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Onorată comunitate universitară! Stimaţi colegi! Dragi tineri studioşi!

Iată că se mai încheie, pe o ultima sută de metri aflân-
du-se, o nouă poveste universitară trăită cu intensitate în 
anul 2017, an în care ne-am revăzut ca şi continuă reeval-
uare din exterior, dar prin care, în ultimă instanţă, experţii 
externi au demonstrat corectitudine, adeverindu-ni-se tit-
lul care mereu ne-a aparţinut – cel de prestigioasă insti-
tuţie de învăţământ superior din ţară, care are cinste, onoare 

şi dreptul de a convieţui între universităţile internaţionale cu 

renume, dovadă fiind şi repetatul clasament mondial al universităţilor – Ranking Web of Uni-
versities, ediția iulie-2017.

Aşadar, afirmăm cu o notă de mândrie, că Anul 2017 a fost un an trăit cu demnitate 
între proiecte multiple de prosperare şi înălţare ale cadrelor ştiinţifico-didactice ce au 
vizat, în primul rând, mobilizarea pentru realizarea tuturor obiectivelor ce ţin de conti-
nua ajustare a sistemului educaţional din R.M. la rigorile europene, inclusiv prin schim-
bările complexe propuse de  USM la toate nivelurile –conceptual, instituţional, manage-
rial, ştiinţific şi didactic – niveluri axate şi în continuare pe respectarea aceloraşi patru 
principii fundamentale:

1. Asigurarea creativităţii şi calităţii în educaţie;

2. Excelenţa în cercetare;

3. Competitivitatea academică la nivel naţional şi internaţional;

4. Responsabilitate şi management participativ.

Distinşi colegi!Vom accentua nemijlocit că datoria sfântă a tuturor generaţiilor de pro-
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fesori, savanţi de la USM a fost asigurarea continuităţii prin pregătirea a noi generaţii de 
specialişti excepţionali şi fortificarea acestor rădăcini întru obţinerea roadelor respective 
în continuare, ele urmând să se reflecte în cel mai fertil şi valoros pentru noi sistem – de 
educaţie, cercetare, transfer tehnologic şi inovare

Actualmente, când facem un bilanț, putem afirma cu certitudine: viitorul există şi ne 
este asigurat, pentru că sunteţi dumneavoastră, dragi tineri studioşi, acei ce şi-au ascultat 
propriul îndemn, pledând pentru una dintre cele peste o sută de specialităţi şi specializări 
în cadrul studiilor de licenţă, master şi doctorat. În mod deosebit, vreau să accentuez că 
USM a fost şi rămâne o instituţie a autoguvernării studențești, opiniile voastre fiind ascul-
tate şi auzite la nivel de conducere a departamentului, a consiliului facultăţii, a Senatului 
USM, care este forul suprem decizional al instituţiei noastre. În acest context, amintesc aici 

şi de actele importante aprobate de Senatul USM, privind strategia instituţională de susţinere 

a candidaţilor la studii cu rezultate performante, inclusiv prin burse speciale şi oferirea 
locurilor de studii susţinute din mijloace proprii ale USM – Buget USM, fond creat prin 
decizia  Senatului din 25 iunie  2014, pr.-verbal nr 10 din 25 iunie 2014, dar şi cea de 
de susţinerea specialităţilor nesolicitate prin oferirea locurilor de studii cu finanţare din 
aceleaşi mijloace proprii ale USM –contract zero –fără achitarea taxei sau bursa de studii 
legiferată de Hotărârea Guvernului nr. 983, art. 10, p.G.

