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Mult stimate Domnule Rector Gheorghe Ciocanu!

La o vârstă a realizărilor remarcabile pe 
dimensiunea multiaspectuală a învăţământului 
superior din R.M, comunitatea academică a 
Universităţii de Stat din Moldova înalt apreci-
ază vasta dumneavoastră activitate şi calităţile 
deosebite care V-au marcat în toţi aceşti ani în 
ipostazele onorabile de:

	 profesor-manager al schimbării, adept 
al performanţei şi excelenţei prin care 
„omul este valoare”;

	 manager fidel triunghiului cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi inovarea;

	 manager al modernizării şi utilizării eficiente a infrastructurii universitare;

	 promotor al tineretului studios;

	 furnizor de idei şi de căi de materializare a acestora.

Constatăm, cu o deosebită mândrie, stimate Domnule Rector, că un imperativ al vieţii Dumneavoas-
tră a fost şi rămâne permanentul dialog cu sinele şi cu Măria sa Timpul prin care se reflectă TEORIA 
INELELOR ŞI MODULELOR – domeniul Dumneavoastră de cercetare – teorie prin a cărei inter-
mediu aţi estimat valoarea absolută a numărului real de strategii în determinarea continuă a 
evoluţiei comunităţii universitare. Această formulă, stimate Domnule Profesor, vă defineşte pos-
tura de excelent strateg, care susţine continuu noutatea de perspectivă, menţine tot ce este bun şi util, 
selectează tot ce ţine de excelenţă.

Stimate Domnule Rector Gheorghe Ciocanu! Cu prilejul zilei de naştere, Vă dorim multă sănătate, 
mulţi ani, pace în suflet, bucurii împlinite şi realizarea cu pasiune a tuturor obiectivelor care deter-
mină durabilitatea Universităţii de Stat din Moldova.

Cu profund respect,

Comunitatea Academică a USM
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USM DIN NOU PRIMA

Clasamentul mondial Ranking Web of Uni-
versities, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii 
Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al 
Spaniei, a publiat rezultatele ediţiei din ianuarie 2018.

Potrivit acestuia Universitatea de State din 
Moldova (USM) este prima universitate din Republica 
Moldova, plasându-se pe locul 1010 în Europa şi pe loc-
ul 3135 în lume.

Pagina officială a clasamentului Ranking Web of 
Universities

http://www.webometrics.info/en/Europe/Moldo-
va%2C%20Republic%20of

ACCES LA RESURSELE ELECTRONICE WEB OF SCIENCE, 

CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE ȘI TAYLOR & FRANCIS ONLINE JOURNAL LIBRARY

Biblioteca Centrală USM propune accesul membrilor ai comunității academice a USM la resursele 
WEB OF SCIENCE (WoS), Cambridge Journals Online şi Taylor & Francis Online Journal Library 
începând cu 1 ianuarie 2018. 

WEB OF SCIENCE (WoS) este o bază de date bibli-
ografică și bibliometrică, formată online, cuprinzând reviste 
științifice. Această bază oferă acces la rezumatele articolelor din 
peste 12000 reviste științifice și 148000 de conferințe științifice 
din 256 de discipline. Conținutul disponibil în WEB OF SCI-
ENCE este supus unui proces de evaluare şi selecție bazat pe ur-
mătoarele criterii: impact, influență, oportunitate, evaluare, peer 
review şi reprezentare geografică. 

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 18 universități 
partenere au fost abonate la 8 produse informaționale Web of Science (cunoscut anterior sub numele the 
Web of Knowledge, inițial produs de Institutul pentru Informații Științifice (ISI). Web of Science (WoS) este 
susținut în prezent de compania Clarivate Analytics (anterior, afacerea Thomson Reuters). Universitatea din 
Bergen, Norvegia a semnat contractul de licențiere cu Clarivate Analytics pentru bibliotecile din Republica 
Moldova, care include următoarele resurse WoS: 

•	 Arts and Humanities Citation Index Web of Science (1975-Curent) 

•	 Book Citation Index Science Edition – Web of Science (1995-Curent)

•	 Conference Proceedings Citation Index Social Science and Humanities Web of Science (1990-Curent)

•	 Conference Proceedings Citation Index Science Edition – Web of Science Limited (1990- Curent)

•	 Science Citation Index Expanded Web of Science (1945-Curent)

•	 Social Sciences Citation Index Web of Science (1956-Curent)

•	 Book Citation Index Social Sciences and Humanities Edition – Web of Science (1995- Curent) 

•	 InCites – Benchmarking. 
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Pentru realizarea accesului la WoS studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, bibliotecari, etc. tre-
buie să se adreseze în serviciul “Resurse Informaţionale. Bibliografie”(of. 226b, Bloc IV), pentru a primi ID 
și parola de acces.

