă (strălucirea) de 
-2,78m, iar planeta va putea fi observată cu ochiul liber ca o 
stea strălucitoare roșiatică în constelația Capricornus. 

Cu un telescop modest sau cu un binoclu se va putea vedea 
clar discul roșiatic al planetei și calota polară sudică formată 
din gheață de bioxid de carbon și apă. Pentru a putea observa 
și alte detalii de pe discul marțian este necesar un telescop cu 
apertura (diametrul obiectivului) de cel puțin 100 mm. Plane-
ta va putea fi observată și cu ajutorul unui telefon mobil, 
utilizând aplicația Astronomy app. SkySafari 5 app. 

Dat fiind faptul că durata unei rotații a lui Marte în jurul 
axei sale este cu 38 min. mai lungă decât a Pământului, în 
fiecare noapte de observație este văzută o parte în plus de 
suprafață a lui Marte, astfel încât în 41 de nopți se poate vedea 
întreg globul marțian. La sfârșit de iulie, avem aproxima-
tiv 7 ore de întuneric. De aceea timpul cel mai favorabil 
pentru observații va fi între ora 22:00 (după răsăritul lui 
Marte) și 04:30 (înainte de apusul planetei). Rămâne doar 
să avem un cer senin!

Următoarea opoziție perihelică a planetei Marte se va 
produce în 2035. 

Ștefan D. TIRON,
 cercetător științific, AȘM
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legislaţia, Psihologia Arbitrajului şi Responsabilitatea în competiţii. Competiţia 
sportivă se caracterizează prin faptul că este o manifestare, o activitate socială regle-

mentată, supravegheată şi dirijată de anumite norme. Formele de organizare a competiţiilor 
s-au dezvoltat pe parcursul anilor din nevoia de a se introduce criterii cât mai obiective şi 
precise de desfăşurare şi apreciere a lor. O analiză mai complexă a concursurilor nu se poate 
dispensa de aspectul organizatorico-juridic, care are însemnate ecouri psihologice. 

Divizarea competiţiilor în oficiale (de campionat sau cupă) şi amica-
le, în eliminatorii sau turnee, de recalificare sau consolare subliniază de la 
prima vedere complexitatea activităţii sportive şi nevoia de diferenţiere. 
Paralel cu clasificarea formelor se dezvoltă o întreagă legislaţie legată de 
competiţii, care reglementează nu numai statutul sportivului, dar şi con-
diţiile participării şi ale desfăşurării concrete a întrecerilor. Prevederile 
regulamentare cu privire la omologarea recordurilor, acordarea titlurilor, 
contestaţiile, judecarea abaterilor de la regulament sau de la normele de 
luptă cinstită constituie directive şi, în acelaşi timp, îngrădiri pentru toţi 
participanţii activi la competiţii.

Alături de concurenţi îşi desfăşoară activitatea comisii numeroa-
se de organizare, jurii de concurs, arbitri, comisii de omologare, de 
judecată ş.a. Toate acestea influenţează direct sau indirect comporta-
mentul sportivilor, evidenţiind caracterul social al mişcării sportive.

Psihologia competiţiei sportive nu se poate lipsi de un însemnat capitol care este psi-
hologia arbitrajului, a arbitrului şi a celor supuşi arbitrajului. Pe lângă aspectele mecanis-
mului psihologic al arbitrajului (perceperea acţiunilor în câmpul tactic şi aprecierea lor) se 
evidenţiază aspectele mai complexe ale responsabilităţii arbitrului şi ale autorităţii acestuia 
faţă de sportivi, împreună cu reflexul psihic subiectiv al arbitrului în conştiinţa sportivilor. 
Acceptarea mai mult sau mai puţin benevolă a hotărârilor arbitrilor, reacţiile violente la frus-
trare din partea sportivilor, precum şi reacţiile publicului care pot conduce la urmări deosebit 
de grave sunt elemente pe care un studiu complet asupra competiţiilor sportive nu trebuie să 
le neglijeze.

Sub alt raport, participarea la competiţii angajează dubla responsabilitate a sporti-
vilor şi organizatorilor: morală şi juridică.

Sportivul care participă la competiţie are responsabilităţi proporţionale cu importanţa 

competiţiei, cu gradul de pregătire şi nivelul propriilor pretenţii, ba chiar cu poziţia, postul 
şi sarcina în echipă. Sentimentul răspunderii nu se limitează numai la performanţă, ci 
este întărit şi susţinut de întreaga comportare, atât faţă de parteneri, cât şi faţă de ad-
versari, arbitri şi spectatori, ceea ce constituie etica întrecerii sportive. Fair-play-ul nu 
este numai un „stil”, ci este o orientare profund morală şi necesară în condiţiile în care 
rivalitatea sportivă capătă accente tot mai acute. 

