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În vechime se spunea că toate drumurile 
duc la Roma, iar un creştin ar spune as-

tăzi că toate strădaniile pământeşti ar trebui să 
ne facă vrednici de Înviere.

Cei de demult conştientizau realitatea că fără 
de Dumnezeu nu putem face nimic, iar toată nădej-
dea s-o punem în Domnul. „Nu mai nădăjduiţi în 
omul cel muritor, în nările căruia nu este decât 

o suflare! Oare, ce putere are el?” (Isaia 2, 22).
Sărbătoarea Învierii nu poate fi înţeleasă, dar şi mai puţin trăită, 

dacă nu parcurgem acelaşi drum cu Mântuitorul. Când anul biseri-
cesc se înscrie în preocupările şi trăirile noastre, atunci şi praznicul 
Învierii devine sărbătoarea sărbătorilor şi sensul vieţii noastre.

Învierea este înţeleasă şi trăită doar prin patimile lui Hristos. 
Suferinţa este o componentă a vieţii, prin care descoperim nişte re-
alităţi. „Dacă-ţi aduci mereu aminte de patimile Domnului, le 
vei răbda pe toate fără geamăt.” – ne spune Sfântul Dimitrie al 
Rostovului.

Problema multora 
din zilele noastre e că 
trăiesc rupţi de rea-
litatea Învierii. „Noi 
trăim ca şi cum Hris-
tos n-ar fi înviat din 
morţi, ca şi cum acest 
unic eveniment nu ar 
avea nici un sens pen-
tru noi.”, mărturisea 
Părintele Alexander 
Schmemann. Or, ar fi 
bine să conştientizăm realitatea că: „Toată istoria creștinismului 
nu este altceva decât istoria unei singure și unice minuni, a mi-
nunii învierii lui Hristos, care se continuă neîntrerupt în inimile 
creștinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a Doua 
Venire.” (Sfântul Iustin Popovici).

Acelaşi sfânt adaugă: „Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu 
la moarte, Dumnezeu însă, prin învierea Lui, îi „condamnă” pe oa-
meni la nemurire, în locul loviturilor pe care I le-au dat oamenii, El 
îi îmbrăţişează; în locul ocărilor, El le împărtăşeşte binecuvântări; 
în locul morţii, El le dă nemurirea. Nicicând oamenii n-au arătat ură 
faţă de Dumnezeu ca atunci când L-au răstignit, şi niciodată Dum-
nezeu n-a arătat iubire faţă de oameni ca atunci când a înviat. Oa-
menii au vrut să-L facă pe Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea 
Lui, i-a făcut pe oameni nemuritori.”

Să fim vrednici şi cu aleasă bucurie să rostim: „Hristos a 
Înviat!”

Preot Octavian MOŞIN

IMPLICARE ENERGICĂ ÎN „VIAŢA CETĂŢII”

Şi cugetul şi gândul
Întruna îmi şoptesc,
Că vine primăvara -
E timpul să iubesc.

Se duce-ncet zăpada
Iar de sub ea zglobii
Se-arată ghioceii
Neprihăniţi şi vii.

Iar vântul cel zburdalnic
Alungă greii nori -
Se-nseninează cerul
Şi-ţi dă aripi să zbori.

Doar liliacul sincer
Se teme nu cumva
Să-ntârzie cu floarea
Pân-la venirea ta.

Şi plopii, şi castanii
În horă au intrat -
Grăbiţi îşi fac coroana
Pân’mugurii n-au dat.

Ah! Dorurile noastre
Prin tril de ciocârlii
Trezesc toate câmpiile
Cu farmecele vii.

Şi ne tot duc în vale
La nucul cu izvor
Unde sfinţit e locul
Pentr-un curat amor. 

Căci dorul nu aşteaptă
Şi clipa a sosit –
Crăiasă Primăvară,
Îţi zicem: Bun venit!

Alexandra TKACENKO,
doctor, conferenţiar universitar,  Facultatea Matematică şi Informatică. Poetă

Pastorală Prepascală

UNIVER  ITATEA
TIMPUL NOSTRU LA PREZENT ŞI VIITOR

SĂ FIM VREDNICI DE 
ÎNVIERE!

CRĂIASA PRIMĂVARĂ

MÂNTUIREA NOASTRĂ CEA NEOCOLITĂ Pastorală Prepascală

SALUTARE, PRIMĂVARĂ, BINE-AI REVENIT ÎN ȚARĂ!
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Colectivul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative întâmpină Anotimpul Pri-

măverii noastre cu realizări notorii în toate domeniile activi-
tăţii instructiv-didactice, educativ-sociale, precum şi în cea 
extaauditorială.

Fiind o structură universitară cu profil 
politologic şi administrativ bine conturat şi 
afirmat pe parcursul celor peste 20 de ani de 
la înfiinţare, FRIŞPA asigură pregătirea la 
un nivel cuvenit a specialiştilor de calitate 
în diferite domenii strategice ale societăţii 
noastre, cu preponderenţă în sfera guver-
nării, în politica de administraţie, în cea a 
managementului public, cel privat etc.

O formă eficientă, în această ordine de 
idei, s-a dovedit a fi şi lansarea aşa-numitei 
„Săptămâni a FRIŞPA”, căreia i s-a dat 
startul chiar în pragul sosirii „Mărţişorului 
2018”. Printre cei mai importanţi oaspeţi 
s-a aflat şi doamna Monica BABUC, Mi-
nistrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 
care a fost solicitată să ţină în faţa publicu-
lui academic universitar o Conferinţă cu ge-
nericul „EDUCAŢIA ŞI CULTURA PEN-
TRU MODERNIZAREA SOCIETĂŢII”.

În debutul prelegerii, doamna Monica 
Babuc a mulțumit organizatorilor pentru invitație, salutând 
prezența numeroasă a tinerilor studioși și evocând perioada 
tumultuoasă și totodată frumoasă în care a predat la catedră 
sau a activat în Parlamentul RM. Oficialul a menționat că a 
venit să le vorbească studenților de la FRIȘPA despre dra-
goste, dar nu despre cea interumană, ci despre dragostea de 

patrie. Or, anume viitorii politicieni, diplomați și funcționari 
publici trebuie să-și iubească necondiționat țara. 

Totodată, ministrul a subliniat necesitatea schimbării 
mentalității de stat, astfel încât parcursul nostru european 

să devină unul ireversibil, iar valorile democratice să fie 
împărtășite de întreaga societate. „Republica Moldova este 
un stat tânăr, iar trecerea de la un sistem profund ideologi-
zat la unul democratic durează. De aceea voi, tinerii, aveți 
șansa de a contribui plenar la modernizarea europeană a țării 
noastre și construirea altor paradigme”, a declarat înaltul 

demnitar. Doamna Monica Babuc s-a referit și la reforma 
învățământului, care este axată pe îmbunătățirea calității 
educației, prin reabilitarea profesiei de pedagog și transfor-
marea școlii într-o instituție prietenoasă și atractivă. 

Nu în ultimul rând, ministrul a accentuat 
importanța culturii în dezvoltarea durabilă a 
țării, dat fiind potențialul nostru creativ, și a 
menționat necesitatea soluționării probleme-
lor cu care se confruntă tinerii și a motivării 
lor să se implice activ în „Viața Cetății”. În 
cadrul manifestării, studenții și masteranzii 
au avut ocazia să adreseze mai multe între-
bări, prin care au abordat diverse subiecte, 
precum dotarea bibliotecilor, pregătirea ca-
drelor didactice, dar și procedura aplicării la 
proiectele culturale cofinanțate din bugetul 
de stat.

În final, ministrul Monica Babuc i-a 
încurajat pe tineri să persevereze și să 
participe la programe de mobilitate aca-
demică, dar să revină și să-și manifeste 
capacitățile acasă.

La această importantă întrunire a 
participat doamna Otilia DANDARA, 
profesor universitar, prorector pentru 
Activitatea Didactică.

Grigore VASILESCU,
 doctor habilitat, profesor universitar

Dumitru RĂU, 
student, an.II, Specialitatea Relații Internaționale

Adesea mă prind la 
năstrușnicul gând, pre-

cum că Domnul a creat natura 
primăvara, de aceea este atât 
de perfectă... Involuntar, dar 
măreț și sigur, logica consec-
ventă, penetrată de credința 
creștină desăvârșită, confirmă 

perpetuu că Reînvierea Domnului - începutul 
tuturor începuturilor și salvarea noastră, a 
avut loc tot Primăvara!

Aceste lucruri simple, la prima vedere, dar atât 
de evidente, încât nu pot fi văzute cu ochi de păgân, 
îmi răscolesc sufletul continuu. Nu știu de ce, dar se 
pare că întruna am un exces de primăvară, care, ai-
doma unei păsări ținute-n colivie, se zbate necontenit 
să iasă și să topească zăpada inimilor întroienite.  Mi-
nunea însă se întâmplă de la sine   atunci când în 
calendar e încă iarnă, dar în aer deja e primăvară... 
Puterea de pătrundere a acesteia este irezistibilă și 
miraculoasă, parcă ar fi un vaccin invizibil, care 
injectează simultan întregul organism al naturii: 
înmuguresc dorințele, se accelerează cascadele celor 
mai năstrușnice gânduri și vise, speranțe și trăiri, pen-
tru că primăvara este însăși viața,  dar gândul la viață 
deja te face să trăiești.

Nu cred că există om care să nu aștepte primăvara, 
pentru că altminteri  nu ar iubi viața. Paradoxal, dar 
fără dragoste, fără iubire nu există viață. Iată de 
ce primăvara se asociază cu cele mai luminoase și 
frumoase sentimente de dragoste și iubire, precum 
ne spune și marele poet Lucian Blaga: „A cunoaște-
nseamnă iarna,/ a iubi e primăvara”. Cert însă este 
și faptul că fără iarnă nu există primăvara și că doar 
prin iarnă putem prețui primăvara. 

Primăvara este trezirea viață, dar femeia este cea 
care aduce viață, acestea două a sociindu-se atât de 
armonios încât ar fi neînțeles să le definim ori să le 
percepem separat una de alta. Iată de ce însăși primă-
vara aduce în dar cele mai frumoase și gingașe flori 
femeii - ghioceii, lăcrămioarele, lalelele și multe alte 
de cele mai diverse și splendide specii, menite să de-
scrie și să cuprindă cele mai serafice, dar frecvent as-
cunse, trăsături și valori  de expresie ale creației divine 
precum este femeia. Dacă există bărbați, care se opun 
sărbătoririi zilei femeii, fără niciun reproș,  primăvara 
o face cu drag în locul lor, pentru că natura  mereu își 
perfecționează imaginea. 

Analizând  demersul umanităţii, de femeia-mamă 
sunt legate cele mai curate și mai înălțătoare sentimen-
te de dragoste și recunoștință.  În aparenţă, fiind atât 
de gingașă și neputincioasă, această făptură ascunde 
în sine o imensă torță de rezistență și virtute, voință 
și sacrificii, toate acestea țesute dintr-o pânză aleasă 
a dragostei, a sincerității și dăruirii. Zâmbetul mamei 
este  precum raza soarelui de primăvara, care poate  
să topească toate zăpezile lumii. Vorba mamei este 
blândă și duioasă, mai dulce decât mierea culeasă din 
cele mai selecte specii de flori. Doar mama îți plânge 
cu adevărat durerea, doar ea îți slăvește cu bucurie și 
dezinteresat victoria. Aceste caracteristici pot continua 
la nesfârșit, pentru că dragostea protectoare a mamei 
față de copiii ei și a tot ce înseamnă viață este imensă 
și înălțătoare. 

„Să fii mamă e o minune dumnezeiască/ Să fii 
femeie e o povară pământească/ Un mic secret să-ți 
spun aici, dragă Oteie,/ Nu poţi să devii mamă, fără 
să fii femeie!”

Iată de ce mântuirea noastră, cea neocolită,  se va 
săvârși tot prin femeie, menită să aducă  pe Pământ o 
primăvară veșnică, senină, îmbibată cu cele mai selec-
te miresme ale faptelor noastre. A iubi viața înseamnă 
a iubi femeia și primăvara!
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În perioada 6-10 februarie 2018, la Tbilisi, s-au desfăşurat un șir de evenimente de 
mare anvergură cu prilejul celebrării Centenarului Universității de Stat „Ivane Ja-

vakhishvili” din Tbilisi (TSU). Delegați din peste 50 de universități: studenți, profesori, 
reprezentanți ai Președinției, Guvernului și Parlamentului georgian au participat la acest 
remarcabil eveniment. 

Președintele Georgiei, Giorgi Margvelashvili, Patriarhul Georgiei, Ilia II, prim-minis-
trul Georgiei, Giorgi Kvirikashvili, prim-vicepreședintele Parlamentului Georgiei, Tamar 
Chugoshvili, vicepremierul și ministrul de externe, Mikheil Janelidze, ministrul educației 
și științei, Mikheil Chkhenkeli, Primarul municipiului Tbilisi, Kakha Kaladze, recto-
rul Universității de Stat din Tbilisi, Giorgi Sharvashidze, reprezentanți ai universităților-
partenere au felicitat întreaga comunitate a Universităţii de Stat din Tbilisi cu ocazia ani-
versării centenare.

Prorectorul Universităţii de Stat din Moldova pentru Activitatea Ştiinţifică, profesor 
universitar Florentin Paladi a reprezentat comunitatea academică a instituţiei noastre. 

În acest context deosebit, participanții și-au împărtășit experiența în domeniul 
învățământului superior, dar și în cadrul Simpozionului „Perspectiva învățământului 
superior: renașterea trecutului și contemplarea viitorului”. Apropo, Universitatea de 

Stat din Moldova și Universitatea de 
Stat „Ivane Javakhishvili” din Tbilisi 
sunt parteneri în proiectul Erasmus+ 
“eDrone – Education for Drone”, 
cofinanțat de Comisia Europeana prin 
Programul Erasmus+ KA2 Capacity 
Building, începând cu 15 octombrie 
2016 pe o perioada de 3 ani.

