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UN OBIECTIV STRATEGIC – PROMOVAREA VALORILOR INTEGRITĂȚII ACADEMICE

În februarie 2018, timp de trei săptămâni, 
împreună cu încă doi reprezentatnți ai universităților 
publice din RM, selectați de Ambasada Statelor Unite 
ale Americii la Chisinau, am avut ocazia să vizitez SUA. 
Vizita a fost realizată în cadrul Programul de Leadership 
pentru Vizitatori Internaționali / International Visitor 
Leadership Program (IVLP)/ și avea ca scop, în primul 
rând, familiarizarea cu sistemul de învățăm superior al 
SUA, responsabilitățile și tendnțele actuale, precum și cu 
provocările cu care se confruntă. Dar un obiectiv aparte al 
acestui program a fost promovarea valorilor integrității 
academice, un schimb de bune practici care există la un 
șir de universități americane.

Prima săptămână, petrecută la Washington D.C., a fost dedicată întâlnirilor și discuțiilor cu reprez-
entanții structurilor federale legislative (Comitetul Camerei Reprezentanților S.U.A. privind învățământul 
superior și forța de muncă) și administative (Departamentul pentru Educație al SUA, oficiul Învățământ Supe-
rior), a organizației de acreditare (Consiliul de Acreditare în Învățământul Superior) și a diverselor asociații, 
inclusiv profesionale, care sprijină învățământul superior, promovează și susțin colegiile și universitățile din 
SUA (Consiliul American pentru Educație, Asociația Americană a colegiilor și universităților de stat, Council 
of Graduate Schools. etc). În cadrul întâlnirilor ne-a fost prezentată structura învățământului superior ameri-
can, explicat nivelul de implicare a organelor federale și a celor statale în sistemul de învățământ superior și 
relațiile lor cu universitățile și colegiile.

Urmare a acestor discuții am remarcat că la nivel federal impactul legislatv, administrativ și chiar 
cel financiar asupra instituțiilor de învățământ superior (colegii și universități) nu este semnificativ. Datorită 
structurii federale a SUA, legislația și bugetul statului, unde sunt amplasate institițiile de învățământ superior 
publice (de stat), contribuie esențial asupra activității acestora. Astfel, universitațile și colegiile de stat primesc 
finanțare din bugetul statului respectiv și nu din cel federal. De menționat, că toate instituțiile de învățământ 
superior din SUA, fie private, fie de stat, oferă studii doar contra taxă. O altă sursă  financiară a universităților 
este activitatea de cercetare, care poate aduce un venit considerabil prin granturile câștigate în concursu-
ri.  Este adevărat, că aceasta e valabil doar pentru universităție cu renume, care dispun de un mare potențial 

știinșific, în special în domeniul medicinii.

Pe parcursul a următoarelor două săptămâni am 
reușit să vizităm 10 universități și colegii, organizații de 
acreditare, diverse structuri de guvernare și asociații de 
suport a învățământului superior din statele Maryland, 
Virginia, Utah,  Ohaio și New Hampshire.

Majoritatea vizitelor la universitățile acestor state 
s-au realizat sub genericul Integritatea Academică– ex-
periența universităților americane. Și această experiență 
este foarte variată. Mai întâi, cum este abordată Integri-
tatea Academică în universitățele americane. Dacă vor-
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bim despre cadrele academice, aceasta se referă preponderent la etica în cercetare și este asigurată de un șir de 
norme și proceduri bine definite, încorporate în activitatea de cercetare a universităților.

În cazul studenților ea presupune respectarea și promovarea valorilor stipulate în Codul de Integritate 
Academică (Cod of Honor, Constitution of  Honor), dar și neadmiterea și combaterea unor acțiuni nedemne 
precum falsificarea documentelor/lucrărilor, copierea din diverse surse, colaborare fără autorizație cu o altă 
persoană în efectuarea unei sarcini, plagiat, divulgarea înformației, etc .

Pentru a promova Integritatea Academică în rândul studenților în universități a fost creat așa numitul 
Sistem de Integritate Academică (Honor System), care este menținut de organe sau suvdiviziuni speciale – 
Consilii de Integriatate Academică sau Oficii de Integriatate Academică. Perioada de creare a Sistem de Integ-
ritate diferă de la o instituâie la alta. Astel, în Universitatea Verginia Tech acest sistem există mai mult de un 
secol, în Universitatea Mary Washington din anii 60 ai secolului trecut. Și modul de gestionare a Sistemului 
este diferit, dar în majoritatea universităților vizitate acesta este dirijat de către studenți cu o îndrumare și con-
tribuții din partea cadrelor academice.

Scopul Consiliilor de Integritate Academică este de a sprijini universitatea în eforturile sale de a pro-
mova cele mai înalte standarde de integritate și onoare în rândul studenților. Universitățile sunt ferm con-
vinse că promovarea integrității academice implică mult mai mult decât realizarea unur procese de judecată 
a cazurilor de presupusă lipsă de onestitate academică și penalizarea celor care au fost găsiți vinovați. Este 
nevoie de un efort instituțional pentru a promova integritatea academică prin activități de prevenire, precum și 
prin oferirea studenților programe de remediere pentru a stopa ulterioarele încălcări a integrității academice. 
Deaceea, activitatea Consiliilor de Integritate Academică cuprinde diverse acțiuni de promovare a integrității 
atât în cadrul universității, cât și în afară ei prin educație și responsabilizare. Universitățile americane au creat 
acest Sistem pentru că au ferma convingere că insuflarea valorilor asociate integrității academice este vitală 
pentru învățământul superior și pentru societate.

Este într-adevăr o experiență frumoasă cu rezultate palpabile, și, poate, ar fi o idee bună să încercăm 
s-o implementăm la noi, cu pași mici, dar consecvenți să facem schimbări benefice atât pentru învățământul 
superior din RM, cât și pentru societate noastră.

Conf. univ., dr. Angela Niculiță

Prorector pentru Relații Internaționale

MASA ROTUNDĂ 2 APRILIE 2018

La 2 aprilie 2018 în cadrul Departamentului Drept internațional și european, Facultatea de Drept a 
USM și a Centrului de informare și documentare privind NATO în Moldova (str. Mitropolitul Bănulescu 
Bodoni 2A, mun. Chișinău, MD 2009, Republica Moldova) a avut loc masa rotundă cu genericul “Protecția 
drepturilor omului în cadrul organizațiilor internaționale”. 

Scopul primordial al evenimentului a constat în implicarea activă a studenților Facultății de Drept  în 
cercetarea detaliată și aprofundată a tematicii privind 
asigurarea drepturilor omului și libertăților fundamen-
tale în cadrul organizațiilor internaționale și a rolului 
organizațiilor internaționale la acest capitol. Participan-
ții au posibilitatea de a pune în evidență aplicabilitatea 
normelor Dreptului internațional al drepturilor omului 
la nivel universal și regional.  