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecţie multidisciplinară de 390 de reviste ştiinţifice şi 
acoperă o gamă largă de discipline din domeniul ştiinţelor exacte, umanistice şi sociale: antropologie, arheolo-

gie, arte, astronomie, chimie, informatică, educaţie, inginerie, ştiinţe 
generale, geografie, istorie, limbă şi lingvistică, drept, ştiinţe ale na-
turii, literatură, politică şi relaţii internaţionale, psihologie, religie, 
sociologie, statistică şi probabilitate.

Taylor & Francis Online Journal Library reuneşte publi-
caţiile de la trei editori importanţi din lume: Taylor & Francis, 
Routledge şi Psychology Press şi, oferă acces la peste 1700 de 
reviste din diverse domenii. Peste 950 de titluri sunt indexate în 
Thomson Reuters’Citation Indexes/Web of Science. Aceste re-
surse le puteţi găsi pe pagina de start a Universităţii de Stat din 
Moldova, în partea stîngă (banere) a paginii http://usm.md. Acce-
sul poate fi realizat în cadrul reţelei de calculatoare a USM.

V.B. MUSTEAŢĂ,

Coordonator: eIFL Direct Project, REM.USM.

Şef serviciu Resurse Informaţionale. Bibliografie

VIZITA DIPLOMAȚILOR DIN AUSTRIA LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Pe 23 ianuarie 2018, profesorii de limbă germană și ad-
ministrația facultății de Limbi și Literaturi Străine au benefici-
at de vizita la USM a Excelenței sale Cristine FREILINGER, 
ambasador al Austriei la Chișinău și a Domnului Thomas 
KLOIBER, atașat cultural al ambasadei Austriei la București.

Întâlnirea a vizat noile direcții de colaborare în domeni-
ul educației și culturii între țările noastre, cu un accent import-
ant pe implicarea factorilor economici în motivarea interesului 

pentru studierea 
limbii germane 
în Republica Moldova.

A fost o discuție constructivă care a punctat reușitele și 
problemele existente la moment, dar și posibilitățile amplifică-
rii activităților în comun în vederea promovării pluridimensio-
nale a valorilor europene în învățământul universitar prin orga-
nizare de evenimente culturale, proiecte comune, implicare în 
mobilități ș.a.

CONSILIUL COMUN FACULTĂȚII DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI ȘI AL 

FACULTĂȚII DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

La data de 24 noiembrie 2017, Facultatea de Drept a Universității din București a primit vizita dele-
gației Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, conduse de Domnul Profesor Sergiu Băieșu, De-
canul Facultății. Cu această ocazie, a avut loc cea de-a patra ședința comună a Consiliilor celor două Facultăți. 

Principalul punct de discuție a constat în colaborarea dintre Facultatea de Drept a Universității din 
București și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.
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În acest context, a fost subliniat, în primul rând, că la 
data de 23.11.2017, Consiliul Facultății de Drept al Univer-
sității din București a votat în unanimitate în favoarea con-
tinuării participării Facultății de Drept a Universității de Stat 
din Moldova la Hexagonul Facultăților de Drept, cu drepturi 
depline. 

De asemenea, au fost purtate discuții despre mobil-
itățile cadrelor didactice începute între cele două Facultăți, 
mobilitățile studențești, schimburile de cărți, conferințele 
științifice comune, și colaborarea în cadrul revistelor de spe-

cialitate Reprezentanții Consiliului au formulat propuneri despre începerea unei colaborări în domeniul doc-
toratelor, subliniind posibilitatea redactării tezelor în cotutelă.

Ulterior ședinței comune, membrii Consiliului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova 
au luat parte la evenimentul aniversar dedicat Domnului Pro-
fesor Volonciu, oferindu-i acestuia o diplomă de excelență și 
subliniind contribuția importantă pe care domnia sa a avut-o și 
cu privire la formarea juriștilor din Republica Moldova. 

Conducerea Facultății de Drept a Universității din 
București adresează mulțumiri reprezentanților Facultății de 
Drept a Universității de Stat din Moldova care au participat la 
activitățile din 24 noiembrie 2017 și își exprimă încrederea în 
continuarea frumoasei colaborări dintre cele două facultăți, ale 
cărei rezultate concrete au fost subliniate în cadrul reuniunii. 