Obiectivul Proiectului eDrone 
este de a defini un mediu de învățare 
pentru mai multe oportunități de ac-
cesare a noilor competențe, legate 
de utilizarea tehnologiilor cu drone 
în activitățile profesionale. Aceste 
noi competențe se referă, în special, 
la utilizarea soluțiilor TIC avansate 
pentru utilizarea dronelor și a datelor 
obținute cu ajutorul lor în scopul di-
versificării oportunităților profesiona-
le ale tinerilor.

Aniversarea Centenarului 
Universității de Stat din Tbilisi se des-

făşoară şi în continuare pe tot parcursul anului 2018 sub egida Organizației Națiunilor Uni-
te pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Aici sunt implementate anual circa 200 
de proiecte științifice naționale și internaționale. La Universitate studiază aproximativ 22 
de mii de studenți, inclusiv 600 de tineri străini, ea fiind clasată în top 2% al universităților 
din Regiunea Caucazului printre cele mai bune universități din lume (The US News & 
World Report).

Cronicar USM

« La francophonie, c’est un vaste pays, sans 
frontières. C’est celui de la langue française. C’est 
le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spiri-
tuel, mental, moral qui est en chacun de vous ».

Începând cu afirmația că limba este exprimarea gân-
dului deducem următoarele: francofonii, vorbim, gân-

dim, trăim și ne exprimăm în Limba Franceză. Pentru a in-
tensifica importanța acestei limbi melodioase în viața noas-
tră universitară, organizăm (așa cum o făceam altădată) la 
sărbătorile ideologizate din 1996 încoace, în data de 20 mar-
tie – Ziua Internațională 
a Limbii Franceze. Anul 
acesta ceremonia s-a desfă-
şurat în Sala de Conferințe 
a Facultății de Drept, unde a 
avut loc deschiderea oficială 
a Zilelor Francofoniei 2018 
la Universitatea de Stat din 
Moldova. Evenimentul a fost 
organizat de Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine, 
cu responsabilitatea directă 
a Departamentului de Ling-
vistică Romanică și Comuni-
care Interculturală, cu scopul 
de a scoate în evidență apor-
tul multiplu și divers al limbii franceze în formarea noastră 
profesională, științifică, culturală și chiar spirituală. 

Inaugurarea a debutat cu difuzarea Discursului Secreta-
rului General al Organizației Internaționale a Francofoni-
ei, Michaëlle Jean, care a introdus Logo-ul Francofoniei 
2018 « La langue française, notre trait d’union pour agir ». 
Cuvântul de deschidere din partea USM l-a avut doamna 
Otilia Dandara, prorector pentru Activitatea Didactică. 
Vorbitoarea a pus în valoare importanța limbii franceze în 
sistemul educațional din Republică și la USM, în formarea 
viitorilor specialiști – profesori, traducători, juriști etc. Ce-
remonia a fost onorată de prezența și mesajele de salut atât 
ale responsabililor de structuri franceze și francofone, pre-
cum Emmanuel Skoulios, director al Alianței Franceze din 
Moldova; Roxana Țurcanu-Tolomey, responsabil Antena 
Agenției Universitare a Francofoniei în Republica Moldo-
va; Adrian Grimaud, reprezentant al Ambasadei Franței în 
Republica Moldova, precum și de reprezentanți ai franco-
foniei universitare: Ludmila Zbanț, decanul Facultății de 
Limbi și Literaturi Străine, Ana Bondarenco, președinte 
de onoare al Asociației Profesorilor de Franceză din Mol-

dova, Cristina Enicov, președinte al APFM. Toți acești 
reprezentanți ai francofoniei au menționat diversitatea lim-
bii franceze și a activităților francofone la care au participat 
în cadrul Universității de Stat din Moldova. 

***

Partea a doua a Ceremoniei a fost reprezentată de că-
tre Ion Guțu, șeful Departamentului Lingvistică 

Romanică și Comunicare Interculturală, activitatea în 
cauză fiind divizată în cinci compartimente: 

Primul compartiment – Franceza cercetării uni-
versitare – a fost reprezentat de către Ion Guțu, doctor 
conferențiar, Ana Bondarenco, doctor habilitat, profesor, 

și Lucia Veste, lector asistent, doctorand. Dânşii au pus 
în valoare importanța limbii franceze în cadrul colocvii-
lor științifice internaționale organziate la USM, la FLLS, 
la DLRCI și în cadrul Şcolii Doctorale a Universității din 
Geneva, Elveția. 

Al doilea compartiment – Franceza proiectelor uni-
versitare – a fost inaugurat de către lectorul Larisa Cebuc, 
Departamentul Traducere, Interpretariat și Lingvistică Ro-
manică, fiind pusă în evidență colaborarea francofonă în 
cadrul unui proiect moldo-algerian. Tot aici, dl Ion Guțu a 
relatat despre Proiectul interdisciplinar interuniversitar, în 
baza căruia au fost realizate mai multe tipuri de cooperări 
și, mai ales, mobilități științifice în Franța și România. 

Al treilea compartiment – Franceza formării inițiale 
și continue – l-au prezentat doamna Silvia Guțu, lector 
doctor, Viorica Moloșniuc, doctor conferențiar, și Elena 
Nani, masterandă, care au exprimat păreri, impresii și su-
gestii în urmă efectuării formărilor internaționale franco-
fone în Elveția, Azerbaigean, România, susținute de AUF, 
Ambasada Franței și în baza acordului bilateral USM –Uni-
versitatea din Geneva. 

Al patrulea compartiment – Franceza formării uni-
versitare pe obiective specifice – a fost pus în discuţie de 
studenții Facultății de Drept a USM (filiera francofonă). 
Acest compartiment viitorii jurişti l-au realizat conform 
unui scenariru foarte original, care a permis să scoată în 
evidență valoarea limbii franceze în formarea francofonă 
a jurisprudenței moldave, inclusiv a unor personalități deja 
cunoscute, care au traversat acest parcurs educațional. 

Al cincilea compartiment – Franceza formării cultu-
rale – l-au expus trei studente, ele realizând anterior stagii 
culturale de o lună sau de două luni în Franța în diferite 
centre culturale: Lilia Gheorghiță, studentă anul IV, FLLS, 

specialitatea Limba și literatura franceză - limba engleză; 
Valentina Gospodinov, master, anul I CMMILA, și Felicia 
Darii, master, anul I, Studii Franceze. Activitățile și impre-
siile de la aceste stagii au fost pe viu și din suflet transmi-
se de L. Gheorghiță, în baza Stagiului efectuat la Centrul 
Cultural Arbent din Oyonnax, Franța.

Și, tot așa, cum o facem de zeci de ani la rând, când 
am trecut de la un secol la altul, deschiderea Zilelor 
Francofoniei nu putea să nu fie asistată și încoronată de 
mai multe momente muzicale, oferite în dar de studenții 
noştri universitari și de elevii Colegiului Alexie Matee-
vici din Chișinău. 

Mulțumim tuturor partenerilor noștri permanenți pentru 
organizarea, desfăşurarea și susținerea activităților franco-
fone multiple în cadrul USM. 

Bon vent à toutes nos activités francophones en 2018 
à l’Uuniversité d’Etat de Moldova!

Cristina RADOVSCHI, 
studentă anul IV, Specialitatea Limba și Literatura 
Franceză și Engleză, moderatoarea Ceremoniei de 

deschidere a Zilelor Francofoniei

CONFRĂŢIA NOASTRĂ LATINĂ
(DESCHIDEREA ZILELOR FRANCOFONIEI 2018 LA USM)

BENEFICIUL PARTENERIATULUI BILATERAL
(CONSOLIDAREA RELAȚIILOR MOLDO-GEORGIENE)
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La 27 
martie 

2018 se împli-
neşte un secol 
de la decizia is-
torică de Unire 
a Basarabiei cu 
România. Din 
1914 imperiile 
multinaţionale 
(austro-ungar, 
german, rus, 

otoman, francez, britanic) au atras popoa-
rele Europei într-un război sângeros, numit 
„Marele război”. Ca niciodată în trecut, în 
anii conflagraţiei a fost ridicată problema 
naţionalităţilor: aceste comunităţi, despărţi-
te de marile imperii, doreau să trăiască îm-
preună (în acelaşi stat) cu fraţii lor de neam 
şi sânge.

Primul Război Mondial, în care se im-
plicase plenar Rusia ţaristă, dar şi cea de-
mocratică, condusă de Alexandr Kerenski, 
a scos în evidenţă gravele probleme cu care 
se confrunta acest imperiu de zeci de ani: 
cea naţională, agrară, economică etc. Eşe-
curile Armatei ruse pe fronturile războiu-
lui au dus nu doar la abdicarea ţarului şi la 
criza Guvernului provizoriu, ci şi la revolte 
generalizate, animate de Partidul social-de-
mocrat (bolşevic), condus de V. I. Lenin, la 
extinderea anarhiei, soldate nu doar cu asa-
sinate, maltratări ale civililor de către mili-
tari, dar şi cu luarea cu forţa a proprietăţii 
celor înstăriţi, în primul rând – a pământu-
lui. În Basarabia, problema agrară şi cea 
naţională erau legate strâns una de alta.

Până la proclamarea independenţei de 
stat (24 ianuarie 1918), Basarabia (Repu-
blica Democratică Moldovenească) formal 
mai făcea parte din Rusia. Evenimentele 
din Basarabia au dus la crearea Sfatu-
lui Ţării – organului legislativ superior 
(Parlamentul provinciei). La scurt timp 
de la proclamarea independenţei de Rusia, 
devenită bolşevică (după lovitura de stat 
din octombrie 1917), la 27 martie 1918, cu 
majoritatea de voturi, membrii Sfatului Ţă-
rii au decis Unirea Basarabiei cu Patria-ma-
mă România. După Unirea Bucovinei (28 
noiembrie 1918), la 1 decembrie 1918, prin 
Unirea Transilvaniei, s-a încheiat procesul 
de reîntregire naţională a României. 

***

Scopul acestui articol este de a evi-
denţia principalele realizări ale 

României interbelice, care s-au răsfrânt 
benefic asupra basarabenilor.

E bine să ştim de unde am pornit. În po-
fida unor realizări incontestabile ale Impe-
riului ţarist, demonstrate până la implicarea 
acestuia în Marele Război (aşa s-a numit 
Primul Război Mondial), Rusia era un stat 
înapoiat, poliţienesc, cu o sumedenie de 
probleme nerezolvate, Basarabia fiind o 
gubernie agrară, săracă, cvasi-analfabetă, 
supusă unei rusificări acerbe. Din cauza mi-
zeriei şi a sărăciei, a nedreptăţilor privind 
repartizarea (stăpânirea) pământului, mulţi 
basarabeni au fost nevoiţi să plece peste 
Nistru în căutarea unei vieţi mai bune.

După Unirea Basarabiei cu Regatul 
Român, pe acest teritoriu au demarat 
procese de modernizare a economiei, a 
vieţii politice, a societăţii în ansamblu.

Economia
Astfel, în domeniul economiei, atenţia 

principală a conducerii statului a fost con-
centrată pe sectorul agrar. Deloc întâmplă-
tor acest lucru: la sate trăiau 87% din locu-
itori, la oraşe – 13%. În timpul descompu-
nerii Imperiului ţarist, ţăranii basarabeni au 
însuşit cu de la sine putere terenuri agricole, 
proprietăţi ce trebuiau legalizate. La 27 no-
iembrie 1918 Sfatul Ţării a adoptat Le-
gea agrară, promulgată la 22 decembrie 
1918, fiind aplicată din 11 martie 1920. 
Până în 1924 Instituţia de Stat „Casa Noas-
tră” a aplicat Legea agrară, expropriind şi 
împroprietărind terenurile agricole. A fost 
expropriat pământul moşierilor, care depă-
şea 100 de hectare; terenurile ce aparţineau 
statului (rus), mănăstirilor, aflate în străi-
nătate, cetăţenilor străini, zemstvelor etc. 
Pământurile expropriate au fost oferite 
agricultorilor care nu posedau pământ şi 
locuiau pe moşii, precum şi ţăranilor ce 
posedau mai puţin pământ decât preve-
dea norma legală (6-8 ha). 

CENTENARUL UNIRII

…Prin Actul Unirii s-au realizat  idealurile noastre din moşi-strămoşi. 
Actul Unirii a deschis larg ferestrele, prin care cu abundenţă a pătruns

 Lumina şi Cultura, la care s-a adăpat cu nesaţ poporul românesc dintre Prut şi Nistru. 
Pantelimon HALIPPA

Împroprietărirea cu pământ s-a făcut pe 
bază de răscumpărare, preţul pământului fiind 
stabilit pe baza preţului mediu de arendă. Altfel 
spus, ţăranii au devenit proprietari ai terenu-
rilor agricole; ei au beneficiat de credite cu o 
dobândă mică şi de lungă durată, de seminţe 
selecţionate de bună calitate etc. Conform sta-
tisticii oficiale, la 1 ianuarie 1931, în Basarabia 
au fost împroprietăriţi 335 621 de ţărani, având 
actele în regulă. Pământul a devenit marfă, ceea 
ce însemna deschiderea de noi perspective de 
dezvoltare economică şi socială.

