
       Universitatea de Stat din Moldova
                  BULETIN INFORMATIV
          Nr. 21, August, septembrie, octombrie 2017

RECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN ISTAMBUL ÎN VIZITĂ LA USM
În data de 25 august 2017 la USM a avut 

loc întrevedearea dlui rector Gheorghe Ciocanu 
cu dl Mahmut AK, rectorul Universităţii din 
Istanbul, însoţit de dl Hulusi Kiliç, ambasadorul 
Republicii Tircia în RM. În cadrul întâlnirii 
parţile au discutat posilităţile de colaborarea 
academică între univesrităţi, s-au identificat 
domeniile de interes comun în activitatea de 
cercetare şi s-au stabilit acţiunile ce urmează 
să fie realizate pentru instituirea unor relaţii 
eficiente de cooperare.

Mesajul rectorului USM de Ziua Cunoştinţelor

USM – garant al unui viitor prosper

DRAGI TINERI STUDIOŞI! ONORAŢI COLEGI! STIMAŢI PĂRINŢI!

Astăzi, de Ziua Cunoștințelor, este un lucru firesc ca în calitatea mea de conducător al 
uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova, să rostesc 
tradiționalul: ”Bine ați sosit la Universitatea de Stat din Moldova!”. Îmi exprim recunoștința 
pentru că ați ales anume instituţia noastră de învăţământ şi vreau să vă asigur: ați făcut o 
alegere corectă. Drept confirmare sunt și datele recentului clasament mondial al universităţilor 
– Ranking Web of Universities, ediția iulie-2017 – potrivit căruia Universitatea de Stat din 
Moldova  (USM) este prima dintre cele 25 de universități din Republica Moldova, şi deţine 
locul 3148  în lume, instituția noastră fiind urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei (cu 
locul 3760) şi Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (cu locul 5952). Menţionăm 
că topul include cca 24 000 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, realizân-
du-se publică din anul 2004 la fiecare şase luni.

Cu o notă de mândrie, constat că astăzi, când a rămas în istorie şi Admiterea-2017, fa-
cem un bilanț, afirmând cu certitudine: viitorul există şi ne este asigurat, pentru că sunteţi 
dumneavoastră, dragi tineri studioşi, acei care mai ieri eraţi liceeni, iar astăzi – studenți ce şi-au 
ascultat propriul îndemn, pledând pentru una dintre cele peste o sută de specialităţi şi special-
izări în cadrul studiilor de licenţă şi master. În mod deosebit, vreau să accentuez că USM a fost 
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şi rămâne o instituţie a autoguvernării studențești, opiniile voastre fiind ascultate şi auzite la 
nivel de conducere a departamentului, a consiliului facultăţii şi, nu în ultimă instanţă, a Senat-
ului USM–forul suprem decizional al universităţii.

În acest context, amintesc aici şi de actele importante aprobate de Senatul USM, privind 
strategia instituţională de susuţinere a candidaţilor la studii cu rezultate performante, inclusiv 
prin burse speciale şi oferirea locurilor de studii susţinute din mijloace proprii ale USM – Buget 
USM, contract fără achitarea taxei, fond creat prin decizia Senatului din 25 iunie 2014, pr.-ver-
bal nr 10 din 25 iunie 2014, dar şi de susţinerea specialităţilor nesolicitate prin oferirea locurilor 
de studii cu finanţare din mijloace proprii ale USM – Buget USM, contract fără achitarea taxe.

Vreau să vă felicit, dragi tineri, pentru performanțele dumneavoastră obținute, răbdarea 
de a învinge într-o competiție acerbă – admiterea la facultate – care v-a oferit pentru totdeauna 
şansa de a fi maturi în luarea unei decizii corecte.

Desigur, orice început, cu toate provocările sale, nu este deloc uşor. Vă aşteaptă multe alte 
încercări – afirmarea d-voastră ca student, ca specialist, ca cetăţean al Republicii Moldova. Dar 
cu fiece treaptă depăşită, veţi simţi cum încrederea în potenţialul dumneavoastră intelectual 
sporeşte, fiind ademeniţi de noi şi noi cuceriri. Eu vă doresc din suflet ca prin mari eforturi, dar 
cu mai puţine greutăţi să obţineţi tot ce preconizaţi pentru a trăi o viaţă prosperă într-o soci-
etate prosperă, îndemnându-vă să păşiţi curajos şi sigur pragul spre cunoştinţele largi.

Aşadar, viitorul vă aparţine. V-aţi determinat în alegerea unei profesii – urmează încad-
rarea în marea familie universitară, cu un cod de legi pe care urmează să-l respectaţi cu strict-
eţe, conştientizând şi pătrunzându-vă de semnificaţia celor mai frecvente cuvinte-cheie rostite 
la USM, ce includ în sine eforturi considerabile în depăţirea dificultăţilor, inclusiv: „excelenţă”, 
„performanţe ştiinţifice şi educaţionale”, „responsabilitate”, „exigenţă” etc.