În cadrul lucrărilor mesei rotunde au participat 
studenți ai Facultății de Drept a Universității de Stat din 
Moldova (ciclul I licență). 

Participanții au intervenit în mod interactiv și 
complex în prezentarea tematicilor abordate. S-a de-
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monstrat un interes vădit pentru problema respectării 
drepturilor omului și evidențierea lacunelor din domeniu. 

Masa rotundă a fost organizată în parteneriat de 
către Departamentul Drept internațional și european din 
cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Mol-
dova, Centrul de informare și documentare privind NATO 
în Moldova, Asociația obștească ”Centrul pentru Dreptu-
rile Omului și Justiție Internațională” și Cabinetul Avoca-
tului „Roșca Valentin”.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA ȘI   
UNIVERSITATEA DIN TARTU PÄRNU COLLEGE ESTONIA – COLABORARE PROIECTATĂ 

ÎN BAZA PRINCIPIULUI CONTINUITĂȚII

Colaborarea fructuoasă dintre Facultatea de Ști-
ințe Economice (FȘE) a Universității de Stat din Moldova 
(USM) și Universitatea din Tartu Pärnu College Estonia 
continuă să se dezvolte, consolidându-se, inclusiv, în cad-
rul demarării celui de-al doilea proiect european didacti-
co-științifico-practic din domeniul Turismului rural și 
Evenimentelor și Serviciilor de ospitalitate.

Primul proiect, despre care am vorbit anterior în-
tr-un alt material, cu tematica “INCREASING COM-
PETITIVENESS OF RURAL TOURISM DESTI-
NATIONS IN MOLDOVA THROUGH SERVICE 
DESIGN AND CO-CREATION/ CREȘTEREA COM-
PETITIVITĂȚII DESTINAȚIILOR TURISTICE 
RURALE ÎN MOLDOVA PRIN PROIECTAREA ȘI CO-CREAREA SERVICIILOR”, a demarat în 
anul 2016 și a finalizat cu succes în luna decembrie 2017.

Prezentând o trecere în revistă a activităților realizate în cadrul proiectului finalizat, contabilizăm ur-
mătoarele: un Seminar teoretico-metodologic, organizat la USM, pe direcția dezvoltării “Design-ului ser-
viciilor și co-creării în destinațiile turistice rurale/ Service Design and Co-creation in Rural Tourist 
Destinations”, la care au participat partenerii noștri – un grup mixt de experți alcătuit din profesori de la 
Universitatea din Tartu Pärnu College și antreprenori cu experiență deosebită în domeniul turismului rural 
din Estonia, precum și peste 40 de profesori și studenți ai facultății de Științe Economice a USM (de la 
specialitatea Turism) și reprezentanți ai pieței domeniului ospitalității și turismului din Republica Moldova: 
Agenția Turismului Republicii Moldova; „Castelul Domnițelor” ONG; Hotelul „Joly Alon”; Hotelul „Villa 

Rossa”; Castelul „MIMI”; Cluster-ul agroturism „Armo-
nia Nordului”; Pensiunea „Casa Verde” ș.a.. (http://usm.
md/?p=16810&lang=ro); o Școală de vară în Estonia la 
care au participat 10 studenți/ masteranzi ai facultății no-
astre; precum și o Vizită de studiu la Universitatea din 
Tartu Pärnu College, organizată pentru profesorii special-
ității de Turism și reprezentanții pieței serviciilor turistice 
din Moldova.

Vizita de studiu a fost excelent organizată, și 
bineînțeles a reprezentat o experiență cu adevărat utilă 
tuturor participanților, oferind oportunități de dezvoltare 
și inovare a colaborării pe domeniul de specialitate prin 
diverse activități de cooperare antreprenorială, activități 
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didactice, metodice și de cercetare. În cadrul vizitei de 
studiu a fost abordat aspectul teoretic privind formar-
ea produselor turistice și promovarea destinațiilor 
turistice rurale, evidențiind următoarele momente 
cheie: Principiile de organizare a activității turismului 
rural; Semnificațiile și dimensiunile ospitalității; Servicii 
de design în destinațiile turistice rurale; Metode de 
proiectare pentru dezvoltarea serviciilor; Dezvoltarea 
rețelelor producătorilor locali de produse alimentare 
ecologice ș.a.,  http://turism.gov.md/index.php?pag=nou-
tati&opa=view&id=1030&start=30&l=.

Aspectul practic al problematicilor dezbătute la 
orele de curs, desfășurate la Universitatea din Tartu Pärnu 
College, a constat în prezentarea bunelor practici estoniene în cadrul vizitelor de teren. Prin urmare, par-
ticipanții au vizitat: CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ DIN PÄRNU, unde au luat cunoștință de 
potențialul turistic al regiunii și de instrumentele și metodele de promovare turistică, https://www.visites-
tonia.com/ru/; precum și următorii antreprenori/ destinații din industria estoniană a serviciilor turistice și 
de ospitalitate: KLAARA-MANNI HOLIDAY AND CONFERENCE CENTRE, www.visitestonia.com/en/
klaara-manni-holiday-and-conference-center; insula KIHNU, https://www.visitestonia.com/en/where-to-go/
islands/kihnu-island; WHITE BEACH ADVENTURE PARK, http://www.rannatee.ee/vacation-on-roman-
tic-coastline/with-children-on-the-coastline/adventure-park-and-valgerand-beach; VENE TALU, http://www.
venetalu.ee; OJAKO HOLIDAY AND TRAINING CENTRE, https://www.visitestonia.com/en/ojako-holi-
day-and-training-centre.

Cel de-al doilea proiect, cu denumirea: EMPOWERING WOMEN AND YOUTH THROUGH 
RAISING THEIR SKILLS AND COMPETENCIES IN THE FIELD OF RURAL EVENT AND 
HOSPITALITY SERVICE DESIGN/ ÎMPUTERNICIREA/ABILITAREA FEMEILOR ȘI TIN-
ERILOR PRIN CREȘTEREA CALIFICĂRILOR ȘI COMPETENȚELOR LOR ÎN DOMENIUL 
DESIGN-ULUI EVENIMENTELOR RURALE ȘI SERVICIILOR DE OSPITALITATE, care este 
planificat a fi implementat în perioada: august 2017 – ianuarie 2019, continuă să dezvolte ideea promovării 
și amplificării în mod creator a competitivității regiunilor turistice rurale din Moldova, prin prezentarea 
practicilor estoniene de antreprenoriat în sectorul evenimentelor și serviciilor de ospitalitate și de turism rural. 
Acest proiect, precum și cel anterior, este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. De mar-
cat că în acest caz, parteneriatul universitar moldo-estonian a fost completat cu un nou participant/ partener 
din Moldova: Agenția de Dezvoltare Regională Nord Bălți (ADR Nord), http://www.adrnord.md/libview.
php?l=ro&idc=195&id=3019.