Basarabia, ca parte componentă a Români-
ei, a trecut prin aceleași greutăţi, dar şi realizări 
ca şi ţara în ansamblu. Ea a avut de suferit în 
urma implicării în Primul Război Mondial şi a 
făcut un efort considerabil în vederea depăşirii 
urmărilor acestuia. Crearea României Mari a 
dus la modificarea modului de producţie şi 
la schimbarea pieţelor de desfacere a măr-
furilor. Dacă în trecut producţia agricolă 
basarabeană era trimisă pe piaţa Imperiului 
Rus, după Unire producătorul basarabean a 
avut posibilitatea să caute noi pieţe de desfa-
cere, atât în interiorul ţării, cât şi în exterior. 
Totul a evoluat în timp, spre binele ţăranului 
basarabean. În Basarabia se producea grâu, po-
rumb, floarea soarelui, tutun, sfeclă de zahăr, 
vin. Multe din produsele agrare erau vândute 
pe pieţele din interiorul României, iar unele din 
ele (floarea soarelui şi produsele acesteia) – pe 
pieţele din Europa. Mulţi ţărani basarabeni îşi 
creară gospodării-model, demne de luat exem-
plu pentru toţi conaţionalii lor. 

Iată, de exemplu, cazul lui Alexandru Fede-
leş din Căuşeni. A. Fedeleş a participat la Pri-
mul Război Mondial, în cadrul Armatei ruse. 
A făcut studii liceale, cunoştea limbile română, 
rusă, germană şi franceză. În 1932, împreună 
cu un consătean, Sava Vrabie, a făcut studii de 
agronomie în Franţa. Revenind la Căuşeni, a 
lucrat agronom, s-a ocupat de creşterea viţei 
de vie şi a pomilor fructiferi. S-a căsătorit cu 
Olga Bordeian din Ursoaia. Fiul lui Alexandru, 
Eremia Fedeleş, îşi aminteşte: „Familia noastră 
a avut şase deseatine de pământ, dintre care o 
deseatină şi jumătate de pământ era viţă de vie 
altoită. Noi aveam casă bună, poiată, în care 
puteam ţine o pereche de boi, o pereche de cai, 
câteva oi. Nu departe de gospodărie, bunelul şi 
tata au sădit o pădure. Din pădure luam haragi 
şi mlajă pentru legatul viţei de vie. În fiecare 
toamnă, cu o căruţă specială, trasă de un cal, 
tata ducea strugurii de vânzare comercianţilor 
evrei din Căuşeni”.

 Regretatul Boris Vasiliev a scris în car-
tea sa de memorii cum sătenii din Molovata 
l-au ales pe tata lui primar: avea o gospodărie 
exemplară. Altfel spus: în Basarabia apăreau 
gospodării-model pentru ceilalţi săteni (am 
putea spune – fermieri). Dar invazia sovietică 
din 1940, apoi revenirea sovieticilor în 1944 
va lichida această pătură de oameni gospodari, 
etichetându-i „chiaburi” şi deportându-i în Si-
beria (în 1941 şi 1949).

Industria

Caracterul agrar al economiei Basarabi-
ei s-a păstrat şi în perioada interbeli-

că. Industria s-a dezvoltat lent şi a avut o le-
gătură strânsă cu agricultura. În Basarabia a 
fost construită o reţea funcţională de mori. 
Bunăoară, în 1940, în ţinutul Nistru func-
ţionau 25 de mori sistematice comerciale şi 
351 de mori ţărăneşti, iar în total, în Basa-
rabia, funcţionau circa 1 000 de mori ţără-

neşti, din 1930 fiind organizată Asociaţia 
generală a micilor morari şi proprietari de 
oloiniţe. Progresul lent al industriei basarabe-
ne are câteva explicaţii: provincia este lipsită 
de zăcăminte naturale, adică de materia primă 
necesară industriei. Un rol determinant în poli-
tica investiţională l-a jucat factorul extern: din 
octombrie 1924, prin crearea aşa-numitei „Re-
publici Autonome Sovietice Socialiste Moldo-
veneşti”, a cărei frontieră de vest era marcată 
pe hărţile sovietice pe râul Prut, URSS a decis 
să cucerească Basarabia. Această stare de lu-
cruri a temperat conducerea României în ceea 
ce priveşte crearea unei industrii moderne în 
Basarabia.

Cât priveşte infrastructura Basarabiei, ea 
a cunoscut o modernizare spectaculoasă. În 
doar trei ani (1918-1921) a fost schimbat ecar-
tamentul căilor ferate (de la cel rusesc, la cel 
european). Datorită eforturilor depuse de con-
ducerea României, în Basarabia au fost întărite, 
reconstruite sau construite noi căi ferate: traseul 
Chişinău-Bălţi, cu o lungime de 85 de km, cel 
dintre staţia Revaca (Chişinău) şi Căinari, care 
scurta drumul spre Galaţi cu 61 de km. Exem-
plele ar putea continua. România interbelică a 
construit locomotive şi diverse tipuri de vagoa-
ne (pentru transportul de pasageri şi mărfuri), 

care circulau nu doar pe te-
ritoriul ţării, inclusiv – Ba-
sarabia, dar erau exportate 
în străinătate (inclusiv – în 
URSS). Între Chişinău şi 
Bucureşti circulau trenuri 
rapide şi accelerate, care 
aveau vagoane directe spre 
Cluj şi spre alte oraşe.

O dezvoltare rapidă a 
cunoscut reţeaua de şosele 
moderne. În 1918, în Basa-
rabia erau în total 254 km 
de şosele (Chişinău-Criu-
leni, 40,6 km, Chişinău-
Orhei, 33,7 km etc.). La fi-
ecare sută de kilometri pă-
traţi de suprafaţă reveneau 
circa 575 metri de şosea. 
După Unire Ministerul Lu-
crărilor Publice de la Bu-
cureşti a elaborat un plan 
amplu de construire a şose-
lelor în Basarabia. Din va-
rii motive acest plan a fost 

realizat doar parţial: a fost construită şoseaua 
Hotin-Cernăuţi, Otaci-Colincăuţi, Soroca-Flo-
reşti şi altele. În Basarabia au fost reparate sau 
construite din nou numeroase poduri şi podeţe: 
dacă în 1919 existau 620 de poduri, cu o lungi-
me de 4 261 m, către anul 1940 s-au mai con-
struit 4 105 poduri, cu o lungime de 17 989 de 
metri. Prutul era un râu navigabil cu transport 
fluvial intens. România a folosit şi transportul 
aerian: în Basarabia s-au construit trei aeropor-
turi – la Chişinău, în 1921, la Cetatea Albă şi 
Ismail, în 1935.

În interbelic, Basarabia a fost cea mai tele-
fonizată parte a României. În Basarabia s-a cre-
at o reţea ramificată de spitale şi farmacii. Fiind 
învingătoare în Primul Război Mondial, Româ-
nia a beneficiat de reparaţii de război din partea 
Germaniei. În acest sens, România a primit din 
Germania, între altele, şi aparate Roentgen, de 
care a beneficiat spitalul de la Costiujeni (Chişi-
nău). Datorită îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi 
sistemului de ocrotire a sănătăţii, în Basarabia a 
sporit natural numărul populaţiei. 

Învăţământul

O adevărată „revoluţie culturală” s-a 
produs în domeniul învăţământului, 

mai ales în cel primar şi liceal. În acest dome-
niu, moştenirea ţaristă a fost tristă: conform da-
telor recensământului din 1897, în Basarabia, 
ştiutorii de carte alcătuiau 15,6%, iar în rându-
rile populaţiei băştinaşe (a românilor) starea 
de lucruri era şi mai deplorabilă: între bărbaţi 
ştiau carte doar 10,5%, iar între femei – doar 
1,7%. Statul Român a depus eforturi deosebite 
în vederea alfabetizării copiilor, dar şi a celor 
în vârstă. Intelectualii basarabeni au cerut na-
ţionalizarea şcolii încă în 1917. După Unire, 
procesul de naţionalizare a şcolilor s-a dina-
mizat. Autorităţile au organizat cursuri pentru 
învăţători. Un rol deosebit de mare l-au avut 
învăţătorii, profesorii şi oamenii de cultură, ve-

niţi din restul ţării. Aceştia au fost adevăraţi 
„apostoli” (Dan Dungaciu), care au reali-
zat acte de eroism. Dacă înainte de 1918 
în Basarabia nu exista nicio școală româ-
nească, după 1918 numărul școlilor crește 
simţitor, astfel că, în ianuarie 1939, existau 
2 718 școli, cu 7 581 de învăţători și 346 
747 de copii. Erau și școli de stat, dar și 
particulare: din cele 97 de școli particulare, 
care funcţionau în 1938, 75 erau evreiești, 
5 germane, 4 poloneze, 1 ucraineană, 2 
rusești și 10 românești. În 1940 sistemul 
de învăţământ din provincie beneficia şi de 
26 de licee (17 de băieţi şi 9 de fete), 24 
de gimnazii şi alte şcoli de cultură genera-
lă, frecventate de 17 350 de elevi şi eleve. 
Absolvenţii liceelor din Basarabia au avut 
posibilitatea să-şi continue studiile la uni-
versităţile din Iaşi, Bucureşti, Cluj sau în 
centre universitare din vestul Europei. 

În noiembrie 1926, la Chişinău, a în-
ceput să activeze Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, iar în aprilie 1933 şi-a deschis 
uşile Facultatea de Ştiinţe Agricole – am-
bele fiind extensiuni ale Universităţii de la 
Iaşi. Astfel, la Chişinău au fost puse bazele 
învăţământului superior din Basarabia. În 
1919 a fost deschis Conservatorul „Uni-
rea”, în 1925 – Conservatorul Naţional, 
în 1936 – Conservatorul Municipal. Ba-
sarabia a oferit culturii mondiale artişti 
inegalabili: Eugeniu Coca, Ştefan Nea-
ga, Maria Cebotari etc. Amintim că în in-
terbelic aici a funcţionat Teatrul Naţional 
din Chişinău, Biblioteca Universitară 
Centrală, Muzeul Naţional de Istorie. 
Aici s-au tipărit cărţi, reviste („Viaţa Ba-
sarabiei” rămâne şi în prezent o sursă de 
documentare pentru istorici), ziare în limba 
română şi în alte limbi ale etniilor conlo-
cuitoare.

În 1925 a fost înfiinţată Patriarhia Ro-
mână, având în componenţa ei Mi-

tropolia Basarabiei, cu două eparhii: Arhi-
episcopia Chișinăului și Episcopia Cetăţii 
Albe-Ismail. În 1928, Gurie Grosu a fost 
ridicat la rangul de mitropolit. Biserica din 
Basarabia a fost reorganizată, a fost con-
struit un nou orfelinat, un sanatoriu pentru 
preoţi, chiar o Bancă a preoţilor – „unică în 
peisajul românesc” (D. Dungaciu).

Dar România interbelică a fost mereu 
hărţuită de URSS. În 1924 un comando so-
vietic a trecut Nistrul şi a încercat să ridice 
o insurecţie la Tatar-Bunar. În octombrie 
1924 URSS a creat un cap de pod de cuce-
rire a Basarabiei, de sovietizare a restului 
României şi Balcanilor. Acest cap de pod 
s-a numit RASSM, asemenea cum Belarus 
faţă de Polonia sau Karelia faţă de Finlan-
da. Guvernul de la Bucureşti a luat măsuri-
le cuvenite în privinţa asigurării securităţii 
statului, cu atât mai mult cu cât agenţi so-
vietici sistematic treceau Nistrul cu sarcini 
de a destabiliza situaţia internă. 

Şi în concluzie: în perioada interbelică 
basarabenii au beneficiat de un regim de-
mocratic (cu unele carenţe), bazat pe Con-
stituţie şi legi, au folosit avantajele reformei 
agrare şi libertăţile orăşeneşti. Procesul de 
modernizare a economiei, a infrastructurii,  
a vieţii sociale etc. a fost pe alocuri rapid, 
în alte cazuri - mai lent, ba chiar cu unele 
crize. Totuşi a fost un progres incontesta-
bil, care, spre nefericirea basarabenilor (a 
românilor în ansamblu) a fost întrerupt de 
invazia sovietică de la 28 iunie 1940. În 
faţa colosului de la răsărit, România a fost 
nevoită să cedeze Basarabia, nordul Buco-
vinei şi Ţinutul Herţa. O parte a populaţiei 
s-a refugiat în România, marea majoritate, 
însă, a avut de îndurat politicile de ingine-
rie socială, promovate de URSS.

Aşa ori altfel, în puterea Dreptului Isto-
ric şi al celui de Neam, viitorul ne aparţine. 
Fiindcă acesta-i adevărul pentru care au 
luptat şi l-au realizat cei mai curajoşi băr-
baţi ai neamului acum o sută de ani când 
au înfăptuit Unirea plaiului basarabean cu 
Patria-Mamă.