Dragi universitari! Noul An-2018 ne îmbie să-i păşim pragul îndemânatic, cu dreptul, 
întru a ne face să simţim adevăratul spirit al frumoaselor sărbători de iarnă ce ne clădesc, 
an de an, în aceeaşi sintagmă devenită atât de dragă tuturor – ALMA MATER. Să menţi-
nem dreptul la acest nume sonor şi solar într-o familie consolidată precum este Universitatea 

de Stat din Moldova

Vă doresc tuturor să trăiţi adevăratul miracol al sărbătorii şi să vă fie de bun augur in-
trarea demnă în povestea lui Moş Crăciun, bucurându-vă din preaplinul clipei irepetabile 
ce vă va dărui cer senin, noi forţe creatoare şi prosperitate în Anul Nou! LA ANUL ŞI LA 
MULŢI ANI!!

Profesor universitar, dr. hab.

Gheorghe Ciocanu,

Rector USM
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RETROSPECTIVA COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 
”DE LA MONEM LA TEXT: PARAMETRI LEXICO-SEMANTICI ȘI DISCURSIVI”

La 1 decembrie 2017 Departamentul Lingvis-
tică romanică şi comunicare interculturală a organi-
zat Colocviul ştiinţific cu participare internaţională 
„De la monem la text: parametri lexico-semantici 
şi discursivi”,  in memoriam Grigore Cincilei, cu 
ocazia aniversării a 90-a de la naştere a regretatu-
lui savant şi a încercat să se înscrie în albia acestor 
preocupări contemporane. Ajuns la a IV-a ediţie, 
colocviul a continuat spiritul edițiilor precedente întitulate Probleme de lingvistică gen-
erală şi romanică, reprezentând o oportunitate ştiinţifică benefică pentru a delibera activ 
şi interactiv diversitatea problemelor lingvistice, inclusiv a actualiza diapazonul prob-
lematic al cercetărilor regretatului savant român din Basarabia.

Invocând personalitatea complexă a Profe-
sorului şi Omului Gr. Cincilei, această ediţie a co-
locviului și-a propus să lărgească gama subiectelor 
teoretice, mai mult sau mai puţin clasice, reflectate 
şi studiate scrupulos în cadrul contribuțiilor solide 
ale regretatului cercetător şi aceasta graţie faptu-
lui că lingvistica nu încetinește să provoace discuții 
legate de compartimentele sale de bază  (limbă şi 

vorbire, uz şi normă/norme, sistem/sisteme, structură/structuri, semn/semne şi funcţii 
etc.) și/sau particulare (fonematica, semantica, morfematica, gramatica cuvântului, fra-
zei, textului etc.), incluzând aspectele specifice fiecărei limbi romanice (franceza, româ-
na, spaniola, italiana) şi posibilitățile de didactizare ale acestora.

Invitatul de onoare al evenimentului a fost Profesorul universitar, doctorul în 
lingvistică și filosofie Pierre Marillaud de la Universitatea „Jean Jaurès”, Toulouse, 
Franţa, membru de onoare al Departamentului Lingvistică romanică şi Comunicare in-
terculturală. Cercetătorul a ținut o prelegere în ședința plenară: LA PENSÉE SÉMIOTIQUE 
DE A.J.GREIMAS ET SON ÉVOLUTION ENTRE « 
SÉMANTIQUE STRUCTURALE » (1970) ET « SÉMI-
OTIQUE DES PASSIONS » (1991).

Această manifestare științifică au fost inau-
gurată de Prorectorul USM, dr. conf. A.Niculiţă, dl 
S. Casseri, consilier pentru cooperare şi acţiune 
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culturală (Ambasada Franței în R. Moldova), dna N. Grîu, consultant principal la Minis-
terul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, dna C. Vişan, responsabilă de proiecte la Agenția 
Universitară a Francofoniei, Antena din Chișinău, dna L. Bardin, responsabilă de misiuni 
lingvistice și de polul Campus France la Alianța Franceză din Moldova, dr.,conf.univ. Cor-
nelia Cincilei. 

Colocviul a întrunit peste 30 de participanţi din România, Rusia, Ucraina, Franţa şi 
Republica Moldova.