În vederea realizării activităților prevăzute în proiect, pe 21 martie 2018, la Bălți, profesorii Departa-
mentului Economie, Marketing și Turism al FȘE, USM: Hămuraru Maria, dr. conf. univ. șef departament, 
Buzdugan Adriana, dr. conf. univ., Coretchi Boris, dr. conf. univ., Guja Anatolie, drd. lect. univ., Ceaicovschi 
Alexandr, dr. conf. univ.,  Dolgopol Angela, dr. conf. univ., au participat la ședința de deschidere a proiectu-
lui, precum și la seminarul metodic organizat pe tematica proiectului: Rural event and hospitality service 
design/ Design-ul evenimentelor rurale și serviciilor de ospitalitate.

Evenimentul a fost oficial deschis de către Domnul Director al Universității din Tartu Pärnu Col-
lege, PhD Henn Vallimäe, Doamna Manager general de Proiect Gristel Leetma, Domnul directorul ADR 
Nord, Vitalii Povonschii și subsemnata.

Seminarul a fost susținut de către profesori de la Universitatea din Tartu Pärnu College și antreprenori 
cu experiență vastă în domeniul didacticii și antreprenoriatului turistic rural și ospitalier din Estonia, precum:

Tiina Viin, MA – University of Tartu Pärnu College, lecturer in Hotel Management, Programme Di-
rector of Tourism and Hospitality Curriculum; Estonian Hotel and Restaurant Association, hospitality and 
service design consultant; Estonian Qualifications Authority, head of the board;

Piret Aus, MA – University of Tartu Viljandi Culture Academy, lecturer in Culture Management (top-
ics include marketing, fundraising, events safety etc); Viljandi Folk Music Festival, member of the organising 
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team for 25 years (programme manager, stage manager, office manager, manager of the food area);

Marika Kose, MSc – entrepreneur, trainer and consultant. Estonian University of Life Sciences, lec-
turer (nature based tourism); Kollamaa Hoday House, owner; Association of Estonian Wetlands, member of 
the board;

Ave Matsin, MA – University of Tartu Viljandi Culture Academy, Head of Department of Native 
Crafts, lecturer of Estonian Native Textile; Estonian Folk Art and Crafts Union, board member; Estonian Folk 
Culture Centre, programme for folk costume, council member; Council of Intangible Cultural Heritage, mem-
ber; Estonian National Museum, advisory board member;

Martin Bristol – handicraftsman and entrepreneur, textile and carpentry workshops; cooperation 
promoter in handicraft field – united marketing, initiating cooperation (Estonian Professional Handicraftsmen 
Union, Estonian Folk Art and Craft Union); entrepreneurship consultant in University of Tartu Viljandi 
Culture Academy.

Colegii noștri estonieni au propus dezbaterilor următoarele teme actuale de specialitate: „International 
Estonian handicraft summer school – Craft Camp: organisation and experiences“; „Event service design and 
cooperation”; „Role and opportunities of the professional handicraftsmen in entrepreneurship and cultural life 
– Estonian example and experiences“; „Organising events” etc.

Printre activitățile planificate la care vor participa nemijlocit profesorii Departamentului Economie, 
Marketing și Turism al FȘE, menționăm, realizarea unui Ghid practic pentru dezvoltarea antreprenorialului 
în domeniul turismului rural din Moldova.

De altfel, toate rezultatele obținute și care urmează a fi obținute în aceste proiecte, atât de ordin tangi-
bil, cât și intangibil, favorizează și consolidează atât dezvoltarea de servicii, produse și evenimente turistice 
și de ospitalitate inovatoare și moderne în Republica Moldova, cât și respectarea principiului continuității în 
vederea unei cooperări didactice și de cercetare sustenabile interinstituționale și interstatale.

Dr. conf. univ. Lucia Castraveț

Prodecan Facultatea Științe Economice, USM

STRATEGIA RESURSELOR UMANE PENTRU CERCETĂTORI (HRS4R) LA USM – DE LA 
PROGRES SPRE CALITATE

La 3 aprilie 2018 în cadrul Ședinței  Senatului USM au fost discutate și aprobate noi activități pentru con-
solidarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători. Acțiuni-
le propuse pentru îmbunătățirea Planului sunt:

	 Aprobarea Regulamentului privind fondul de cercetare al USM, care ar viza stimularea performanței 
academice, precum și susținerea proiectelor de cercetare, de infrastructură și activitatea științifică a 
tinerilor cercetători.

	 Elaborarea regulamentului instituțional cu privire la postdoctorat după aprobarea Regulamentului-Cad-
ru național, in conformitate cu propunerile transmise către MECC.

	 Elaborarea „Ghidului Cercetătorului”.

	 Formularea unor obiective clare privind transferul de cunoștințe și tehnologii și comercializarea aces-
tora la USM.

	 Elaborarea planului de comunicare și social media privind transferul tehnologic și comercializarea 
elaborărilor științifice.

	 Organizarea seminarelor de informare privind utilizarea bazelor de date ale USM (școlile doctorale).

Totodată, Va informăm ca în rezultatul evaluării procesului de implementare a Strategiei Resurselor 
Umane pentru Cercetători de către Comisia Europeana Universitatea de Stat din Moldova a trecut cu succes la 
următoarea etapa de implementare a Strategiei, fiind încurajată să își consolideze forțele pentru crearea unui 
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mediu favorabil activității de cercetare.

Stimati membri ai comunității științifice a USM, Vă felicităm cu acest important rezultat și Vă uram 
succese multiple!

ROLUL ȘI LOCUL LIMBII FRANCEZE ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE ÎN 
INSTITUȚIILE EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Alături de un grup de oficiali ai organismelor franco-
fone din Republica Moldova am participat la o serie de ac-
tivități, pe care le practicăm din anul de studii  2014-2015, 
activităţi  consacrate problemei : „Rolul şi locul limbii 
franceze în predarea limbilor străine în instituţiile 
educaţionale preuniversitare ale Republicii Moldova”.

Masa rotundă organizată recent, cu invitarea profe-
sorilor de limbă franceză, a luat în dezbatere problemele 
puse de predarea limbii franceze în instituţiile preuniver-
sitare. Această activitate a fost realizată graţie participării 
şi susţinerii financiare acordate de Serviciile Culturale ale 
Ambasadei Republicii Franceze, cu participarea nemijlo-
cită a dlui Pascal Vagogne, Ex-Ambasadorul Republicii 
Franceze în Republica Moldova; dlui Jeremi Petit, Ex-Consilierul Serviciilor Culturale ale Ambasadei Franței 
la Chișinău; dlui  Emanuel Skoulios, Directorul Alianţei Franceze; dlui Adrian Cibotaru, Adjunctul Directo-
rului Alianței franceze, a dnei Claudia Vişan, Responsabilă de Proiecte  ale Antenei Agenției Universitare a 
Francofoniei la Chișinău. 