 Anatol PETRENCU, 
profesor universitar, doctor habilitat,

membru de onoare al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România

Trecutul nostru-i un prezent continuu…

Răspântiile istoriei

ÎN PUTEREA DREPTULUI ISTORIC ŞI AL DREPTULUI DE NEAM…
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Recent ne-a parvenit o şti-
re îmbucurătoare, pe care 

o aducem la cunoştinţa membrilor 
familiei noastre studenţeşti: Agenţia 
Universitară a Francofoniei (Europa 
Centrală şi Orientală) i-a menţionat 
pe zece studenţi fruntaşi ai Univer-
sităţii de Stat din Moldova cu burse 
şi stagii profesionale în străinătate. 
Iată numele acestora:

1. Carolina BOGATI-
UC, FRIȘPA (Subdiviziu-
ne de stagiu: Centrul de Co-
operări Internaționale al 
Universității «Babeş-Bolyai» din 
Cluj, Cluj - Napoca, România. Du-
rata stagiului - 1 lună);

2. Evilina NARTEA, Faculta-
tea de Drept, filiera francofonă 
(Subdiviziune de stagiu: Societa-
tea « Jean-Charles DUCROT Col-
lections », Franța. Durata stagiului 
- 1 lună);

3. Ina NINICU, Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine (Sub-
diviziune de stagiu: Centrul Social și Cultural « Les Épi-
céas », Arbent, Franța. Durata stagiului – 2 luni);

4. Grigore GUZUN, FRIȘPA (Subdiviziune de sta-
giu: Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj, Cluj - Napo-
ca, România. Durata stagiului - 1 lună);

5. Zinaida TIRDEA, FRIȘPA (Subdiviziune de sta-
giu: Universitatea din Szeged, Ungaria. Durata stagiului 
- 1 lună);

6. Rebeca CHICERMAN, Facultatea de Limbi și 
Literaturi Străine (Subdiviziune de stagiu: Centrul 
Internațional André WOGENSCKY din Saint-Étien-

ne, Franța. Durata stagiului –                  
2 luni);

7. Tatiana ISTRATI, Fa-
cultatea de Limbi și Literaturi 
Străine (Subdiviziune de sta-
giu: Centrul Social și Cultural 
« Les Épicéas », Arbent, Franța. 
Durata stagiului – 1 lună);

8. Alina LAVRIC, Faculta-
tea de Drept, filiera francofonă 
(Subdiviziune de stagiu: Socie-
tatea « Jean-Charles DUCROT 
Collections », Franța. Durata sta-
giului - 1 lună);

9. Victor GITLAN, Facul-
tatea de Drept, filiera fran-
cofonă (Subdiviziune de sta-
giu: Reprezentanța Permanentă a 
Republicii Moldova de pe lângă 
Consiliul Europei, Franța. Dura-
ta stagiului – 2 luni);

10. Alina PROCOPCIUC, 
Facultatea de Limbi și Litera-
turi Străine (Subdiviziune de 

stagiu: Centrul Social Est ALFA 3A din Oyonnax, Rhône 
– Alpes, Franța. Durata stagiului – 1 lună).

Marianna SAVVA,
Institutul de Cercetare și Inovare, USM

Sesiunea naţională de comunicări şti-
inţifice studenţeşti este o manifesta-

re de amploare organizată an de an de către 
Institutul de Cercetare şi Inovare, devenind 
deja o tradiţie pentru Universitatea de Stat 
din Moldova. Specificăm faptul că la acest 
For ştiinţific al tinerilor cercetători au par-
ticipat circa 710 studenţi, inclusiv 383 pre-
zentând comunicări/finalizări ale unor valo-
roase cercetări.

Discursurile au fost prezentate pe 
următoarele Secţiuni şi Ateliere:

Ştiinţe ale naturii şi cele exac-	
te: Biologie şi Pedologie; Chimie şi 
Tehnologie Chimică; Fizică şi Ingine-
rie; Matematică şi Informatică.

Ştiinţe umanistice: 	 Istorie şi Ar-
heologie; Filosofie şi Antropologie; 
Limbi şi Literaturi străine; Litere.

Ştiinţe juridice şi economi-	
ce: drept; Ştiinţe economice.

Ştiinţe sociale: 	 Jurnalism şi Şti-
inţe ale Comunicării; Psihologie, Şti-
inţe ale educaţiei și sociologie; Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ad-
ministrative.

Tematica fiecărui atelier a inclus ra-
poarte ce au reflectat rezultatele cerce-
tărilor în domeniul ştiin ţelor fundamen-
tale şi aplicative. 

Notă: Câteva facultăţi au organizat 
Sesiunea Naţională de Comunicări Şti-
inţifice Studenţeşti, iniţial la etapa De-
partamente şi, ulterior, la etapa Facul-
tate. În aşa mod au fost selectați cei mai 
buni participanţi. Ei au fost desemnaţi 
în calitate de câştigători, care urmează 
să se prezinte la etapa a II-a a Sesiunii, 
care se va desfăşura în perioada 25-27 
aprilie 2018. 

Iată numele câştigătorilor (pe facultăţi):
Facultatea Biologie şi Pedologie: Ma-

riana Stavila, Anastasia Gavrilaș, Angela 
Armaș, Victoria Solomon;

Menţiuni: Doina Cvasov, Natalia San-
du.

Facultatea Chimie şi Tehnologie Chi-
mică: Cristina Melnic, Mihail Ceacîru, Do-
rina Cacean, Victor Kiseliov, Olga Untilov, 
Nicoleta Nicolenco, Maria Fetcu, Antonina 
Prijelevscaia, Victoria Ţurcanu (Curmei), 
Ecaterina Diurici;

Menţiuni: Elena Tobultoc, Sandu Obo-
roc, Catalina Vrînceanu, Valeria Ţurcanu. 

Facultatea Fizică şi Inginerie: Igor 
Railean, Iurie Melniţchi, Cristina Burlacu, 
Daria Ermicev, Corina Chiruţa (Chiria-
cov), Cristina Stratan, Vladislav Gavrișiuc, 
Dan Bordei, Alexandr Dașevschii; 

Facultatea Matematică şi Informati-
că: Alexandra Mîrzac, Dumitru Cernishov, 
Elena Guțu, Valentin Perlog, Ion Bulat.

Facultatea Istorie şi Filosofie: Natalia 
Zaporojanu, Vadim Macaru, Daniel Spînu, 
Alexandru Bejenaru, Mihail Bulmaga, Ale-
xandru Antocian, Diana Caraman, Serghei 
Chirov, Cristina Iosif, Daniel Laur;

Mențiuni: Dumitru Donea, Mihaela 
Gârlea, Liviu Rotaru, Criminceanu Iulian, 
Bebea Cătălina – Maria, Garbuz Dorin, But-
naru Adriana, Eugen Puntus, Artiom Bonari, 
Oleg Brăilean, Marina Seredoschi, Natalia 
Civariuc, Cristina Jitoreanu, Felicia Negru, 
Margarita Caltacci, Daniela Nicolau.

Facultatea Limbi şi Literaturi Străi-
ne: Elena Postica, Diana Nemţanu, Lucia 
Larii, Maria Galuşca, Tatiana Cornescu, 
Ana Lipcan, Natalia Colesnic, Anastasia 
Iuriev, Daniela Cearîc, Iulia Gangan, Ana-
Alexandrina Leahu, Maria Gălușcă, Cris-
tina Radovschi, Lilia Gheorghiţă, Cernei 
Rodica, Alexandr Prasolov, Snejana Mar-
tiniuc;

Mențiuni: Alina Bojev 

Facultatea Litere: Natalia Țurcan, Ele-
na Vascenco, Ecaterina Corpaniuc, Diana 
Grosul, Xenia Ranețchi, Lucia Stegărescu.

Mențiuni: Oxana Bulicanu, Alexandra 
Iamandi, Cristina Ursu, Victoria Vovcenco, 
Galina Saltanovscaia, Viorica Onofrei.

Facultatea Drept: Adela Bulgac, Eca-
terina Vornicescu, Nicolina Ţurcan, Marius 
Mitrică, Daniel Ţurcan, Mihaela Mocanu, 
Diana Mazniuc;

Facultatea Ştiinţe Economice: Paras-
covia Malai, Dorin Antonov, Radu Palai, 

Iulia Bordeian (Morgun), Andrei Melnicen-
co, Vera Buruiana, Dan Mârza;

Mențiuni: Bădărău Nicoleta, Adriana 
Hropotinschi, Corina Necula, Natalia Po-
trereanu, Ana Chirtoacă, Vadim Melnic, 
Natalia Adajnic, Petru Spector, Corina Scu-
telnic, Jomir Florentina, Tatiana Col, Sofia 
Boico, Marina Caraseni, Sergiu Liubima, 
Наталья Калашникова;

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Co-
municării: Elena Baranov, Daniela 
Gligor, Cristina Prisacari, Cătălina 
Munteanu;

Menţiuni: Gîrlea Laura, Victo-
ria Roman.

Facultatea Psihologie şi Şti-
inţe ale Educaţiei, Sociologie şi 
Asistenţă Socială: Maria Bantea, 
Ina Bîzdîga, Olesea Prida, Aliona 
Cerchez, Nicoleta Dodu, Eliza Za-
haria, Lidia Sava, Victoria Chicu, 
Sergiu Grosu, Cristina Josan, Nina 
Guţu, Victoria Cojocaru, Наталья 
Иванова; 

Menţiuni: Arina Ciuperca, An-
gela Vidaico, Olimpiada Zmeu, Mi-
hai Hangan, Ruslana Grosu, Cătălin 
Toma.

Facultatea Relaţii Internaţio-
nale, Ştiinţe Politice şi Adminis-
trative: Silvia Bogonovschi, Gali-
na Manole, Galina Pleșca, Maria 
Vataman, Victor Solomon, Igor Za-
harov, Daniela Raţă, Morari Ana-
tolie, Eşanu Anastasia, Dumitriţa 
Brăiescu, Dumitru Rău, Carolina 
Bogatiuc, Diana Lupan, Zinaida 
Ţârdea, Ana Uşurelu, Igor Ivanni-
cov, Gheorghe Carp, Eugenia Roş-
ca, Alexandru Cemacenco; 

Menţiuni: Vanesa Cozonac, Adrian 
Fratea, Angela Nastas.

Comitetul de organizare al Sesiunii 
naţionale de comunicări ştiinţifice stu-
denţeşti aduce sincere mulţumiri tutu-
ror participanţilor la Sesiunea naţională 
de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi le 
urează succese notorii pentru cea de a 
II-a etapă din 25-27 aprilie 2018.

eChIPA de oRgANIzARe,
 Institutul de Cercetare şi Inovare, UsM

CU EFORTURI ASUMATE

GENERAŢIA SEC. XXI: TRASEUL AFIRMĂRII 

UN PAS PROMIŢĂTOR
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti

(Ediţia a XXII-a, etapa a I-a; 12.II -12.III, 2018)
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Alegerea profesiei este 
fără doar şi poate, cel 

mai important moment în via-
ţa fiecărui om și constituie una 
dintre premisele majore ale 
inserţiei sociale. Dar ea are loc 
într-un context mai larg, în care 
sunt implicaţi factori de natură 
personală, educaţională, econo-
mică, contextuală etc. 

Din acest considerent orien-
tarea în carieră este un aspect 
decisiv pentru fiecare dintre 
noi. Iată de ce (a devenit deja o 
tradiție) ca în fiecare an, pe parcursul lunii februarie și mar-
tie, în liceele și colegiile din mediul rural și cel urban să se 
desfășoare Caravana Universității de Stat din Moldova. 

Iată că și anul acesta, cu noi eforturi și energii mobiliza-
toare studenții noștri universitari, însoțiți de reprezentanții 
corpului profesoral-didactic de la toate cele 12 facultăți 
au purces din nou la drum pentru a se întâlni cu elevii din 
satele și orașele republicii, familiarizându-le cu ofertele 
educaționale, cu viața academică a universității și, implicit, 
cu cea de student.

 Pe parcursul celor două luni, echipa Centrului de Ghi-
dare în Carieră și Relații cu Piața Muncii, împreună cu 
studenții-voluntari au reușit deja să informeze și să discute 
cu peste o mie de absolvenți de liceu și de colegiu. 

În contextul acestor activități elevii s-au arătat surprinși și interesați de faptul că 

li s-au propus un Proiect extrem 
de original și atractiv - „Student 
pentru o zi la USM”. Această 
acțiune, ea fiind deja tradiţiona-
lă care anticipează „Admiterea 
- 2018” se desfășoară în interva-
lul de timp 22-23 martie și 29-
30 martie 2018.

Pe parcursul Caravanei USM 
din acest an, profesorii noștri, 
deplasându-se la fața locului i-au 
atras pe absolvenții de mâine în 
discuții și convorbiri interactive 

utile, sincere și deschise, aceștia făcându-și o imagine cât 
se poate de clară despre Universitatea de Stat din Moldova, 
despre profilul fiecărei facultăți pentru a se determina asu-
pra specialității ce ar corespunde nivelului lor de cunoștințe 
și al preferințelor profesionale.

Noi, cei de la Centrul de Ghidare în Carieră și Relații 
cu Piața Muncii ne-am bucurat mult, constatând faptul că 
numărul celor înscriși în acțiunea „Student pentru o zi la 
USM” a fost peste așteptările noastre.

La acest subiect vom reveni cu amănunte în numărul 
următor al ziarului nostru universitar.

Mihaela JOSAN,
consilier în carieră,

Centrul de Ghidare în Carieră 
și Relații cu Piața Muncii

În prima jumătatea lunii trecute la 
Eindhoven (Olanda), în incinta 

Universității Tehnologice din Eindhoven 
și-a desfășurat lucrările Seminarul inte-
runiversitar “Cum să atragem cercetă-
tori internaționali”.

La acest eveniment de anvergură, 
organizat de EURAXESS, a participat 
din partea Universității de Stat din Mol-
dova doamna Tatiana Bulimaga, șef de 
secție la Institutul Cercetare și Inovare al 
Universității de Stat din Moldova.

În centrul discuțiilor s-au aflat cele 
mai importante și actuale subiecte, pri-
vind trasarea carierei de cercetător, crea-
rea oportunităților pentru femei în vede-
rea dezvoltării carierei lor de cercetător.

Pe parcurs au fost prezentate verifi-
catele deja experiențe aplicate în acest 
domeniu. Concomitent s-au trecut în 
revistă cele mai eficiente instrumente 
EURAXESS pentru tinerii cercetăto-
rii, privind ghidarea în cariera de cer-
cetare. Un subiect aparte a fost dedicat 
cercetătorilor începători și provocări-
lor pe care le întâmpină aceștia.

În cadrul acestei întruniri interactive 
s-au lansat o serie de recomandări ce țin 
de stabilirea și implementarea politicilor 
de susținere a celora care se află la înce-
putul carierei lor în cercetare.

Cronicar USM

„Nu poţi deschide o carte fără să înveţi ceva.” 
Confucius

Promovarea cărţii, informaţiei şi a cunoştinţelor în 
scopul satisfacerii cerinţelor de documentare ale 

utilizatorilor sunt activităţile de bază ale Bibliotecii Cen-
trale a USM.