Este oportun să menţionăm remarca Campioanei Olimpice a cele-
brei atlete, cu rădăcini basarabene, regretata Lia MANOLIU, la acest 
subiect: „Pentru mine, fair-ply-ul este arta de a pierde cu demnitate, 
fără nicio supărare faţă de învingător, fără amărăciune în suflet, fără 
a da vina pe arbitri, pe vânt sau ploaie şi este mai ales puterea de a 
reîncepe mereu, chiar dacă pierzi sau ai învins…” 

Dacă spiritul de combativitate trebuie să fie prezent permanent, drept 
o condiţie a mobilizării şi luptei pentru performanţă şi victorie, apoi bru-
talitatea şi agresivitatea sunt condamnabile. Factorii reglatori ai com-
portamentului nu pot fi numai normele şi regulile de concurs, ci mai ales 
conştiinţa morală a sportivului, a cărui educaţie, putem spune, nu este 
nciciodată încheiată.

La problema fair-play-ului trebuie să adăugăm şi dopajul, combătut 
şi blamat în activitatea sportivă.

Încheind seria aspectelor organizatorico-juridice ale competiţiilor sportive din punctul 
de vedere al psihologiei, mai subliniem responsabilitatea antrenorilor (pentru întreaga 
influenţă educativă asupra sportivilor), a medicilor (privind sănătatea competitorilor) şi a 
organizatorilor (pentru condiţiile de desfăşurare a întrecerilor). Toţi aceşti factori, când 
acţionează în baza unor orientări corecte, cu respectarea tuturor normelor fireşti, le 
insuflă sportivilor sentimentul încrederii şi al confortului, contribuind direct şi masiv la 
creşterea performanţelor sportive, a conduitei socio-morale şi a atitudinii corecte faţă 
de viaţă, societate şi muncă.

(Va urma)
     Boris BOGUŞ,

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

Prin concertul-examen susţinut la 15-
16 mai curent de cei 63 de studenţi 

- absolvenţi ai Facultăţii de Arte Frumoase 
Universitatea de Stat din Moldova se înca-
drează în maratonul examenelor de licenţă. 

Facultatea de Arte Frumoase oferă 
studenților an de an posibilitatea de a se fami-
liariza cu frumosul, de a se înrudi cu arta, de 
a acumula experiența necesară în acest dome-
niu. Profesorii de aici nu sunt doar mentorii 
care vin să ne ofere cunoștințe şi deprinderi, 
dar sunt personalităţi care devin prietenii stu-
denţilor, care le oferă sfaturi și care îi îndrumă 
pe calea vieții.

Deja de mulţi ani este o tradiţie ca, la 
sfârşitul anilor de studii, absolvenţii Facul-
tăţii de Arte Frumoase să demonstreze cu-
noştinţele, virtuozitatea, măiestria artistică 
şi interpretativă, acumulată pe parcursul 
celor 3 ani de activitate rodnică de creaţie 

artistică, nu doar în faţa Comisiei de Stat, 
dar şi în faţa publicului spectator, conside-
rat cel mai obiectiv şi competent examina-
tor. 

Studenţii celor şase 
secţii ale facultăţii: re-
gie şi măiestrie actori-
cească (clasa – teatru 
academic, teatru de re-
vistă şi teatru de copii 
şi tineret), coregrafie 
(clasa – dans popular, 
dans modern şi dans 
sportiv), dirijare corală, 
etnofolclor, artă decora-
tivă şi secţia orchestrală 
(clasa – instrumente de 
muzică populară), au 
prezentat un concert-examen care a inclus 
prelucrări şi aranjamente muzicale, piese mu-

zicale populare autentice, culese în timpul 
practicii etnofolclorice din diferite zone ale 
Republicii, lucrări clasice interpretate la pian, 
piese corale, scenete teatrale (secţia teatru de 

revistă a prezentat inte-
gral spectacolul „Ivan 
Turbincă”, iar teatrul 
dramatic – spectacolul 
„Tangou, Monsieur”) şi 
cele mai variate genuri 
de dansuri. 

 Profesorii facultăţii 
– Maria Iliuţ, Nicolae 
Gribincea, Leonid 
Serbin, Svetlana Ve-
selovschi, Mihail Dud-
nic, Anatol Popovici, 
Lucia Ciobanu, Adri-

ana Derevici, Adrian Graur, Iurie Tataru, 
Iurie Iovu, Elena Ţurcanu aveau emoţii 

pentru discipolii lor, care s-au descurcat de 
minune. Preşedintele Comisiei de Stat Victor 
Ghilaş, doctor habilitat în studiul artelor, Di-
rectorul Institutului Patrimoniului Cultural, şi 
membrii juriului: Vasile Chiseliţă, doctor în 
studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cul-
tural, Diana Bunea, doctor în studiul artelor, 
conferenţiar universitar la Academia de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice, Victor Botnaru, 
maestru în arte, Mariana Cocieru, doctor în 
filologie, Institutul de Filologie, şi Ruslan 
Bardier, profesor, clasa: dirijat coral, Co-
legiul de Muzică „Ştefan Neaga”, au rămas 
mulţumiţi de măiestria artistică a studenţilor 
absolvenţi, fapt confirmat şi de aplauzele în-
delungate ale publicului spectator. 

Valentin TOMULEŢ, 
decanul Facultăţii de Arte Frumoase,

profesor universitar, Laureat al Premiului 
Naţional 

Galeria Muzelor
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UTC – Timp Universal 
Coordonat (Greenwich)

O unitate astronomică, 1 UA 
= 149,6 mil km, este distanța 

medie Pământ-Soare.