Participarea autorităţilor francophone numite a constituit un eveniment în viaţa academică a liceelor din 
Chişinău și din raioanele Orhei, Cahul, Căuşeni, Drochia, Briceni,  Donduşeni, Răşcani, raioane în care s-au 
derulat lucrările altor Mese rotunde şi a formărilor didactice ale cadrelor didactice din aceste licee. Vorbim 
despre o întâlnire şi un dialog pe care nu l-au cunoscut până atunci profesorii de limbă franceză, elevii, autori-
tăţile instituţiilor educaţionale locale. La întrunirile date participau nu numai autorităţile Direcţiei Educaţie din 
regiunile respective, ci şi autorităţile raionului, Preşedintele sau Vice-Preşedintele Consiliului de Administrare 
a raionului.

Sinteza acestor activităţi francofone a fost prezentată de fiecare autorităților republicane și raionale. În 
textele acestor documente au fost expuse problemele stringente, în particular cele de ordin didactic legate de 
predarea limbii franceze în țara noastră, cum ar fi problema   numărului de ore rezervat limbilor străine, crite-
riile de alegere a limbii străine spre învăţare la nivel preuniversitar, calitatea didactică a manualelor, structura 
testului de evaluare la BAC şi modul de formulare a sarcinilor,  beneficierea de un ghid didactic, problema 
formărilor didactice și metodice a profesorilor, colaborarea interraională a profesorilor etc. - toate constituind 
o parte din problemele care se cer a fi examinate la întrunirile metodice ale profesorilor. 

În cadrul acestor întâlniri profesorii de limbă franceză şi elevii beneficiază de oportunitatea de a 
dialoga direct cu autorităţile francofone, de a  explicita 
nevoile lor de ordin didactic, civilizaţional, cultural şi, în 
particular, problemele ce ţin  de colaborarea instituţiilor 
preuniversitare ale ţării  cu instituţiile preuniversitare din 
Franţa. 

Cadrelel didactice au expus părerea că datorează 
enorm dlui P. Vagogne, Ex-Ambasadorul Republicii Fran-
cez în ţara noastră, dlui J. Petit, Consilier al Ambasadei, 
întregului corp diplomatic pentru investirea intelectuală 
și materială în sistemul educaţional și cultural al ţării, în 
particular, în prezervarea patrimoniului nostru cultural. 
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Constatăm cu mare plăcere că în toamna anului 2017, un grup de profesori de limbă franceză a beneficiat 
de un dialog cu dl Serge Casseri, noul Prim Consilier al Ambasadei și cu dl Pascal Le Deunff, actualul Am-
basador al Republicii Franceze în ţara noastră. Profităm de această ocazie pentru a le exprima sincera noastră 
recunoştinţă pentru atenţia acordată problemelor de predare a limbii franceze în instituţiile preuniversitare şi 
universitare ale ţării noastre în condiţiile complexe, create de mondializare şi pentru investirea financiară în 
activităţile francofone ce le   întreprindem în procesul de formare a noilor generații de tineri francofoni.

Una din ultimele activităţi  francofone, financiar asigurată de Serviciile Culturale ale Ambasadei Repu-
blicii Franceze, este cea  de formare didactică a specialiștilor de limbă franceză din şcolile raionul Donduşeni, 
în octombrie 2017, cu participarea dlui  Serge Casseri, Prim Consilier al Serviciilor Culturale ale Ambasadei, 
împreună cu formatorii, dna Claudia Vişan şi subsemnata. Pentru dl Consilier această deplasare a fost primul 
contact, primul dialog  cu profesorul de limbă franceză şi elevii francofoni din Republica Moldova.

Ana Bondarenco, Prof. univer. 

Universitatea de Stat din Moldova

Preşedinte Onorific al Asociației Profesorilor de Franceză din Republica Moldova

AVANTAJELE ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI CANTABILITATE DIN CADRUL USM ÎN 
OBȚINEREA CALIFICĂRII PROFESIONALE INTERNAȚIONALE ACCA

Departamentul „Contabilitate și Informatică eco-
nomică”, USM, Facultatea Științe Economice, la 18 apri-
lie 2018 a organizat Seminarul cu genericul: „Avantajele 
absolvenților Programului Contabilitate în obținerea 
calificării profesionale internaționale ACCA”. 

Programul de studii la specialitatea „Contabilita-
te” din cadrul USM a fost acreditat la nivel internațional 
de către ACCA – Asociația Experților Contabili Autorizați 
(the Association of Chartered Certified Accountants), cu 
sediul în Glasgow, Marea Britanie.

La lucrările Seminarului a participat Dna Mihaela 
Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA 

România și cadrele științifico-didactice din cadrul Departamentului ce depun efort în modernizarea perma-
nentă a standardelor curriculare și menținerea acestora în conformitate cu rigorile ACCA, actelor normative 
în vigoare și cerințelor pieței muncii la nivel național și internațional. Total la eveniment au participat 132 de 
studenți ce își fac studiile la Programul „Contabilitate”, USM la anul întâi și doi de studii. 

Absolvind programul de învățământ „Contabilitate” din cadrul USM, candidații în obținerea calificării 
ACCA sunt scutiți de susținerea a 4 examene, iar începând cu 2019, absolvenții  sunt scutiți de susținerea 
a 8 examene din cele 14 examene necesare pentru obținerea certificatului de calificare ACCA.

ACCA este cel mai mare organism profesional global al contabililor profesioniști, și oferă calificări de 
elită practicienilor cu abilități și ambiții din întreaga lume, 
care sunt în căutarea unei cariere în domeniul contabil. 
Calificarea ACCA oferă cunoștințe și abilități relevante 
pentru orice afacere, promovează cele mai înalte standar-
de profesionale, etice și de guvernare. 

Șeful Departamentului, Dolghi Cristina, dr., conf. 
univ. a menționat avantajele acreditării ACCA, pentru 
programul de studii „Contabilitate”, Ciclul I, Licență care 
sunt: îmbunătățirea programului și promovarea calității 
pregătirii cadrelor in domeniul contabilității, stimularea 
politicilor concurențiale în mediul învățământului superior 
și recunoașterea internațională a Departamentului „Con-
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tabilitate și Informatică Economică”, USM ca instituție 
capabilă să ofere un program universitar de pregătire a 
profesioniștilor contabili în concordanță cu standardele de 
educație emise de IFAC (International Federation of Ac-
countants), dar și reducerea cheltuielilor de pregătire pen-
tru certificarea ACCA cu aproximativ 60%. Concomitent 
s-a menționat ca important și actualizarea permanentă a 
curriculumurilor la disciplinele din planul de învățământ 
și a cerințelor de evaluare a studenților în funcție de mo-
dificările produse în programele ACCA, care sunt în con-
cordanță cu cerințele organismelor internaționale de regle-
mentare în domeniul contabil.