În acest context, la mijlocul acestui Mărțișor, adică în-
tre 13-15 martie 2018, Biblioteca Centrală a Universităţii 
de Stat din Moldova a găzduit în Sala de Lectură nr.2 din 
Blocul de studii nr. 4 o amplă Expoziţie cu un vădit caracter 
cognitiv-informațional sub genericul „sTUdIUM-2017. 
Achiziţiile anului”. 

Scopul acestui important eveniment a fost familiariza-
rea cât mai documentată și argumentată a utilizatorilor ac-
tivi şi potenţiali, aceștia având posibilitatea să ia cunoştinţă 
de noile achiziții de carte şi publicaţii periodice.

Astfel, numeroșii vizitatori, inclusiv cei din afara 
instituției noastre au avut plăcuta ocazie să se documente-
ze, adică să se informeze şi să răsfoiască, în acces deschis, 
patrimoniul valoros al Bibliotecii Centrale USM, care a fost 

completat pe parcursul întregului an 2017 prin diferite căi 
de achiziţionare: donații, schimb de documente etc. Este 
vorba de o varietate impresionantă de diverse genuri şi ti-

puri de documente: monografii, manuale, ghiduri, dicţiona-
re, publicaţii periodice ş.a.

Astfel, la îndemâna celor interesaţi au fost puse pentru 

consultări și informare operativă circa 600 titluri de publi-
caţii din diverse domenii, menite să asigure procesul de în-
văţământ universitar şi cel de cercetare ştiinţifică. 

Specificăm faptul că expoziţii similare au 
fost organizate, în aceeaşi perioadă, la filialele 
Bibliotecii Centrale: Biblioteca Facultăţii Limbi 
şi Literaturi Străine „V.Banaru”; Biblioteca Fa-
cultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative.

Acţiunea desfăşurată s-a dovedit a fi un 
mijloc important de comunicare şi informare a 
membrilor comunităţii noastre universitare des-
pre noile achiziţii și despre posibilitatea extin-
derii accesului direct și operativ la informaţie. 

Opiniile şi sugestiile utilizatorilor ne sunt 
foarte utile şi binevenite în procesul achizi-
ţionării şi valorificării calitative a colecţiilor 
bibliotecii noastre.

Liliana DOGOTER, 
şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor

Nata GRIGORIŢĂ,
şef Serviciu Comunicarea Colecţiilor

Alegerea îți aparține

CARAVANA USM - VINE ÎN LICEUL TĂU:
STUDENT PENTRU O ZI LA USM

elevii Liceului Teoretic „M. eminescu” din sipoteni, 
Călăraşi

Viitorii absolvenţii din Comrat

Viitorii absolvenţii din soroca

Integrarea în spațiul comunitar

TRASAREA CARIEREI ÎN CERCETARE 
(Seminarul EURAXESS “Cum să atragem cercetători internaționali”)

Achiziții – 2017
ROLUL ȘI LOCUL BIBLIOTECII: 

PROMOVARE, COMUNICARE, INFORMARE
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol
şi Evanghelist
Ioan Teologul

Nu ne putem pregăti pentru Înviere de-
cât învăţând să murim, să murim în 

fiecare zi. E o vorbă duhovnicească care spune 
că „cine învaţă să moară înainte să moară, când 
va muri nu va mai muri”. Frumos joc de cuvin-
te! Cam aşa este: ne pregătim pentru Înviere 
încercând să înţelegem care este sensul vieţii 
noastre – și, până la urmă, sensul vieţii noas-
tre este învierea, a fi împreună cu Hristos, şi 
ne pregătim pentru bucuria aceasta. Ea nu e 
o bucurie care vine din noi, e o bucurie care 
vine de la Hristos.

Și pentru ca această bucurie să intre şi să ră-
mână în mine, eu va trebui să mă golesc de tot 
ce am în mine şi de bucuriile cele trecătoare, 
faţă de care bucuria Învierii este covârşitoare, 
dar trebuie să mă eliberez şi de durerile mele, 
de stresurile mele – să trec printr-o lepădare 
de sine. Asta e „moartea înainte de moarte”: să 
mori pentru sinele tău, să nu mai contezi tu. Și atunci, sco-
ţând din tine tot ceea ce nu este bucurie adevărată, când va 
veni Învierea, atunci se va umple sufletul tău de o bucurie 
„nu cum dă lumea” Ioan 14:27, după cum spune Hristos. 
Și tot El spune: „Voi acuma vă întristaţi, dar întristarea 

voastră se va preface în bucurie, şi acea bucurie nu o va 
mai lua nimeni de la voi” Ioan 16:20,22.

Or, pregătirea noastră e pentru o bucurie care nu este din 
lumea aceasta, nu este o bucurie sentimentală sau o bucu-
rie trupească, a simţurilor, ci este o bucurie a Duhului – şi 
atunci va trebui să învăţ să trăiesc după Duh, să trăiesc viaţă 

duhovnicească. Şi asta înseamnă să nu mai tră-
iesc nici trupeşte, nici sentimental, toate acestea 
să învăţ să le dau afară, să mă lepăd de ele şi să-L 
las pe Hristos, încet-încet, să mă umple.

Spuneam cuiva: „Măi, când iubeşti, gândeşte-
te că, cumva, inima noastră e ca şi camera asta. 
Când iubeşti pe cineva, nu îl laşi numai capul să-l 
bage înăuntru. Nu, ori eşti înăuntru, ori eşti în 
afară. Or, ca să-i faci loc cuiva lângă tine, te faci 
tot mai mic, ca să aibă el loc”. Asta ar trebui să 
învăţăm, să ne facem noi cât mai mici, cum spu-
nea Sfântul Ioan Botezătorul: „Acuma eu trebuie 
să mă micşorez, iar Aceasta trebuie să crească” 
Ioan 3:10.

Aşa ne pregătim pentru Bucuria Învierii, go-
lindu-ne pe noi şi lăsându-ne umpluţi de vestea 
bună, de Evanghelie. 

 Dacă noi căutăm să ne pregătim inima 
pentru a primi această veste bună – că există şi 

o altă viaţă, că există o Înviere, atunci cu adevărat sufletul 
nostru începe încă de aici să se pregătească pentru lumea 
cealaltă.

Protosinghelul Dionisie 
de la Mănăstirea Albac

Probabil, cel mai așteptat 
praznic este tocmai Sfin-

tele Paști, căci toate slujbele, 
rugăciunile și eforturile noastre 
duc spre Înviere. „Dacă Hristos 
n-a înviat, zadarnică este credința 
voastră”, ne spune Apostolul Pavel 
(I Corinteni 15, 17). Astfel, toate 
strădaniile noastre sunt îndrepta-
te spre salvarea sufletelor noastre 
după învierea în cealaltă viață.

Viața creștină este un mers 
spre Înviere. Prin Patimile 
Mântuitorului descoperim pe 
Dumnezeu, Cel Care Se jertfește 
pentru lumea căzută, o scoate 
din iad și îi dă șansa mântuirii.

Rezumatul învățăturii noastre 
despre Înviere probabil este con-
centrat într-o rugăciune din cadrul 
Sfintei Liturghii: „În mormânt cu 
trupul, în iad cu sufletul, ca un 
Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe 
scaun împreună cu Tatăl și cu Du-
hul ai fost, Hristoase, toate umplându-le Cel ce ești necuprins”.

Iisus Hristos, Om și Dumnezeu adevărat, se așază pe cruce pentru a o sfinți, se 
așază, apoi se ridică, Înviind. Așa ar trebui să fie și viața noastră, an de an, până la 

ultima clipă a vieții pământești. 
Să omorâm omul vechi din noi, 
plin de păcate și de vicii, pentru 
a învia alții, mai îmbunătățiți în 
toată virtutea.

Legea bisericească se concen-
trează în una, în porunca Dragos-
tei, căci Dumnezeu este iubire, iar 
cel care nu iubește n-a cunoscut 
pe Dumnezeu (I Ioan 4, 8). Ast-
fel, să fie vrednică toată suflarea 
creștinească a mărturisi împreună 
cu Apostolul: „Noi am cunoscut şi 
am crezut iubirea pe care Dum-
nezeu o are către noi. Dumne-
zeu este iubire şi cel ce rămâne 
în iubire rămâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămâne întru el.” (I 
Ioan 4, 16).

Fie ca și în acest an, prin Învi-
erea Domnului, toți să devină mai 
curați la suflet și astfel mai aproa-
pe de Dumnezeu. Numai un suflet 
spălat prin lacrimi de pocăință, iu-

bitor și lucrător al faptelor bune este vrednic de bucurie, de fericire, de împlinire, deci 
de Mântuire! 

Preot octavian MoŞIN

Responsabil de pagină,  Protoiereu,  doctor în Teologie  Octavian MOȘIN

CUM SĂ NE PREGĂTIM PENTRU ÎNVIERE?

„Toate sărbătorile bisericeşti ar fi lipsite de sens dacă n-ar exista 
Sf. Paşti. Dacă Hristos n-ar fi înviat, celelalte evenimente 

evanghelice ar putea fi privite doar în context istoric şi alt preţ, 
decât moral şi cultural, n-ar fi avut. Noi spunem că fiecare 

sărbătoare creştinească aparţine veşniciei, deoarece duhovniceşte 
o umple Paştile. Veşnicia e prezentă în vremea noastră şi noi 

devenim coparticipanţi reali la această sărbătoare.” 
Părintele Alexei UmiNSki

ÎN AȘTEPTAREA ÎNVIERII NOASTRE!
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MĂRŢIŞOR 2018 – CANDORILE PRIMĂVERII

Seara de 1 martie 2018 a fost o zi de joi. Una memorabilă pen-
tru subsemnatul, dar şi pentru numerosul public spectator, 

care şi-a ocupat locul din timp în spaţioasa Sală de solemnităţi a Ca-
sei de Cultură, USM.

În  acel început de amurg am trăit din plin, cu anticipaţie, senti-
mentul unui anotimp, despre care se spune că Dumnezeu, atunci când 
a creat Speranţa pentru oameni, cu care aceştia să-şi alinte toate sen-
timentele, bucuriile şi visările pe parcursul întregii vieţi, a fost cel în 
care Creatorul Lumii a zămislit Primăvara. 

Chiar din capul locului ne-am dori să constatăm cu toată tăria că 
inspiratul generic, pe care talentata şi ingenioasa protagonistă a Specta-
colului „Primăvara-şi face cuib lângă fereastra mea”, doamna Adri-
ana derevici, conducător artistic al Teatrului studenţesc de revistă 
„Vacanţa mică”, şi-a făcut cuib nu numai în inima subsemnatului, dar 
şi în inimile tuturor celor prezenţi la serbarea Mărţişorului – 2018.

Însuşi debutul vibrantei manifestări muzical-literare a fost con-
ceput prin câteva versuri inspirate, cu alură primăvăratică, cărora 
admirabila moderatoare Nadia Costin le-a imprimat o profundă  vi-
braţie şi o pronunţată culoare caracteristică anotimpului ghioceilor 
miraculoşi.

oricine am fi şi oriunde ne-am afla,
întotdeauna vom aştepta cu nerăbdare 

Primăvara. 
(O spusă din popor) 

Publicul spectator s-a arătat foarte receptiv, apreciind spectacolul 
„Primăvara-şi face cuib lângă fereastra mea”.

Imaginile din această pagină au fost realizate  de Marina CeBoTARI, fotoreporter UsM.

Sus pe dealuri primăvara
Umblă şi presoară flori
Şi-n văzduhul de mătase
Se zăresc vâslind cocori.

Primăvară, primăvară,
Roagă tu o rândunea
Ca să vină să-şi clădească
Cuib lângă fereastra mea.

Se cuvine de menţionat faptul că Programul concertistic în an-
samblu, de la prima şi până la ultima notă muzicală, de la primul şi 
până la ultimul acord orchestral şi ritm coregrafic (fie cel popular, fie  
cel latino-american), a fost alimentat cu energiile efervescente ale 
anotimpului ce îşi anunţa deja sosirea. 

Tonalitatea a dat-o, ca întotdeauna, apreciata Corală studenţeas-
că „Lira” (conducător artistic svetlana Veselovschi), impresionân-
du-ne nu doar prin pitorescul „ciripit al păsărelelor” care anunţau 
parcă sosirea primăverii, dar şi prin celebra Capodoperă corală „Ave 
Maria”, supranumită Imnul Femeii din toate timpurile (metafora 
fiind cât se poate de potrivită şi la locul ei, întrucât sărbătoarea pro-
priu-zisă anticipa şi Ziua de 8 Martie).

O prestaţie notorie a imprimat seratei omagiale prezenţa în mij-
locul colectivului etno-folcloric „Crenguţa de Iederă” a inconfun-
dabilei interprete de muzică populată Maria Iliuţ, care a dat momen-
tului festiv un suflu primăvăratic al plaiurilor carpatine, precum şi al 
celor din nordul, centrul şi sudul Ţării Moldovei de Jos a Măritului 
nostru Voievod Ştefan. 

O surpriză cu adevărat  relevantă (mai ales pentru domnişoarele 
studente din sală) a fost demonstrarea pe podiumul de defilare a no-
ilor  mostre de rochii din această primăvară, pe care un grup de tine-
re modele ale Facultăţilor Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative le-au oferit 
publicului cu multă eleganţă şi graţie.

* * *

Nu încape îndoială că receptivul spectator a apreciat şi ţinu-
ta scenică, precum şi capacităţile vocale  indiscutabile ale 

înzestratelor interprete Lidia Bobeică-Bahnaru, Doina Afanasie, 
Olga Zagornean şi Maria Boldurat. 