V.Moloşniuc

CÂŞTIGĂTORII PREMIULUI MUNICIPAL PENTRU TINERET ÎN DOMENIILE ŞTIINŢEI, 
LITERATURII ŞI ARTELOR

În data de 2 decembrie, zece tineri din Chişinău au primit Premiul municipal pentru 
tineret în domeniile ştiinţei, literaturii şi artelor.

Premiul este acordat anual de către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Con-
siliului municipal Chişinău. Astfel, autorităţile îşi propun să încurajeze aptitudinile artistice şi 
spiritele inovatoare ale tinerilor, care pe parcursul ultimilor doi ani au obţinut rezultate remar-
cabile în diverse domenii de activitate.

Menţionăm că din partea Universităţii de Stat din Moldova au fost depuse 3 dosare.

În acest context Institutul de Cercetare şi Inovare aduce sincere felicitări şi le urează 
succes câştigătorilor – reprezentanţi USM, şi anume:

Domeniul Ştiinţei:

1. Nadeja Butnari – Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie şi Asistenţă 
Socială;

2. Radu Buzatu – Facultatea de Matematică şi Informatică.

Menţiune:

1. Oleg Palamarciuc – Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică.

Echipa ICI
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ”TRANSBOUNDARY COOPERATION FOR ECOSYS-
TEM-BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT” Eberswalde, Germania, 04.12.2017 - 

07.12.2017

În perioada  4.12.2017 – 7.12.2017 în oraşul 
Eberswalde, Germania a avut loc conferinţa internaţională 
cu genericul „Transboundary  cooperation for ecosistem-
based sustainable development „ organizată de Universitatea 
din Ebersawalde ( Eberswalde University for Sustainable 
Development) în parteneriat cu „Centre for Econics and 
Ecosistem Management”. La conferinţă au fost prezenţi 
reprezentanţi din România, Ucraina, Marea Britanie, Croaţia, 
Germania şi Republica Moldova. 

În cadrul conferinţei au fost  prezentate rapoarte 
pe diverse tematici de mediu, protecţia şi conservarea 

biodiversităţii,  strategii şi metodologii  în  managementul 
ariilor protejate ş.a. Republica Moldova a fost reprezentată 
de Dr. Aurel Lozan (WWF Moldova) şi Veaceslav Purcic- 

Dr.,conferenţiar 
universitar,Fa-
cultatea de Bi-
ologie şi Pe-
dologie, USM 
cu raportul „ 
Moldova Trans-
boundary Conservation: Achievements and Challen-
ges”. 

În cadrul conferinţei au fost vizitate diverse 
arii protejate din Germania şi Polonia, inclusiv Parcul 
Naţional „Lower Oder Valley” şi „Landscape Parks Lower 
Oder Valley and Cedynia” unde au avut loc întrevederi 
cu conducerea rezervaţiilor,reprezentanţii organizaţiilor 
de mediu, ONG-uri  din Germania şi Polonia.
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SEMINARUL „PROMOVAREA BUNELOR PRACTICI DE IMPLICARE A TINERILOR 
CERCETĂTORI ÎN ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE”

În data de 13 decembrie, Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în 
parteneriat cu Universitatea de Stat 
din Moldova şi Agenția Universitară a 
Francofoniei (AUF), a organizat Seminarul 
cu genericul „Promovarea bunelor practici 
de implicare a  tinerilor cercetători în şti-
inţă şi inovare”.  Seminarul a fost moderat 
de către Nadejda VELIŞCO, Şef, Direcţia învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, Minis-
terul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Cu un cuvânt de salut și o prezentare axată pe 
managementul cercetării și inovării la USM a deschis 
Seminarul dl Florentin PALADI, dr. hab., prof. univ., 
prorector pentru activitatea ştiinţifică a Universității 
de Stat din Moldova, precum şi dna Roxana Ţurca-
nu, responsabilă de Antena Chişinău a Agenției Uni-
versitare a Francofoniei (AUF).