În cadrul Seminarului de către Dna Mihaela Robu, Director dezvoltare a Europei de Sud-Est ACCA 
România a fost evidențiată experiența altor instituții de învățământ din statele europene și s-a menționat parti-
ciparea activă a studenților până la absolvirea specialității acreditate. Concomitent au fost menționate și avan-
tajele studenților de a primi scutiri la achitarea probelor și cotizațiilor de membru ACCA până la absolvire. Au 
fost discutate avantajele acreditării Programului „Contabilitate” de către ACCA pentru absolvenții acestuia 
și anume: Obținerea scutirilor pentru disciplinele acreditate de USM (8 discipline: Accountant in Business/ 
Contabilitatea în Afaceri; Management Accounting/ Contabilitate Managerială; Financial Accounting/ Conta-
bilitate financiară; Corporate and Business Law/Dreptul afacerilor; Performance Management/ Managemen-
tul performanțelor; Taxation/Fiscalitate (contabilitatea impozitelor); Financial Reporting/ Raportare financia-
ră; Audit and Assurance/ Audit și Asigurare);

Obținerea cunoștințelor conform celor mai înalte standarde profesionale și celor mai bune practici interna-
ționale; Menținerea avantajelor în caz de mobilitate la (sau de la) o altă universitate acreditată ACCA sau 
mobilitate în profesie în statele membre UE și alte țări.

Scopul evenimentului a fost de a disemina cunoștințele studenților USM cu privire la modul de a deveni 
student ACCA până la finisarea studiilor la Programul acreditat și avantajele pentru programul de studii acre-
ditat și pentru absolvenții ce își fac studiile în cadrul USM la Ciclul I, Licență, Specialitatea „Contabilitate”. 

Cadrele didactice ce au participat la lucrările seminarului au avut posibilitate de a adresa întrebări ce țin 
de actualizarea cerințelor față de programele acreditate, standardele curriculare la program și evaluarea cu-
rentă și finală a studenților la disciplinele pentru care absolvenții sunt scutiți de examen la obținerea calificării 
oferite de  Asociația  Experților Contabili Autorizați la nivel mondial.

Lucrările Seminarului au fost încheiate cu  discuții ce sau centrat pe provocările educației în domeniul 
contabilității, precum și modalitățile posibile de modernizare a programelor de studii și implementarea în 
cadrul USM a bunelor practici ce țin de pregătirea cadrelor performante din țările europene și ce corespund 
cerințelor actuale a pieței muncii.

Șef departament „Contabilitate și Informatică economică”

Dolghi Cristina, doctor în științe economice, conf. univ.

NOI SUCCESE PENTRU USM LA ”CADET INOVA – 2018”

În perioada 19-21 aprilie 2018, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România 
a avut loc a 3-a ediţie a Expoziţiei internaţionale studenţeşti dedicate inovării şi cercetării ştiinţifice „Cadet 
INOVA – 2018” organizată de Forumul Inventatorilor Români (Iaşi) şi Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci 
(OSIM).

În cadrul evenimentului au fost expuse 83 de 
lucrări ale studenților din România şi Republica Moldova.

Universitatea de Stat din Moldova a participat cu 
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3 elaborări ale studenților, doctoranzilor şi profesorilor, care au fost 
apreciate astfel:

Medalia de Aur pentru „Procedeu de obţinere a hetero-
joncţiunii în masă (bulk), cu material compozit pe bază de ZnPc”,  
Autori:  Vadim Furtună, Ion Lungu, Tamara Potlog.

Medalia de Bronz pentru „Staturi fotosenibile din metalo-ftalocianine 
şi polimeri carbayolici”, Autori: Ion Lungu, Vadim Furtună, Dumitru 
Duca, Tamara Potlog, Galina Dragalina, Ştefan Robu.

Diplomă de excelentă şi Medalia de 
Aur din partea Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie a Republicii Moldova şi Diploma de Ex-
elenţă din partea Universităţii de Ştiinţe Agricole 
şi Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai 
al României” din Timişoara pentru „Suport in-
telegent de E-learning orientat pe familii de prob-
leme decizionale”, Autori:  M.Beldiga, A.Beldiga, 

T.Bragaru, Gh.Capăţină.

Evenimentul „Cadet INOVA – 2018” este gândit ca o oportunitate pentru tinerii 
cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetătorilor şi inovațiilor şi de a realiza parteneriate ştiinţifice.

FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA – GAZDA 
CELEI DE-A IX-A EDIȚII A PROIECTULUI AUTOSTRADA DE DREPT

Edificarea unui stat de drept, cu o democraţie vi-
abilă este de neconceput fără justiţie care, cu certitudine, 
poate fi considerat acel factor generator de pace, securitate 
şi echilibru într-o societate modernă. O justiţie eficientă 
însă implică eforturi majore din partea tuturor celor care 
o înfăptuiesc. Or, consolidarea capacităţilor juriştilor în-
cepe încă de pe băncile facultăţii, prin implicarea plenară 
a tinerilor studioşi, dornici de a deveni jurişti, în diverse 
proiecte, programe, participarea  la diferite concursuri, 
conferinţe, simpozioane etc. 

În această arie de preocupări, deosebindu-se prin 
rigoare şi prestanţă academică înaltă, Facultatea de Drept 
a Universităţii de Stat din Moldova (USM) a fost gazda 
celei de-a IX-a ediţii a proiectului Autostrada de Drept, desfăşurată în perioada 19-24 aprilie, având ca 
parteneri birourile de avocaţi: Efrim Roşca Asociaţii, Gladei & Partners, Panţâru şi Partenerii, Popa şi Asoci-
aţi, Hanganu Tănase & Partners, Ţurcan Cazac Law Firm, Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi Asociaţia 
Tinerilor Avocaţi, care s-au arătat deschişi de a susţine viitorii jurişti.

La eveniment au participat profesori şi studenţi de 
la Facultatea de Drept a USM şi de la instituţii cu profil 
juridic din România (Bucureşti, Cluj, Timişoara, Craiova), 
jurişti consacraţi, dar şi tineri specialişti în domeniu. 