Iar în segmentele de timp în care au apărut în faţa spectatorilor  
virtuozii Ansamblului popular „Struguraş” (dirijor Iurie Tataru, 
coregraf Leonid serbin şi maestru de concert Valeriu Negruţă) ur-
maţi de inconfundabilul „Elite Dence”, (conducător artistic Mihail 
dudnic, coregrafi Anatol Popovici şi Iurie Iovu) ţi se crea impresia 
că întregul spaţiu era învăluit de feeria unor adieri de zefiri primăvă-
ratici de pe necuprinsul plaiurilor noastre mioritice şi ale îndepărtate-
lor meleaguri de pe continentul latino-american.

Şi totuşi  ni s-a creat impresia că cireaşa de pe tort a splendidei 
serbări „Primăvara-şi face cuib lângă fereastra mea” a fost mar-
cată de unduirea lină ca apa unei mări liniştite a unui celebru tangou, 
însoţit de unduirile netrecătorului şlagăr „Să nu uităm nicicând să 
iubim trandafirii”, moştenit de la remarcabilul interpret român de 
muzică uşoară Florin Bogardo. 

Adevărat e: să nu uităm nicicând să admirăm miracolul acestui 
cuceritor anotimp – Primăvara, recunoscut  în primul rând  de avalan-
şa florilor ce îl  inundă şi, abia pe urmă, de către noi toţi.

Mihai MORĂRAŞ 

Corala „Lira” (prim dirijor doamna svetlana 
Veselovschi) a impresionat publicul spectator mai ales 
cu Imnul Femeii din toate timpurile  „AVe MARIA”

Apreciata noastră promotoare şi neobosită valorificare 
de folclor şi a portului naţional, doamna Maria 

Iliuţ, s-a aflat mereu alături de discipolii dumisale, 
conferind spectacolului nostru sărbătoresc o alură 

luminoasă primăvăratică.

Ansamblul studenţesc de dansuri populare „struguraş” 
execută în mod măiestrit perla coregrafică 

„suita Primăverii”.

Pe valul romantic al nemuritorului Vals din toate 
timpurile executat de graţiosul grup coregrafic 

„elite-dence”.

Pentru câteva minute scena Casei de Cultură 
a devenit (pentru prima dată!) un podium de defilare 

a modelelor de rochii, prezentate spectatorilor de 
grupul de studente ale Facultăţilor de Jurnalism şi 

Ştiinţe ale Comunicării şi FRIŞPA.

„Primăvară, primăvară – tinereţe, vis şi nestăvilite 
energii”.
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Asociația Română de Istorie a Presei (ARIP), 
împreună cu Universitatea de Vest „Va-

sile Goldiș” din Arad organizează Congresul 
Internațional de Istorie a Presei, cu tema „Presa Ma-
rii Uniri”, în perioada 20-21 aprilie 2018. Parteneri 
ai memorabilei Manifestării sunt Academia Româ-
nă, mai multe universități din România, Serbia și 

Ungaria, Societatea de Științe Istorice din România, Asociația de Istorie 
Balcanică, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Centrul Cultu-
ral Municipal Arad, Centrul Județean Cultural Arad, Arhiepiscopia Ara-
dului, Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, Biblioteca 
„A.D. Xenopol” a jud. Arad, instituții muzeale și media reprezentative.

Evenimentul științific dedicat Marii Uniri va întruni circa 100 de 
cercetători, profesori, bibliotecari din România și din țările în care exis-
tă comunități de români. Acest remarcabil For patriotic, sub genericul 
Centenarul Marii Uniri își propune scopul să demonstreze în fața 
opiniei publice naționale și internaționale rolul pe care l-a avut presa 
vremii, din toate teritoriile locuite de români, în formarea conștiinței 
naționale, cea care a generat organizarea şi activitatea ulterioară a Sta-
tului Național Unitar Român.

Cercetători ai istoriei, masteranzi, doctoranzi din domenii adiacente sunt invitați 
să participe cu contribuții științifice, care pot fi încadrate într-una dintre diversele arii 

tematice, anunțate de către organizatori: Precursori ai Marii Uniri; 
Militanți ai Marii Uniri – publiciști și oameni politici; Discursul pro-
unionist, în presă; Discursul anti-unionist, în presă; Reprezentări fo-
tografice ale Unirii din 1918; Rolul minorităților etnice în realizarea 
Unirii; Biserica și Marea Unire; Periodice reprezentative ale Marii 
Uniri; Regimul juridic al presei în contextul Unirii; Evoluții ale presei 
de după 1918; Presa basarabeană unionistă; Presa bucovineană uni-
onistă; Jurnaliști reprezentativi ai perioadei unioniste; Presa străină 
despre Marea Unire.

Cei interesați să participe la această istorică Reuniune științifică 
aniversară pot accesa site-ul http://presa-marii-uniri.uvvg.ro/, expe-
diind formularul de înscriere, rezumatul (300-500 cuvinte) domnului 
prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec, președintele Asociației pentru Cul-
tură, Educație și Tineret „V.Goldiș” (m_grec@uvvg.ro). Data limită 
pentru trimiterea rezumatelor este 2 aprilie 2018. Condițiile și detaliile 
utile pentru participanți vor fi anunțate prin e-mail la 6 aprilie 2018. 

Notă: Lucrările acceptate pentru prezentare vor fi publicate într-un 
volum colectiv la Editura Vasile Goldiș University Press. Taxă de par-
ticipare nu se percepe.

silvia gRossU, 
doctor, conferenţiar universitar,

președinta Filialei „Basarabia”, ARIP,  vice-președinte ARIP

În cadrul evenimentului din 23 februarie, stu-
denţii anului I au jurat credinţă şi devotament 

viitoarei profesii. Această manifestare se produce al 
cincilea an la facultatea noastră.

Chiar din capul locului noi am fost informaţi că 
acum 16 ani, în baza planului de învăţământ, modifi-
cat şi ajustat la noile cerinţe, impuse de timp, accentul 
urma să fie pus pe lecţiile de laborator.

Cu alte cuvinte, studenţilor li s-a creat ulterior 
condiţii optime pentru a-şi desfăşura exerciţiile şi 
activităţile practice în timp real, pe teren. Dar acest 
lucru cerea competenţe, fapt ce presupune din par-
tea viitorilor jurnalişti familiarizarea „chiar din start” 
a ceea ce înseamnă competenţă, responsabilitate, 
echidistanţă, obiectivitate.

De fapt acestea-s calităţile, mai bine spus condiţiile de bază pe care jurnaliştii profe-
sionişti şi le cultivă în munca lor cotidiană. Anume spre aceste competenţe ne orientează 
să ne concentrăm cunoştinţele profesorii noştri. Iar pentru a corespunde acestor prero-

gative ale timpului desigur că ni se cere în primul 
rând Responsabilitate.

Şi cum altfel s-ar putea să ne-o altoim, dacă nu 
prin jurământul şi devotamentul faţă de profesia, 
pe care ne-am ales-o. Întocmai cum se procedea-
ză şi la Universitatea de Stat de Medicină şi Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”, unde viitorii medici 
depun jurământul lui Hipocrates. Aşa s-a procedat 
şi în cazul nostru, această solemnitate deosebit de 
memorabilă pentru noi, având loc în Sala Senatului 
USM.

Momentul cel mai impresionant a fost înmâ-
narea legitimaţiilor, pe care le-am primit chiar din 
mâna talentatei şi apreciatei telejurnaliste de la 
TV8 Natalia Morari, de la care avem ce învăţa şi 

noi, „boboceii” din anul I de la Jurnalism.
Milena ONISIM, 

studenta anului I, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

PRESA MARII UNIRI, OMAGIATĂ LA ARAD

Şansa afirmării

JURĂMÂNTUL DAT PROFESIEI
Studenţii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării au depus „Jurământul Studentului”.

ÎN OBIECTIV - FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Pe 27 februarie curent în Sala Senatului USM a avut loc o lansare de 
carte. Evenimentul acesta a avut o semnificaţie şi o conotaţie cumva 

neobişnuită: în primul rând prin faptul că publicul numeros l-a constituit 
colectivul profesoral – didactic şi studenţii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, această iniţiativă aparţinându-le în exclusivitate.

În al doilea rând autorul excepţionalului volum Cartea Jocurilor olim-
pice / Cronici, Portrete, Reflecţii/ aparţinându-i unei remarcabile persona-
lităţi - Efim Josanu, cel mai de seamă om de Televiziune din anii de Re-
naştere Naţională a Basarabiei postbelice – redactor-şef al combativei Re-
dacţii Principale de Informaţii „Mesager”, ale cărei mesaje erau ascultate 
la începutul anilor ’90 cu sufletul la gură de către moldovenii de pe ambele 
maluri ale Prutului. Ele aduceau în casele oamenilor o gură de aer proaspăt 
şi întremător despre toate câte se întâmplau în partea stângă a Prutului.

Amintim cititorilor că domnul Efim Josanu este cunoscut publicului larg 
prin actualele şi inconfun-
dabilele sale articole şi 
eseuri, schiţe, editoriale, 
nemaivorbind de faptul că 
a fost şi rămâne un stră-
lucit comentator şi cro-
nicar sportiv. El a deţinut 
în perioada anilor 1991-
2001 onorabila funcţie de 
preşedinte al Comitetului 
Naţional Olimpic.

La această manifestare 
de suflet au fost prezente 
personalităţi din diverse domenii ale vieţii social-culturale, economice, politice, precum 
şi reprezentanţi ai conducerii USM, prieteni, colegi de breaslă.

În luarea sa de cuvânt doamna Otilia Dandara, prorector pentru Activitatea Di-
dactică, profesor universitar a făcut următoarea constatare: 

„Între învățământul superior și sport sunt cel puțin două asemănări. Prima: trebuie să 
te axezi pe performanțe; a doua – pe cunoştinţe și o voință neclintită. Ei bine, Efim 

Josanu, îmi aduc foarte bine aminte, venea în emisiunile sale televizate şi 
cele radiofonice cu un suflu nou, inovator, mobilizator”.

În contextul dezbaterilor şi doamna Georgeta Stepanov, doctor habi-
litat a menţionat următoarele:

 „Evenimentul de astăzi este unul polivalent: pe de o parte avem lansa-
rea de carte, semnată de un exponent veritabil al jurnalismului sportiv, iar 
pe de altă parte asistăm la o lecţie academică pentru viitorii noştri jurnalişti, 
cărora astăzi li se demonstrează un model de profesionalism în breasla pre-
sei scrise şi audiovizuale”.

Iată şi părerea moderatorului, domnul Boris Boguş, profesor univer-
sitar, şeful Catedrei Cultură Fizică şi Sport „V. Plângău”, Antrenor 
emerit al R. Moldova: 

„Distinsul nostru absolvent Efim Josanu, într-adevăr, s-a simţit la aceas-
tă lansare de carte în apele sale, deoarece a avut în faţă un contingent de-

osebit. Protagonistul 
evenimentului face 
parte din acel dome-
niu, care educă cu 
adevărat caractere. 
Iar caracterele, spu-
nea unul din înain-
taşii noştri, duc spre 
propăşire. Un ase-
menea caracter ni-l 
demonstrează dragul 
nostru prieten Efim 
Josanu”.

Altfel spus, „Cartea Jocurilor olimpice” aparţine unui contemporan de al nostru, 
care a trecut prin focul şi para acestei vieţi zbuciumate, dar, vorba marelui Mircea Eli-
ade, a rămas personalitatea, peste care nici un fel de crivăţ, oricât de nemilos ar fi, n-o 
doboară. 

Mihai MORĂRAŞ

Valori şi caractere

O LECŢIE DE PROFESIONALISM ŞI DEMNITATE
(LA O LANSARE DE CARTE)
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Primăvara – visul care se 
îndeplinește 3 luni pe an, a ve-

nit cam cu întârziere de această dată 
și încă lasă impresia că-i pe drum. 
Ghioceii n-au frică, au izbutit să dea 
undă verde reînvierii și prospețimii. 
Zăpada rece, mult prea sperietoare 
pentru tot ce înseamnă proaspăt și fi-
rav, n-a ţinut totuşi piept calendarului 
şi încă nu s-a retras în pământ. Va fi 
utilă pentru lumea faunei și florei, care 
în câteva zile va pune stăpânire peste 
împrejurimi. 

Acest anotimp, sinonim cu 
liniștea și pacea lăuntrică, vine atunci când natura nu 
mai poate dormita, când omul nu mai are voie să se 
plictisească între pereții casei, când soarele nu mai ac-
ceptă să-și arate doar dinții. Primăvara este chemarea şi 
binecuvântarea Celui De Sus, vitală pentru lumea de jos, un 
proces absolut necesar pentru lumea vie. De ciripitul pă-
sărilor depinde flexibilitatea gândurilor noastre, de aro-

mele îmbătătoare ale câmpiilor depinde forța noastră 
de a învinge greutățile noului an, de verdele izbitor al 
ierbii depinde abilitatea noastră de a vedea partea plină 
a paharului în orice situație. Toate elementele primăverii 
sunt, de fapt, niște cerințe ale oamenilor, nevoi sufletești, 
care ne ajută în mod categoric să revenim la forța, slăbită 
totuşi, spre sfârșitul toamnei.

Şi, iată, vin clipele, orele, zilele când furnicile își reîn-
cep munca zilnică începută anul trecut. Albinele zumzăie 
prin poienițele cu flori pentru a sorbi din nou din dulcele 
nectar. Păsările călătoare revin din țările care le-au găzdu-
it pe timp de iarnă, își construiesc case noi, își întemeiază 
familii. 

Copacii își desfac mugurii mult înghesuiți din cauza fri-
gului, se transformă-n frunze și continuă să ne țină umbră. 
Covoarele verzi se împrăștie de jur împrejur și încep a hrăni 
din nou rumegătoarele. Soarele nu mai stă ascuns după pă-
dure, luminează de sus și parcă dormitează mai puțin. Apele 
se încălzesc, iar odată cu ele revine și corul broaștelor în 
regim non-stop. 