Prof. univ. dr. Flavius Antoniu BAIAS

DECAN

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

„PROBLEME DE ROMANISTICĂ ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ”

EDIȚIA A II-a, 

CONSACRATĂ DOCTORULUI HABILITAT, PROFESORULUI UNIVERSITAR 

ION DUMBRĂVEANU,

 CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 80-a DE LA NAȘTERE

Pe data de 26 ianuarie a anului curent, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (Departamentul 
Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală) și-a ținut lucrările conferința științifică cu participare 
internațională „PROBLEME DE ROMANISTICĂ ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ”, ediția a II-
a, consacrată doctorului habilitat, profesorului universitar Ion 
Dumbrăveanu,  cu ocazia aniversării a 80-a de la naștere. 

Activitatea conferinței a debutat cu o festivitate de in-
augurare, care a întrunit un impunător număr de cercetători 
științifici, profesori universitari din Republica Moldova, Ro-
mânia, Spania, Italia, Rusia, colegi și discipoli ai profesoru-
lui Ion Dumbrăveanu. În contextul evenimentului aniversar, 
distinsului savant hispanist și italienist i-au adresat mesaje 
de felicitare doamna Otilia Dandara, doctor habilitat, profe-
sor universitar, prorector pentru activitatea didactică (USM), 
Excelența Sa, doamna Valeria Biagiotti, ambasadoarea Italiei în Republica Moldova, doamna Natalia Grîu, 
consultant principal la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Ludmila Zbanț, doctor habilitat, 
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profesor universitar, decanul Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine, doamna Cristina Samson, director general al Came-
rei de Comerț moldo-italiene, domnul Andrei Crijanovschi, 
doctor conferențiar universitar, doamna Lidia Cazacu, doctor 
conferențiar universitar, doamna Violeta Botnari, vicedirecto-
rul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, domnul Anatol Lența, 
doctor conferențiar universitar, doamna Zinaida Radu, doctor 
conferențiar universitar (ULIM), doamna Ana Bondarenco, 
doctor habilitat, profesor universitar și domnul Ion Guțu, doc-
tor conferențiar, șeful Departamentului Lingvistică Romanică 
și Comunicare Interculturală, acestea reprezentând o expresie 

a recunoștinței pentru un profesionalism de cea mai înaltă calitate.

Evocând activitatea științifică, didactică și ma-
nagerială a profesorului Ion Dumbrăveanu, cei prezenți 
la eveniment au ținut să remarce, o dată în plus, vasti-
tatea preocupărilor sale științifice, care țin de domeniul 
lexicologiei, lexicografiei, derivatologiei, semasiologi-
ei, interferenței lingvistice, etnogenezei și glotogenezei 
poporului român etc. În calitate de lingvist cu renume, 
Ion Dumbrăveanu a participat la peste 50 de întruniri 
lingvistice, cu interesante comunicări în orașele Chiși-
nău, Bălți, Moscova, Piatigorsk, Kiev, București, Iași, 
Suceava, Budapesta, Norphton (SUA) și multe alte 
centre universitare. A efectuat stagii de specializare și 
vizite de documentare la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova; Academia de Științe 
a URSS; Universitatea de Stat „Taras Șevcenko” din Kiev; Universitatea din Atena; Universitatea din 
Marsilia; Universitatea „Federico II”din Napoli; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; sediul 
central al Societății „Dante Alighieri ” de la Roma; Universitatea Complutense din Madrid. A fost 
referent oficial la peste 20 de teze de doctor și de doctor habilitat în filologie, susținute la Chișinău, 
Madrid, Iași, Kiev. 

Ion Dumbrăveanu a efectuat, de asemenea, o serie de traduceri transpunând din limba spaniolă 
în limba română operele lui Miguel de Cervantes „Nuvele exemplare”, „Numanția”;  Legende spanio-
le. Din limba italiană a tălmăcit „Bractee” de Giulio Ferrarini. A tradus în limba spaniolă operele unor 
autori din Republica Moldova – George Meniuc, Ion Druță, Vladimir Beșleagă ș.a., iar în calitate de 
pedagog, profesorul Ion Dumbrăveanu excelează în predarea numeroaselor cursuri, ținute în limbile 
spaniolă, italiană, română – Lexicologia limbii spaniole, Lexicologia limbii italiene, Istoria limbii 
spaniole Istoria limbii italiene, Aspecte de neologie romanică, Morfologia cuvântului etc. Toate aceste 
direcții de activitate sunt acoperite cu circa 300 de publicații (monografii, manuale, dicționare, supor-
turi didactice, articole științifice și științifico-didactice). 