Astfel, prin intermediul Asociaţiei Studenţilor în 
Drept a USM, au fost reuniţi studenţi la drept de pe am-
bele maluri ale Prutului, care au avut oportunitatea de a 
efectua un benefic schimb de experienţă, de a-şi aprofunda 
cunoştinţele şi abilităţile în domeniul juridic, de a se fa-
miliariza cu procesul de formare juridică la instituțiile 
de învățământ superior de profil din cele două state.
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În alocuţiunea sa, de la festivitatea de deschidere a acestei acţiuni de anvergură, Sergiu Brînza, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar, decanul Facultăţii de Drept a USM, şi-a exprimat gratitudinea pentru 
efortul celor implicaţi întru desfăşurarea acestui eveniment şi i-a încurajat pe participanţi să îşi valorifice din 
plin cunoştinţele şi resursele intelectuale puse la dispoziţie: 

,,Dragi studenți, 

Stimați profesori, practicieni, 

Mult stimați oaspeți din România, 

Onorată asistență – cei prezenți astăzi la festivitatea de deschidere a proiectului Autostrada de Drept, ediția 
a IX-a,

Am o misiune nobilă de a veni cu un mesaj de salut 
către domniile voastre pe care vi-l adresez din numele 
Rectorului Universității de Stat  Gheorghe Ciocanu și din 
partea administrației Facultății de Drept a USM, cu ocazia  
deschiderii acestui promițător proiect. 

Suntem bucuroşi de faptul că Facultatea de Drept a 
USM găzduieşte astăzi acest eveniment important pentru 
tineretul studios din cadrul facultății noastre, dar și pentru 
studenții din mai multe instituții de învățământ cu profil 
juridic din România, în planul schimbului de experiență.

Cu această ocazie, îmi exprim condescendența față de 
tânăra generație de la Facultatea de Drept a USM și, în 
special, față de cei care au demarat acest proiect – Asociația Studenților în Drept de la USM – demonstrând, 
nu pentru prima dată, spirit de inițiativă și participativ, în scopul racordării învățământului universitar la dezi-
deratele noastre comune.

În general, merită toată aprecierea efortul celor implicați în desfășurarea acestui eveniment în calitate de 
organizatori, participanți, co-participanți, colaboratori, parteneri, observatori.

Vreau să mulțumesc, în special, oaspeților din România pentru receptivitatea demonstrată în planul rea-
lizării acestui oportun schimb de experiență academică în domeniul juridic dintre tinerii juriști și studenții la 
drept. Îmi exprim speranța și încrederea că împreună cu colegii din România care fac parte din mediul acade-
mic, dar și cu cei care înfăptuiesc în practică justiția vom putea identifica  mai multe oportunități de colaborare 
și de implementare a diverselor proiecte cu tentă educațională și de formare profesională a viitorilor juriști.

Deopotrivă, îmi exprim recunoștința și față de practicienii noștri – reputate Birouri asociate de avocați – 
pentru disponibilitatea de a familiariza tineretul studios cu specificul activității de jurisconsult sau de  avocat 
în Republica Moldova.

Dacă nu mă înșală memoria, asemenea proiect inițiat de către tineretul studios de la Facultatea de Drept 
a USM constituie un pionierat. Totodată, țin să menți-
onez și proiectele realizate de către Asociația Tinerilor 
Avocați din Republica Moldova – asociație constituită 
de către foștii noștri studenți (actualmente doctoranzi), 
asociație care  încearcă să se exprime intransingent asu-
pra problemelor cu care se confruntă tinerii avocați de la 
noi din țară.

Vreau să accentuez că experiența pe care o acumulați 
prin participarea la proiecte de acest gen va contribui la 
promovarea spiritului participativ în rândurile tineretului 
studios, va dezvolta activismul civic, va îmbunătăți cu-
noștințele și abilitățile voastre în domeniul juridic, fiind 
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și o bună ghidare pentru alegerea domeniului de activitate.

Așadar, parafrazându-l pe marele om de cultură Nicolae Iorga, vă invit, dragi studenți, să aveți încredere că 
ceea ce veți realiza în perioada anilor de studenție va însemna mult pentru viitorul vostru, iar aceasta trebuie 
să vă dea încredere în forțele proprii.

Nu ezitați să manifestați spirit de inițiativă și curaj. Nu trebuie să vă fie frică să vă autolansaţi, autoevalu-
aţi, să avansaţi. Generaţia voastră, în comparaţie cu a mea, este o generaţie favorizată. Cei care fac parte din 
generaţia mea nu s-au bucurat de asemenea posibilităţi de care dispuneți. Pe atunci nici nu ne închipuiam că 
progresul tehnico-științific va atinge astfel de înălțimi. Noi am fost educaţi în spiritul îndeplinirii cu exactitate 
a indicaţiilor celor superiori, iar voi sunteți încurajați să vă afirmați liber prin gândire și chiar să participați la 
luarea deciziilor de interes comun pentru facultate, universitate, societate, țară.

Astăzi, posibilitățile de a avea acces la informație și de a studia sunt enorme. De aceea, vă îndemn să vă 
îmbogățiți cunoștințele și să vă implicați în diverse proiecte, programe de schimb de experiență, valorificând 
resursele pe care vi le pune la dispoziție Universitatea de Stat, în general, și Facultatea de Drept, în special, 
dar, totodată, să nu vă limitați la resursele de care dispunem noi.

Stimați studenți, voi sunteți viitorul națiunii,  de aceea nivelul vostru de pregătire trebuie  să corespundă 
noilor aşteptări în era globalizării. De generația de astăzi depinde prezentul şi viitorul acestui popor, iar voi,  
cei de la Facultatea de Drept, sunteți baza unei societăți democratice sănătoase. Schimbarea lucrurilor în 
domeniul justiției este misiunea voastră, însă acest lucru va putea fi realizat doar prin muncă asiduă și având  
curajul de a aduce schimbări. Nu vă limitați niciodată la ceea ce este, tindeți mereu spre perfecționare.

În calitate de reprezentant al administrației comunităţii academice de la Facultatea de Drept a USM, vă 
asigur de sprijinul nostru, pentru că eforturile noastre comune vizează un țel unic. Or, ceea ce ne propunem 
este  de fapt, în special pentru tineretul studios, un învăţământ superior de calitate, care va asigura formarea 
specialiștilor  capabili să contribuie la prosperarea Republicii Moldova, la accelerarea încadrării ei în spaţiul 
european de dezvoltare.

Stimați participanți la acest eveniment, în concluzie țin să vă doresc succes, curaj, putere și forță creativă. 
Într-un ceas bun!”. 

Mesaje cu totul şi cu totul speciale au adrsat studenţilor participanţi la proiect şi alţi profesori, jurişti 
tineri, dar şi consacraţi deja care au apreciat cutezanţa lor de a se implica în atare activităţi complexe.

 La rândul lor, tinerii viitori jurişti au relevat importanţa şi oportunităţile ce le comportă asemenea 
proiecte/programe, menţionând că ele oferă o experienţă unică şi sunt o provocare benefică pe calea realizării 
profesionale.    