Totul redevine viu, iar omul se bucură de viață. Bucuria, 

în zilele de primăvară, este mai simplă; în aceste zile ne 
putem bucura de tot și de puţin. Cântăm în rând cu păsări-
le, zâmbim în rând cu florile, ne simțim liberi într-o lume 
care în celelalte anotimpuri nu ne prea dă motive inocente 
de bucurie. Acest anotimp stimulează şi menţine în formă 
dispoziția oamenilor. Ea radiază din copaci, din flori, de pe 
cer, din ape, din toate câte ne înconjoară. Ura și invidia nu 
are drept de existență, sunt uitate și înlocuite cu prie-
tenia și respectul. Or, primăvara este anotimpul când 
oamenii se cunosc mai bine, când se întemeiază familii, 
când se stabilesc datele nunților. Anotimpul reînvierii 
este cel mai bun prilej de a-ți invita persoana iubită la 
veșnicie. 

Primăvara este anotimpul celor care sunt sensibili, care 
prețuiesc natura, care sunt îndrăgostiți, anotimpul celor care 
acceptă schimbările, dar și al celor care încă nu au simțit 
gustul adevăratului ,,frumos”, pe care ni-l oferă natura. Pri-
măvara este anotimpul tuturor! 

Nicolae CHICU,
anul I,

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Adesea ne Întrebăm: 
ce este primăvara, ce 

ascunde în sine acest cuvânt, 
înveşmântat cu metafora Ano-
timp mirific? Răspunsul vine 
de la sine: Primăvara este acel 
soare care prin forţa lui stimu-
lează energie şi naturii, şi omu-
lui. Primăvara nu e nimic alt-
ceva decât o lumină ce aduce 
zâmbet, fericire, naturaleţe, 
curaj, speranţă şi armonie. 

Prin urmare, nimic nu poate fi mai plăcut decât 
o primăvară. 

 Anotimpul acesta aduce cu sine viaţă, acel mis-
ter, acel miracol care nu poate fi asemuit cu nimic în 
lume.. Viaţa care ne este dată s-o raportăm la raţiu-
ne şi logică, s-o cântăm când ea ne încununează cu 
glorie, dar şi s-o plângem uneori. Nimic nu se poate 
compara cu viaţa; ea ne înalţă spre culmile fericirii, 
este ca un izvor cu ţesuturi adânci de energii ce în-
nobilează optimismul şi dă frâu liber fertilităţii vieţii 
pe pământ. 

Primăvara e sinonimă cu tinereţea, fiindcă are 
proprietatea de a ne transforma, de a ne arăta ce 

înseamnă să iubeşti o floare, să fii fericit, sensi-
bilizând că sub bolta senină se aud melodii ale 
păsărilor şi ale copiilor care, prinşi de frumuse-
ţea naturii: aleargă pe câmpuri, strâng păpădii 
şi împletesc cunune de flori pentru a le dărui ma-
melor. Un copil fericit este secretul primăverii, de-
oarece el se simte în lumea marcată de iubire. Tot el, 
copilul, este cel care rămâne înduioşat de momentul 
în care un pui de rândunică a căzut din cuib, iar el îl 
ajută să revină la loc. Iar această întâmplare îl face să 
înţeleagă că tot ce creează natura, anotimpul este pus 
sub semnul iubirii şi purităţii.

 Doar de fiecare dată primăvara ne generează 
emoţii profunde, care, la rândul lor, ne motivează, 
ne fac mai creativi, mai visători şi mai fericiţi. Pri-
măvara schimbă melancolia în euforie, frigul în 
căldură, ramurile dezgolite în ramuri înflorite, 
norii în seninătate, iar tristeţea în bucurie. Aceste 
metamorfoze ne aprind dorinţa de a trăi, de a savura 
fiecare clipă care este dată s-o preţuim.

Bine ai venit, Anotimpul tinereţii noastre!

Natalia COLESNIC,
 studentă în anul III, 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Primăvara e asemeni unui vals tulburător. 
El te copleşeşte chiar din primele acor-

duri. Iar odată ce te-a invitat la dans, te simţi 
profund exaltat de diversitatea neobişnuită de 
sentimente, de culori, de farmecul desăvârşit 
spre care aspirăm cu toţii.

Ea vine spre noi ca o binecuvântare dumne-
zeiască ce aduce cu sine multa căldura, bunăvo-
inţa si speranţa. Neprihănită şi senină, e asemeni 
unui copil cu inima deschisa ce te face sa zâm-

beşti, să devii mai bun, mai blând, mai luminat.
Acest anotimp îmi aduce aminte de copilărie: o adiere uşoară de 

iarbă proaspătă înrourată, de aromele încă crude ale pădurii, de miro-
sul îmbătător al ghioceilor firavi, de azurul cerului, de ciripitul domol 
al păsărilor. Ah! Probabil cel mai frumos moment de suflet trăit vre-
odată de către noi toţi a fost, este şi va rămâne splendida Simfonie a 
primăverii.

Este cel mai potrivit, cel mai dăruit şi cel mai dorit anotimp 
şi pentru ceea ce noi numim şi ne urmăreşte la orice pas - IN-
SPIRAŢIA. El e ca şi cum ai inhala o doză de oxigen, dătătoare de 
noi energii. Şi anume atunci îţi dăruie vitalitatea de a cuceri această 
lume şi calmul de a o face cât mai bună, cât mai echilibrată, cât mai 
deschisă.

 E încântător să simţi primăvara nu doar în văzduh, dar şi în 
suflet.

Cristina DEŞAN,
studentă în anul I,

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

Ziua în care Dum-
nezeu a creat 

speranța este, probabil, 
aceeași în care a creat și 
primăvara. Anotimp al 
renașterii, al noilor șanse 
și începuturi – primăvara 
își face loc prin suflarea de 
gheață a iernii, printre co-
joacele nenumărate ale Ba-
bei Dochia, umplând aerul 

de mireasmă și inimile de încântare. Amorțită 
de gerul aspru, natura se întoarce la viață odată 
cu primele raze mângâietoare ale soarelui, iar 
trilurile păsărilor întregesc tabloul beatitudinii 
și înălțării sufletești. O speranță eternă și de 
viață dătătoare – iată ce este primăvara. 

Luna martie ne-a scos din inerție, oferindu-
ne energia necesară pentru a râde și a ne bu-
cura din nou, căci, trebuie să recunoaștem, am 
înghețat de-a binelea în cele trei luni de iarnă 
și nu prea ne era a zâmbi atunci când frigul 
ne pișca de obraji. Ne-am prins unul altuia 
la piept mărțișoare și am simțit că suntem 
pregătiți să primim primăvara în suflet. 

Oricum, vremea rea e deja pe sfârșite. Nu 
mă las păcălită de urgia celor douăsprezece co-
joace, fiindcă „îmi șoptește inima, simte că-i 
aproape primăvara...”, ca în cântecul regreta-
tului Mihai Dolgan. Abia aștept să înverzească 
în jur câmpiile, pe crengile pomilor să apară 
flori gingașe, iar soarele să strălucească falnic 
pe bolta cerească, dăruind lumină și căldură 
din belșug, nestingherit de norii cenușii. Mă 
simt aidoma unui pui de pasăre, care a stat 
ghemuit în cuib, la adăpost, iar acum abia 
așteaptă să-și desfacă aripile și să zboare 
oriunde-i poftește inima, urmând chemarea 
înălțimilor...

Pentru mine, venirea primăverii este cel mai 

potrivit moment pentru a mă îmbrăca în ferici-
re. Gândul că în curând totul în jur va reveni la 
viață parcă mă face și pe mine să renasc și să 
devin altcumva – mai optimistă, mai veselă și 
plină de încredere în forțele proprii. Nu doar 
insectele ies din scoarța copacilor și nu doar 
păsările revin din țările calde, ci și oamenii 
devin mai binevoitori și mai deschiși, deoa-
rece primăvara le reîncarcă bateriile tuturor 
ființelor, oferindu-le speranță și motive de a 
se bucura. 

Aș putea spune că între mine și primăvară 
există o legătură specială. Sunt tipul de om care 
preferă timpul frumos și zilele însorite. Iată de 
ce iarna mă obosește cu nopțile sale lungi, cu 
cerul gri și cu vremea posomorâtă. Mi se întâm-
plă să ajung la sfârșit de februarie fără putere 
fizică și morală de a continua să realizez ceea 
ce mi-am propus. Doar ideea că în curând e pri-
măvară mă salvează și îmi dă un suflu nou de 
energie. Iar când soarele revine în forță, zile-
le încep să crească și afară e cald, spiritul meu 
parcă renaște, mă cuprinde din nou bucuria de a 
trăi și nerăbdarea de a-mi îndeplini visele. Din 
omul tăcut, surmenat și aproape apatic în care 
mă transformă iarna, redevin sociabilă, plină de 
viață și zâmbitoare în fiecare primăvară. 

 Urmează lunile aprilie și mai, care mi se par 
cele mai frumoase din întregul an. Asistăm la 
un spectacol excepțional, irepetabil, creat de 
natură – deschiderea bobocilor de floare, jo-
cul razelor de soare printre stropii zglobii ai 
ploilor de primăvară, prospețimea vie a văz-
duhului și primele curcubeie... Oare există pe 
pământ ceva mai divin, ceva ce ne-ar apropia 
mai mult de Eden decât primăvara?

Crina ŢÎCU, 
studentă în anul I,

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

Primăvara este anotimpul reînvierii și revigorării na-
turii. Totul se naște din nou, toată vegetația și fauna 

pădurii apar în peisajele reînviate, iar Mama-Natură își dez-
bracă veșmintele albe-argintii și le îmbracă pe cele verzi, 
proaspete și înmiresmate. Anotimpul dă buzna peste noi 
prompt, iar omul nu se poate împotrivi legilor firești ale na-
turii. Totul în jurul nostru prinde culoare și viață. Luncile și 
câmpiile sunt scăldate în lumina soarelui, ce se așază ca 
o pânză imaculată peste orizontul infinit. Bolta cerească 
domnește peste întregul pământ, oglindindu-se în ape-
le limpezi ale râurilor și lacurilor. Fluturii și albinele se 

contopesc într-un dans juvenil, formând un amalgam policrom ce colindă 
toate florile din jur. Natura respiră încet și, trezindu-se din somn, inspiră 
viață peste tot unde pune mâna. Vederea unde se contopeşte pământul cu 
orizontul se transformă într-un mirific vitraliu multicolor.

Indubitabil, primăvara este cea mai tânără fiică a anului, dar, pe lângă nume-
roase fenomene naturale, ea găzduiește și un șir de sărbători și festivități care 
ne reamintesc cât de frumoasă și jovială este viața noastră. Ziua Mărțișorului, 
semnifică venirea Primăverii și lupta ei cu Iarna, conform mitului. Mărțișorul 
are o conotație simbolică și anume: culoarea albă este culoarea ghiocelului, iar 
cea roșie - a sângelui curs din rana Primăverii când ea se mai luptă cu Iarna.

 Ziua de 8 martie, pe parcursul timpului, s-a impus drept una din cele mai 
frumoase și rafinate sărbători – Ziua femeilor. În ziua aceasta noi ne amintim 
că femeile există si persistă în viață noastră și de aceea mulțumim Cerului că 
ne putem bucura de atenția lor și de a le fi mereu alături. 

Iată că se apropie şi Sfintele Sărbători de Paști, care semnifică Învierea 
Domnului nostru Iisus Hristos. Prin urmare, ambele semnifică o înviere, o 
refacere. La fel cum Dumnezeu veghează asupra noastră din ceruri, tot așa și 
Natura veghează şi domină asupra anotimpurilor, ca ele să genereze trecerea 
ireversibilă a timpului pe care-l trăim şi pe care trebuie să-l preţuim ca lumina 
ochilor. 

Adevărat, primăvara rămâne regina anotimpurilor, fiindcă este cea mai tâ-
nără și mai plină de farmec. Ea semnifică o refacere, o deșteptare a naturii. 
Asemenea cum pasărea Phoenix renaște din cenuşă, tot așa și peisajul verde 
se transformă, renaşte şi se perpetuează, adică adaugă spiritului nostru o doză 
necesară şi vitală de împlinire și luminare.

Alexandru ANTOCIAN, 
student în anul I,

 Facultatea de Istorie şi Filosofie

APROPIEREA DE EDEN REGINA ANOTIMPURILOR

MĂRŢIŞOR – 2018
VÂNTULEŢ DE PRIMĂVARĂ, BINE-AI REVENIT ACASĂ!

ÎNDEMNUL PRIMĂVERII:
SĂ FIM CREATIVI, VISĂTORI, FERICIŢI!

O SPLENDIDĂ SIMFONIE…

SĂ LUĂM ÎNVĂŢĂMINTE DE LA ANOTIMPUL TUTUROR
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Psihososiologia concursului sportiv. 
Concursul sportiv poate fi privit 

în corelaţie incontestabilă cu fenomene 
şi aspecte studiate şi de alte ştiinţe. Mai 
apropiat de fenomenul psihologic pare a 
fi aspectul sociologic, întrucât activitatea 
sportivului are prin esenţa ei caracter social 
şi nu poate fi examinată în afara relaţiilor 
sociale. Competiţia sportivă se caracterizează 
prin condiţionare socială, adică formele 

organizatorice şi influenţele psihologice au la origine determinarea 
socială a activităţii umane, unde găsim legităţile sociologiei 
grupurilor şi sociologiei relaţiilor interpersonale.

Participarea la concurs este, totodată, o răspundere individuală 
şi colectivă. Nu este suficient ca individul să fie conştient de 
misiunea sa, pentru ca activitatea să decurgă bine, cu maximum 
de eficienţă.  