Astfel, ediția a II-a a conferinței științifice a adus în prim-plan un amplu spectru de subiecte 
actuale, discutate în cadrul atelierelor de Derivatologie și lexicologie romanică, Semantică, stilistică, 
pragmatică: corelații și codimensionări actuale, Comunicare interculturală: abordări și perspective 
contemporane, Glotodidactică și tendințe actuale, tematica comunicărilor prezentate fiind centrată pe 
cele mai diverse probleme de romanistică și comunicare interculturală, acestea, urmând să dea un nou 
impuls activității de cercetare în domeniu.

Acestea fiind spuse, cu ocazia frumoasei aniversări, Departamentul Lingvistică Romanică și 
Comunicare Interculturală, adresează cele mai sincere felicitări domnului profesor Ion Dumbrăveanu, 
exprimându-și admirația și înalta apreciere a prodigioasei activități profesionale, pe care  o exercită 
distinsul savant și pedagog.

Vivat, noster professore!

Crescat, floreat, semper sitis in flore!

Departamentul Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
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INOVAREA SI TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI TEHNOLOGII PE AGENDA COMISIEI 

EUROPENE

În perioada 24-26 ianuarie 2018 la Ispra (Italia) la sediul Joint Research Centre, s-a desfășurat un 
important eveniment în domeniul inovării cu genericul „Macro-Regional Innovation Week: focus on Tech-
nology Transfer linked to Smart Specialisation and Support to Policies (agriculture, environment, energy and 
transport, and biotechnologies) and uptake in the Western Balkans”. La evenimentul organizat de Comisia 
Europeană din partea Universității de Stat din Moldova a participat T.Bulimaga, Institutul Cercetare și Inovare 
al USM.

În cadrul evenimentului au fost pe larg discutate subiecte legate de inovare, transferul de cunoștințe și 
tehnologii, prezentate cele mai de succes experiențe în acest domeniu. Totodată, a fost menționat rolul cercetă-
rii și inovării universitare în dezvoltarea ecosistemelor inovaționale și importanța proiectelor interdisciplinare, 
precum și a celor dezvoltate împreuna cu entitățile economice.

La eveniment a sunat și îndemnul de a participa la proiectele destinate cooperării din Regiunea Dună-
rii, care sunt un instrument real de dezvoltare a transferului de cunoștințe și tehnologii din diverse domenii: 
agricultura, energie, ecologie, biotehnologie ș.a.

REUNIUNEA COORDONATORILOR DE PROIECTE ERASMUS+

În perioada 29-30 ianuarie 2018 la Bux-
elles s-a desfasurat întrunirea coordonatorilor de 
proiecte Erasmus+ CBHE – Actiunea cheie 2 de 
cooperare instituțională în consolidarea capac-
ităților. Prof. Elena Fleacă, Universitatea PO-
LITEHNICA din București, care coordonează 
proiectul Erasmus+ ReSTART “Reinforce en-
trepreneurial and digital skills of students and 
teachers to enhance the modernization of higher 
education in Moldova”, și Prof. Florentin Paladi 
au reprezentat consorțiul ReSTART la acest eve-
niment organizat de EACEA.

La reuniune au fost menționate și noile obiective ale Comisiei Europene în domeniul educației și cerce-
tării: creșterea bugetului proiectelor Erasmus+, dezvoltarea rețelei de universități europene integrate, disemin-
area și vizibilitatea rezultatelor proiectelor, inițierea de consultări privind continuitatea programelor europene 
după anul 2020, excluderea fenomenului „exodului de creieri”, implicarea factorilor decizionali ai ministere-
lor în valorificarea rezultatelor proiectelor, consolidatea triunghiului cunoașterii “Educație-Cercetare-Inova-
re”, antrenarea partenerilor din companii și ONG-uri, dezvoltarea programelor de mobilitate interregională, 
extinderea programelor comune de studii etc. S-a mai menționat că în anul 2017 au fost înregistrate la concurs 
833 de aplicații de proiecte, o creștere cu 13% în comparație cu anul precedent când s-au înregistrat 736 de 
aplicații, fiind, în final, acceptate pentru finanțare în perioada 2017-2020 un număr total de 149 proiecte.
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