Ulterior au fost expuse mai multe prezentări, cum ar fi:

	 Olesea CIOBANU, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării „Drepturile şi priorităţile 
studenţilor-doctoranzi în cadrul studiilor superioare de doctorat”;

	 D Roxana PATRAȘ, „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, „Evidenţierea unor 
modele de dezvoltare în carieră pentru tinerii cercetători – politici nationale vs. politici 
europene”;

	 Camelia GRĂDINARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România 
„Promovarea tinerilor cercetători în activităţile de cercetare şi inovare ale instituţiilor 
de învăţământ superior”;

	 , Inga SÎRBU, cercetător științific, Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dez-
voltare, „Promovarea tinerilor cercetători în proiectele naţionale de cercetare”;

	 Maria POPA, Specialist coordonator secția Transfer Tehnologic, Agenția pentru Ino-
vare și Transfer Tehnologic, „Încurajarea implicării tinerilor cercetători în activități de 
inovare”;
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	 Alexandru ROŞCA, Punct National de Contact pentru domeniul “Actiunile Marie Sk-
lodowska-Curie”: Oportunităţi de participare in Programul-cadru al UE de Cercetare si 
Inovare “ORIZONT 2020″ şi “Actiunile Marie Sklodowska-Curie”

	 Irina MANOLESCU, Ioana GUŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
România, drd. Marianna SAVVA, Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de 
Stat din Moldova,  ,,Managementul talentelor în universităţile orientate spre cercetare”;

	 hab. Denis NICA, prof. univ., Dr. Oleg PALAMARCIUC, conf. cercet., Universitatea 
de Stat din Moldova, ,,Exemple de bune practici ale tinerilor cercetători de la USM în 
scrierea şi managementul proiectelor”;

	 Marian JALENCU, conf.univ., drd. Tatiana BULIMAGA, șef secţie, Institutul de 
Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, ,,Consolidarea inovării şi a 
transferului tehnologic la Universitatea de Stat din Moldova  prin HRS4R”;

	 Dna Ecaterina ZASMENCO, directorul BCU, drd. Lilia SPÎNU, Institutul de Cer-
cetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, ,,Utilizarea bazelor de date în 
cercetare şi publicarea cercetărilor proprii: Experienţa USM”;

	 Irina COJUHARI, conf. univ. Universitatea Tehnică a Moldovei, „Cercetare și dezvol-
tare în științe naturale și inginerie”;

La seminar a fost evidenţiată importanţa implicării tinerilor cercetători în știință și inovare.

LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI ERASMUS + ReSTART

În perioada 14-16 decembrie 2017, membrii echipei de proiect Erasmus+ “ReSTART 
– Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the mod-
ernization of higher education in Moldova”, Florentin PALADI, prorector, și Marian JALEN-
CU, șef department, au participat la evenimentul de lansare a proiectului, care a avut loc 
la Universitatea Politehnica din București. Pe parcursul acestor zile membrii parteneri-
atului format din 9 instituții au pus în discuție su-
biecte cu referire la buna implementare a proiect-
ului, managementul proiectului, diseminarea 
eficientă a rezultatelor, aspecte financiare, susten-
abilitatea proiectului. Totodată, au fost discutate și 
distribuite sarcinile fiecărei instituții în cadrul pa-
chetelor de lucru a proiectului, identificate mijlo-
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acele de comunicare a partenerilor pe parcursul derulării proiectului etc.

 

Proiectul Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of stu-
dents and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova” este co-
finanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the 
Field of Higher Education, începând cu 15 octombrie 2017 pe o perioada de 3 ani.

 

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori 
impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didac-
tice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. In particular, la USM vor fi mod-
ernizate 6 cursuri universitare, fiind organizate și 2 sesiuni de formare a formatorilor la 
București și Košice. În cadrul proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi, 75 
cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, 
asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale.

Stimați colegi! Dragi studenți!

În pragul Sărbătorilor de iarnă, vă dorim sănătate și pace sufletească, iar Anul Nou să 
vă lumineze viața și casa, aducându-vă bucurii, prosperitate și fericire alături de cei dragi!
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