S-a observat de multă vreme faptul că randamentul grupurilor 
de sportivi este condiţionat nu numai de valorile indivizilor care le 
compun, ci şi de gradul de organizare a colectivului, înţelegându-
se prin organizare un scop unic, năzuinţe comune, relaţii reciproce 
de simpatie, omogenitate (cu variaţie în unitate) din punctul de 
vedere al trăsăturilor personalităţii.

Există trei niveluri de organizare a grupurilor sportive 
constituite şi anume:

1. grupuri „nominale”, în care coeziunea indivizilor este 
dată de scopul comun, de sarcina privită ca atare de către toţi 
componenţii; 2. grupuri „sudate”, în care închegarea colectivului 
se face, alături de sarcina comună, pe baza preferinţelor reciproce; 

3. grupuri „gomfoterne”, legate suplimentar şi prin potrivire 
psihofiziologică între membrii lor. 

Este clar că primul tip de grup este cel mai des întâlnit în 

activitatea sportivă, că cel de-al doilea caracterizează colectivele 
în care s-a stabilit o tradiţie şi un anumit stil de muncă, în care 
„elementele tinere” sunt integrate progresiv în sistemul relaţiilor 
interpersonale existente, şi că cel de-al treilea tip este destul de rar 
întâlnit, dar foarte necesar în jocurile sportive şi mai ales în canotaj, 
unde nepotrivirile neînsemnate de ordin psihologic şi fiziologic 
influenţează substanţial performanţele. Cerinţele sportului de 
performanţă impun, fără îndoială, şi criterii psihosociologice de 
selecţie în condiţiile interindividuale. 

Aplicarea tehnicii sociometrice în activitatea sportivă este 

fructuoasă, oferind antrenorului şi psihologului un tablou exact 
şi concret al relaţiilor interpersonale din sânul colectivului. 
Dinamica grupului sportiv, urmărită prin prisma acestei tehnici, 
influenţează eficienţa formării echipelor şi pe baza criteriilor 
psihosociologice.

Importanţa formării unui colectiv omogen rezidă în faptul 
că aceasta influenţează pozitiv inteligenţa indivizilor, tinzând 
să-i ridice pe cei aflaţi la un nivel mai scăzut (R.Chappuis). 

Cu cât colectivul este mai structurat, cu atât comportarea 
lui este mai bună. Analiza psihologică scoate în evidenţă şi 
faptul că în cadrul grupului se manifestă puternic prezenţa şi 
influenţa liderului, a conducătorului, care, pe de o parte, îmbină 
simpatia şi aprecierea celorlalţi, iar pe de altă parte, manifestă 
trăsături specifice (iniţiativă, încredere în sine ş.a.). E interesant 
de menţionat faptul că nu există lideri buni atunci când cei 
conduşi sunt slabi, ceea ce subliniază nu numai dependenţa 
liderului de ceilalţi, dar şi faptul că în cadrul grupurilor rolurile 
şi funcţiile sunt împărţite, fiecare acceptându-le şi făcând eforturi 
pentru îndeplinirea funcţiei.

O psihosociologie a echipei sportive nu poate să nu trateze 
particularităţile subgrupurilor, ale „cuplurilor” sau „liniilor” 
(ofensivă sau defensivă în fotbal, de pildă) şi modul cum se 
subordonează ele, concurând la crearea „stilului” şi „ritmului” 
colectiv.

 (Va urma)
     Boris BOGUŞ,

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

La 14 martie 2018 s-a stins 
din viață Stephen William 

Hawking, fizician și cosmolog 
englez, Director de Cercetare la 
Centrul de Cosmologie Teoreti-
că din Universitatea Cambridge 
(Marea Britanie), considerat unul 
dintre cei mai străluciți fizicieni 

teoreticieni din istorie, care ne-a schimbat viziunea asupra Uni-
versului.

Stephen Hawking s-a născut la 8 ianuarie 1942, la Oxford 
(Marea Britanie), unde părinții lui s-au mutat din Londra în timpul 
celui de-al doilea război mondial. În 1962 a absolvit Facultatea de 
Fizică a Colegiului Universități Oxford cu titlul de Licențiat de 
clasa I (first-class BA (Hons) degree) în științele naturale. A urmat 
apoi studiile doctorale în Cosmologie la Universitatea din Cam-
bridge, unde în 1966 a susținut teza de doctorat «Proprietățile uni-
versurilor în expansiune» (PhD thesis “Properties of expanding 
universes”), calificată de către consultantul său, prof. Dennis W. 
Sciama, cosmolog, ca „cea mai frumoasă lucrare din istoria 
fizicii”.

În 1963, în timpul studiilor la Universitatea Cambridge, 
Hawking a fost diagnosticat cu scleroză amiotrofică laterală. 
Această boală cronică a sistemului nervos central a dus ulterior la 
o paralizie aproape completă a omului de știință. 

În ciuda bolii neurodegenerative severe, Hawking și-a 
continuat activitatea de cercetare în Cosmologie la Universi-
tatea din Cambridge. În 1974, Dr. Hawking a fost ales mem-
bru al Societății Regale din Londra, cea mai veche organizație 
științifică din lume. În 1979 a fost desemnat Profesor Lucasi-
an de Matematică la Catedra Lucasiană de Matematică din 
Cambridge, fiind timp de 30 de ani (1979-2009) în fruntea 
acestei Catedre, condusă cândva de Isaak Newton (din 1669 
până în 1702), iar mai târziu de P. A. M. Dirac (1932-1969). 

În 1985, după o pneumonie, Hawking a suferit o traheoto-
mie care a dus la pierderea abilității de a vorbi. În consecință, 
el nu putea comunica decât cu ajutorul unui sintetizor verbal, 
iar din 1997 omul de știință a început să folosească un calculator 
controlat de un senzor fixat pe mușchiul mimic al obrazului.

Cariera științifică a lui Stephen Hawking a început în anii 
60 ai sec XX, când a avut loc ultimul experiment clasic care a de-
monstrat așa-numita deplasare spre roșu gravitațională a radiației 
la trecerea în apropierea unui obiect masiv, cum ar fi o stea, și care 
a confirmat astfel valabilitatea Teoriei generale a Relativității lui 
Albert Einstein. Acum era timpul să fie studiate consecințele fe-
nomenului: expansiunea Universului (după Big Bang) și existența 

găurilor negre – obiecte cosmice a căror gravitație este atât de pu-
ternică, încât nu permite să le părăsească nici chiar lumina. 

În teoria generală a relativității găurile negre sunt asocia-
te cu așa-numita singularitate gravitațională, care este un punct 
unde densitatea materiei devine infinită sub acțiunea gravitației 
infinite. În singularitate, spațiul-timpul încetează să existe și le-
gile cunoscute ale fizicii nu mai pot fi aplicate. Primele lucrări 
științifice ale lui Hawking au fost dedicate acestor singularități. 

În teza sa de doctorat, 
Hawking a aplicat în-
tregului Univers teo-
remele formulate de 
colegul său, matemati-
cianul Roger Penrose, 
care a explicat apariția 
unei singularități 
gravitaționale prin fap-
tul că o stea se trans-
formă într-o gaură 

neagră ca urmare a colapsu-
lui gravitațional. Contribuția 
lui Hawking a fost aceea de 
a fi demonstrat că Universul 
observabil, care a luat naștere 
în urma Marii Explozii, con-
stituia înainte de Big Bang 
o singularitate, adică avea o 
densitate infinită. 

„Teoria lui Einstein con-
duce la următoarele două 
predicții pentru Univers: în 
primul rând, în etapa finală 
a evoluției, o stea masivă se 
prăbușește dincolo de ori-
zontul evenimentelor și se 
formează o gaură neagră, în 
interiorul căreia există o sin-
gularitate. În al doilea rând, o singularitate a existat în trecutul 
nostru, care, într-un sens, este începutul Universului observabil”, 
au scris Hawking și co-autorul său John Ellis, în 1973, în mono-
grafia „Spațiul-timp la scară mare”. 

Hawking este și autorul teoriei revoluționare de evaporare a 
găurilor negre, conform căreia o gaură neagră nu numai absoarbe 
totul din jurul său, dar și emite radiație, fapt care, în cele din urmă, 

conduce la dispariția ei. Radiația emisă de găurile negre, prezi-
să teoretic de Hawking, este numită deseori „radiația Hawking”. 
Mulți consideră că studiul dedicat radiației emise de găurile negre 
este lucrarea principală a lui Hawking.

Un interes deosebit a trezit și „Teoria despre tot” (Theory of 
everything) a lui Hawking, care sugerează că Universul se dez-
voltă în conformitate cu legi clar definite. „Acest set complet de 
legi ne poate da răspunsuri la întrebări cum ar fi: care este origi-
nea Universului? Unde se mișcă și dacă are un sfârșit? Dacă da, 
cum va fi el? Dacă vom găsi răspunsuri la aceste întrebări, vom 
intra cu adevărat în planul divin”, spunea Hawking. 

Omul de știință care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții 
într-un scaun cu rotile este cunoscut și ca un excelent popularizator 
al științei. Un om cu un simț extraordinar al umorului, Hawking a 
încercat întotdeauna să ofere publicului un larg acces la lucrările 
sale. Cărțile lui de popularizare, cel mai bine vândute, au apelat la 
cititorii fără o pregătire științifică specială. Hawking s-a bucurat 
de o largă recunoaștere îndeosebi după ce, în aprilie 1988, a 
fost publicată populara sa carte „O scurtă istorie a timpului” 

– un ghid de cosmologie, devenit un bestseller mondial. 
Hawking a fost implicat și în căutarea unei „teorii uni-

ficate” care ar înlătura contradicția dintre Teoria generală a 
Relativității a lui Einstein, care descrie legile gravitației ce 
guvernează mișcarea obiectelor masive, cum ar fi planetele, 
și Mecanica cuantică, care se ocupă de lumea particulelor 
subatomice. „O teorie unificată completă, consisten-
tă este doar primul pas: scopul nostru este înțelegerea 
completă a evenimentelor din jurul nostru și a existenței 
noastre proprii”, scria el în cartea „O scurtă istorie a 
timpului”. 

În ultimii ani Hawking a acordat o atenție sporită 
și problemelor cu care se confruntă omenirea, cum ar 
fi încălzirea globală, starea mediului și inechitatea so-
cială. În 2007, Hawking a devenit primul om paralizat 
din lume care a experimentat imponderabilitatea într-o 
aeronavă specială ce creează gravitație zero, spunând 
că a făcut acest lucru pentru a spori interesul oamenilor 
pentru călătorii în spațiu: „Cred că viața de pe Pământ 
este în mod constant amenințată de distrugere, de exemplu, 

ca urmare a unui război nuclear, a unui virus genetic sau a altor 
tragedii. 

Cred că umanitatea nu va avea viitor, dacă nu va merge în 
spațiu. De aceea eu vreau să trezesc interesul publicului pentru 
spațiul cosmic”, menționa Hawking. 

Ștefan D. TIRON,
colaborator ştiinţific, AŞM

De ani buni, la cele mai spectaculoase manifestări muzical-culturale şi 
artistic-educaţionale, care au loc la Casa de Cultură, USM, atenţia 

publicului din sală este concentrată şi atrasă de o voce distinctă, cu un timbru 
original, foarte plăcut şi echilibrat, bine marcat din punct de vedere fonic. 

Posesoarea acestui har în devenire este Lidia Bobeică, pe care am remar-
cat-o la un spectacol al nostru, chiar în primul ei an de studenţie (Facultatea 
de Limbi şi Literaturi Străine), pe care a absolvit-o cu menţiune în anul 2016, 
luând Licenţa de specialist format în Limba lui Goethe şi Schiller.

Deşi s-a angajat cu serviciul într-un liceu privat, cu predare în limba ger-
mană, pasionată de muzică, cea care deja poartă numele Lidia Bobeică-Bah-
naru, nu a întrerupt legăturile nici cu Facultatea de Arte Frumoase, care a 
făcut-o „artista cu nume”, sintagma fiindu-i atribuită de colegi şi de mulţi 
spectatori.

Şi, într-adevăr, fosta discipolă a Liceului cu profil în Arte „Mihail Berezov-
schi” din Chişinău a devenit treptat o interpretă nu numai cu „un nume”, dar 

şi cu „renume”. Ultima performanţă a talentatei artiste ţine de participarea ei 
(finele lunii februarie 2018) la cea de-a XXII-a ediţie a Concursului de Romanţe 
„Crizantema de Argint”, unde a luat Premiul Mare, clasându-se astfel pe primul 
loc între toţi concurenţii. 

Iar la Spectacolul „Mărţişor 2018” de la Casa de Cultură USM numerosul 
public spectator a rămas încântat de măiestria cu care Lidia a reprodus şlagărul 
vedetei de muzică uşoară din România Mihaela Runceanu „De-ar fi să vii”. 

Când am întrebat-o cum se simte atunci când iese pe scenă, Lidia ne-a răs-
puns că această stare de creaţie o poate compara doar cu întâlnirile destul de 
frecvente la facultate cu profesorii şi colegii dragi. 

„Pentru mine muzica este la fel ca aerul – atunci când mă culc, apoi mă tre-
zesc dimineaţa şi încep o nouă zi de muncă”, mi se destăinuieşte confidenta.

Altfel spus, dorul ei se transfigurează treptat în cântec. Şi acest cântec izvo-
răşte din suflet, din inimă.

Mihai MORĂRAŞ

(Corpul uman – abordare sistemică, cunoaşterea de sine şi bunăstarea organismului) (XXVII)
(Urmare din ziarul „Universitatea”, 27.02.2018)

Mărţişoare

Un geniu al Cosmologiei

Meridianul cunoaşterii

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS

STEPHEN HAWKING – ULTIMUL MARE VISĂTOR

CU DOR DE CÂNT, DIN INIMĂ IZVORÂT…