Aşadar, pe parcursul unei săptămâni, agenda studenţilor implicaţi în proiectul vizat a fost încărcată şi 
interesantă, incluzând o gamă variată de activităţi care i-a alimentat cu emoţii pozitive. Astfel, tinerii au audiat 
cursuri şi seminare desfăşurate în cadrul Facultăţii de Drept a USM, în materie de Drept civil, Drept penal, 
Drept administrativ, Drept fiscal etc; au participat la mai multe lecţii publice desfăşurate de birourile de avo-
caţi menţionate supra; au vizitat mai multe instituţii de drept: Curtea Supremă de Justiţie, Institutul Naţional 
al Justiţiei, precum şi unele din birourile de avocatură; au vizitat complexul etno-cultural ,,Orheiul Vechi”, 
Ascony Winery, Muzeul Naţional de Artă din Chişinău şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei etc.

Proiectul Autostrada de Drept a devenit deja o tradiţie desfăşurată în fiecare primăvară şi toamnă, astfel fiind 
facilitat schimbul de experienţă dintre studenţii români şi moldoveni, şi stabilite legături puternice, prietenii 
noi şi chiar parteneriate pe viitor. 

SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA XXII, 

ETAPA II

Institutul de Cercetare şi Inovare în colaborare cu Facultăţile USM şi Autoguvernarea Studenţilor 
USM, au organizat în perioada 25-27 aprilie 2018, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, 
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Ediţia XXII, etapa II.

În cadrul Sesiunii au participat circa 240 de 
participanţi, câştigătorii etapei a I-a a Sesiunii, cât şi mas-
teranzi din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Uni-
versităţii din Bucureşti şi ai Universităţii de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul. În data de 25 aprilie a avut 
loc Şedinţa Plenară a Sesiunii Naţionale de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti.  Şedinţa Plenară a fost deschisă 
de către Rectorul USM Gheorghe Ciocanu, dr.hab., prof.
univ. Participanții la eveniment au fost salutați de dna Ele-
na Belei, Secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării, precum şi de dl Florentin Paladi, dr.hab., prof.
univ., prorector pentru activitatea științifică a USM.

Cu o prezentare privind oportunitățile oferite de Eras-
mus+ studenților și tinerilor cercetători a venit dna Clau-
dia Melinte, Oficiul Erasmus+ Moldova. Un interes de-

osebit au manifestat participații și fața de discursul dnei Roxana Țurcanu-Tolomey, Agenția Universitară a 
Francofoniei în Moldova despre oportunitățile oferite de AUF studenților și tinerilor cercetători. De asemenea, 
în cadrul Şedinţei plenare au participat Nadejda Borta, 
studentă, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comu-
nicării cu discursul Importanța discursului retoric pentru 
specialiştii în comunicare şi Corneliu Ciorici, student, 
Facultatea de Fizică şi Inginerie cu comunicarea Config-
urarea panourilor LED. După Şedinţa Plenară a urmat 
prezentarea comunicărilor în cadrul atelierelor conform 
Programului. În data de 27 aprilie, cu suportul Rectorat-
ului USM, a fost organizată o excursie având ca obiec-
tive turistice Cetatea Soroca şi Monumentul ,,Lumânarea 
Recunoștinței”, participanți fiind oaspeții la eveniment, 
precum și studenții menționați în cea de-a doua etapă a 
Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențeș-
ti. Aducem sincere mulțumiri pentru implicare în orga-
nizarea Sesiunii Moderatorilor Sesiunii, reprezentanților 
ASUSM – pentru implicarea în cadrul jurizării sesiuni-
lor din cadrul atelierelor, câștigătorilor și tuturor partici-
panților, urându-le mult succes, inspirație și perseverență 
în domeniul cercetării şi inovării.

	 Facultatea Biologie şi Pedologie: Stavila Mariana; Solomon Victoria; Vinogradova Marina.

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

	 Facultatea Fizică şi Inginerie: Dașevschii Alexandr; Railean Igor; Stratan Cristina.

	 Facultatea Matematică şi Informatică: Munteanu Doina; Dmitrii Cernisov; Mirzac Alexandra; Bulat 
Ion; Perlog Valentin;.

	 Facultatea Litere: Zenan Li; Stegarescu Lucia; Цуй Хуньюй.

	 Facultatea de Istorie şi Filosofie: Mihail Bulmaga; Andrei Colțea; Alexandru Antocian; Viorica Oltea-
nu – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

	 Facultatea Limbi şi Literaturi Străine: Domenti Irina; Galuscă Maria; Colesnic Natalia.

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

	 Facultatea Ştiinţe Economice: Palai Radu; Corina Scutelnic; Alina Paiu.
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	 Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative: Zahorov Igor; Manole Galina; 
Uşurelu Ana; Ivanicov Igor.

	 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială: Ana Buruiană, Borovi-
cova Elena; Ciobanu Valeria.

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

Echipa de Organizare, ICI

HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, EDIŢIA 2018

Hexagonul Facultăților de Drept își are începu-
tul în anul 1970, inițial reunind cele 3 facultăți de Drept 
(Facultatea de Drept a Universității din București, Fac-
ultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj 
și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru per-
fecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a con-
tinuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulater-
ului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat 
încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, 
promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în se-
lecția și pregătirea studenților în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.

În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase 
facultăți de drept din România: 

1. Facultatea de Drept a Universității din București, 
2. Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, 
3. Facultatea de Drept a Universității din Craiova, 
4. Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
5. Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și 
6. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocupar-
ea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, 
exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și 
responsabilitatea față de viitorul acestora. Toate cele șase 
facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, 
muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent 
de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magis-
trat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practi-
cian în insolvență etc.).

De asemenea, cele șase facultăți reprezintă, prin 
cadrele lor didactice, cele mai notorii cercetări științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, mono-
grafiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de aceștia, reprezentând titluri de referință 
pentru întreaga lume juridică românească.

Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea Colaborarea în cadrul     Hex-
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agonului se concretizează prin coordonarea planurilor 
de învățământ și activități științifice comune (colaborar-
ea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organi-
zarea de conferințe, seminare, sesiuni științifice).

Referitor la modul de desfășurare al concursului, 
menționăm că în fiecare an se adoptă un regulament de 
desfășurare al Hexagonului, unele prevederi din acesta 
sunt că participanții trebuie să fie studenți la specializa-
rea Drept a facultăților reprezentate. Nu pot face par-
te din echipe studenți înscriși la: studiile universitare 
de masterat și doctorat, cursuri postuniversitare, în-
vățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.

Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în două secțiuni astfel: Secțiunea științifică: 
drept civil, drept penal și drept constituțional; Secțiunea sportivă: fotbal, streetball, șah și tenis de masă. Este 
de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce constituie o dublă provo-
care pentru participanții Facultății de Drept, USM.

De asemenea, regulamentul prevede un barem după care se va acorda calificativul obținut de către 
Facultăți la anumite probe. Pe lângă calificarea la proba științifică și sportivă, participanții pot obține și Cupa 
Fairplay, care se acordă de către organizatorii acelei echipe, care s-a remarcat prin comportament ireproșabil 
pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este transmisibilă. Facultatea de Drept a Universității de Stat 
din Moldova participă pentru prima dată la Hexagon cu statut de invitat special, în anul 2014. La propunerea 
gazdelor, la ediția din anul 2016 a Hexagonului Facultăților de Drept, au fost adoptate două decizii foarte im-
portante.În primul rând, pentru prima dată în istoria sa, ediția 2017 a Hexagonului se va desfășura la Chișinău, 
fiind organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. În al doilea rând, 
facultățile partenere au convenit înființarea Asociației „Hexagonul Facultăților de Drept”, având ca obiect 
promovarea excelenței în activitatea didactică și cercetarea științifică, dezvoltarea colaborării instituționale 
precum și derularea de proiecte comune specifice domeniului juridic. În cadrul asociației, facultățile partenere 
sunt reprezentate de decanii în funcție și, la rândul lor, în condițiile legii, reprezintă universitățile din care 
provin. Participarea Facultății de Drept a USM la activitățile „Hexagonului”, este o oportunitate în planul 
consolidării colaborării Facultății noastre cu Facultățile participante la consorțiul amintit, deoarece fiecare 
dintre ele, prin cadrele lor didactice, reprezintă vârful cercetării științifice în domeniul dreptului din România. 
„ Hexagonul ”, servește totodată, drept cadru multilateral unic pentru schimb de experiență și opinii între 
participanți.

În perioada 26-29 aprilie 2018 Hexagonul Facultăţilor de Drept îşi desfăşoară lucrările în cadrul 
Universităţii din Sibiu. Echipa Facultăţii de Drept a USM, care în acest an participă doar la probele ştiinţifice 
este prezentă la eveniment împreună  cu Decanul Facultăţii, dl Sergiu Brînza, doctor habilitat, profesor uni-
versitar.

În alocuţiunea sa de la festivitatea de deschidere a evenimentului, Dl Decan a menţionat: 

„ Stimate Domnule rector, Stimați decani, profesori, Dragi studenți,

Am onorabila misiune de a transmite un mesaj instituțional din partea Facultății de Drept a Universi-
tății de Stat din Moldova. 

În primul rând, stimați participanți la Ediția 2018 a Hexagonului Facultăților de Drept, permiteți-mi să 
vă adresez salutul nostru călduros, însoțit de urări de bine și succes.

Ne bucurăm și suntem recunoscători că Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova este 
invitată deja al cincilea an consecutiv să participe la Hexagon. Trebuie să recunoaștem că pentru studenții 
noștri participarea la această competiție este o provocare, în virtutea faptului că legislația și practica judiciară 
din România diferă, esențialmente am zice, în anumite contexte, de cea a Republicii Moldova.  
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Concomitent, această provocare la incursiunea într-o legislație neuzuală este și o oportunitate pentru 
studenții noștri de a-și lărgi aria de cunoștințe în domeniul dreptului comparat. Pe termen scurt, avem spe-
ranța că tocmai prin implicarea activă a generației tinere se va asigura perfecționarea continuă a legislației 
naționale. O lege bună este atunci când se bazează inclusiv  pe experiența normativă și practică dobândită 
în alte țări în probleme similare.

Pe termen lung, speranța noastră în tânăra generație se exprimă în faptul că ea va înlătura acea esen-
țială diferență ce deosebește astăzi legislația Republicii Moldova de cea a României. Vorbim aceeași limbă, 
avem aceleași tradiții, ar fi bine ca și legislația să fie, în măsura posibilității, unificată.

Evident, fiecare dintre noi, participanții la această competiție, am venit aici animați de dorința de a 
obține cupa. Totodată, considerăm că Hexagonul este mai mult decât o competiție. Nu exagerăm atunci când 
afirmăm că nu mai puțin importantă și apreciabilă este posibilitatea de a face parte din acest mediu compe-
titiv și de a valorifica ulterior cunoștințele obținute prin participare, indiferent de rezultate. Valoroasă este și 
oportunitatea de a ne întâlni în cadrul unor asemenea evenimente, astfel consolidând relațiile de prietenie și 
cooperare dintre facultățile pe care le reprezentăm. Incontestabil, astfel de reuniuni sunt un spațiu favorabil 
de inspirație și schimb de cele mai bune practici academice.

Acestea fiind spuse, nu în ultimul rând adresăm un mesaj special de recunoștință organizatorilor acestui 
frumos eveniment din cadrul instituției-gazdă – Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.  
Stimați organizatori, mulțumim pentru invitație și pentru căldura cu care ne-ați primit.

Știm cu toții că organizarea  unui atare eveniment presupune efort pe măsură, fiind și bucuria lucrului 
bine făcut. Zic aceasta în cunoștință de cauză, pentru că anul trecut Facultatea de Drept a Universității de Stat 
din Moldova a avut plăcerea să fie gazda Hexagonului Facultăților de Drept. 

Ne exprimăm dorința ca această competiție să aibă continuitate, deoarece, pe lângă faptul că presupune 
o întrecere prietenească între echipe din diferite facultăți de drept, este și un teren propice de comunicare, co-
operare, dezvoltare. În plus, avem speranța ca proiectele de cooperare între instituțiile pe care le reprezentăm 
să fie dezvoltate și chiar multiplicate.

În cele din urmă, vreau să adresez un mesaj și principalilor actori – studenților noștri. Vă doresc succese 
și curaj! Să știți că competițiile de acest gen constituie oportunități valoroase pentru a vă îmbogăți cunoștințele 
în domeniul juridic și  a vă dezvolta importante abilități pentru formarea profesională. 

Vreau să reiterez cele spuse la început: e și firesc că pentru orice competiție important este cine anume 
va câștiga cupa. Dar nu doar aceasta  contează. La fel de importante sunt relațiile de prietenie pe care le veți 
lega în cadrul acestei competiții și experiența pe care o veți achiziționa.

Zic aceasta, deoarece în viață vor fi momente când tocmai experiența pe care o veți acumula prin parti-
ciparea la proiecte de asemenea anvergură va avea de spus cuvântul său”.          

În aşa mod, Hexagonul constituie un eveniment complex de o importanţă majoră atât pentru profesorii 
şi studenţii din cadrul universităţilor participante, cât şi pentru toţi cei ce profesează în domeniul dreptului. 
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