Adresându-mă tuturor colegilor de breaslă, personalului academic al USM, ţin să 
menţionez următoarele: stimaţi colegi, înalt apreciez profesionalismul ştiinţifico-didactic, com-
petenţa dvs, aportul la menţinerea imaginii USM pe arena naţională şi internaţională, toate 
acestea determinându-i pe absolvenţii liceelor să ne acorde votul lor de încredere. Să apreciem 
acest lucru, să ne bucurăm împreună şi să păstrăm cu demnitate imaginea care ne aparţine, mo-
bilizându-ne în continuare la susţinerea programului de modernizare pentru următorii ani care 
va influenţa pozitiv schimbarea şi transformarea USM într-o structură performantă, dinamică, 
eficientă, utilă, atractivă, cu vizibilitate europeană.

Vă doresc tuturor succese şi noi realizări, o atmosferă creatoare pentru a promova şi în 
continuare cultura calităţii, cultura învăţării, cultura creativităţii etc. întru autodeterminare şi 
prosperare continuă-

Profesor universitar, doctor habilitat  Gheorghe Ciocanu 

Rector USM
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CONFERINȚA CEEC – TAC4 ÎN DOMENIUL ANALIZEI TERMICE ȘI CALORIMETRIEI

În perioada 28-31 august 2017 și-a 
desfășurat lucrările cea de-a IV-a Conferință 
Internațională de Analiză Termică și Calorimetrie 
din Europa Centrală și de Est. Peste 300 de savanți 
din 35 de țări ale lumii, s-au reunit la Chișinău, 
în cadrul acestei conferințe științifice internațio-
nale organizate de către Universitatea de Stat din 
Moldova și Academia de Științe a Moldovei.

STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE REEVALUATĂ ÎN CALITATE DE REVISTĂ 
ȘTIINȚIFICĂ CATEGORIA B

Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia 
Universitatis Moldaviae” a fost fondata în anul 2007 cu denumirea 
de „Studia Universitatis”, fiind acreditata ca revistă naţională de 
profil categoria C în anul 2008. În anul 2013 este reacreditată la 
aceeaşi categorie sub denumirea „Studia Universitatis Moldaviae”. 
Pe 21 mai 2015 a fost evaluată în calitate de revistă științifică cate-
goria B, iar pe 18 iulie 2017 performanța revistei este reconfirmată. 
„Studia Universitatis Moldaviae” iese anual de sub tipar în 5 serii 
a cate 2 numere fiecare serie: Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, Seria 
Ştiinţe sociale, Seria Ştiinţe exacte şi economice, Seria Ştiinţe uma-
nistice și Seria Ştiinţe ale educaţiei. 

Revista   ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova 
„Studia Universitatis Moldaviae”, începând cu 6 august 2015, este indexată în una dintre cele 
mai reprezentative baze de date internaționale – Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
Includerea Revistei „Studia Universitatis Moldaviae” în DOAJ a devenit posibilă în rezultatul 
unei evaluări internaționale favorabile pe parcursul anului 2015. În prezent  Revista „Studia 
Universitatis Moldaviae” este indexată în 17 baze de date, dintre care 14 sunt internaționale, iar 
în iunie 2015 a fost lansată și platforma editorială SUM (SUM-PE). 

COMUNICAT INFORMATIV – DECLARAŢIA SENATULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT 
DIN MOLDOVA din 30.08.2017

Senatul USM este cel mai înalt for deliberativ şi decizional la nivelul Universităţii de Stat 
din Moldova, care reprezintă comunitatea universitară, promovează libertatea academică şi 
autonomia universitară. Regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii şi pot fi 
modificate numai de către Senat.

Senatul controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prevederile Cartei 
Universitare a Universităţii de Stat din Moldova, activitatea conducerii executive, exercitată de 
către Rector, Consiliul de Administraţie şi Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţion-
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ală. Astfel, întrucât managementul învăţământului superior se axează pe principiul autonomiei 
universitare şi libertăţii academice, considerăm că Senatul USM are şi competenţa necesară, 
dar şi atribuţii stabilite prin lege de a asigura valorile educaţionale, iar toate deciziile agreate 
de către senatori sunt legale şi în spiritul politicilor educaţionale promovate de către Republica 
Moldova.

Ca răspuns la interpelarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Vă prezentăm 
poziţia Senatului USM.

Universitatea de Stat din Moldova este adepta demersurilor de natură ştiinţifică, este 
promotorul calităţii în sistemul de învăţământ superior al Republicii Moldova şi preferă să con-
cureze pe tărâmul academic şi ştiinţific cu alte Universităţi după criterii unanim recunoscute 
în lume, iar această declaraţie vine doar ca răspuns la acţiunile întreprinse în scopul defăimării 
USM şi pentru a elucida situaţia.

Unul din principiile fundamentale ale educaţiei este principiul descentralizării şi auton-
omiei instituţionale. În conformitate cu articolul 79 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, 
USM dispune de statut de autonomie universitară. Autonomia universitară vizează domeniile 
conducerii, structurării şi funcţionării instituţiei, activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, 
administrării şi finanţării şi se realizează, în special, prin organizarea admiterii candidaţilor la 
studii, ţinând cont de criteriile specifice profilului instituţiei de învăţământ superior. Potrivit 
textului articolului 85 din  Codul Educaţiei al Republicii Moldova,  admiterea în fiecare ciclu 
de studii superioare se organizează prin concurs, în baza metodologiei proprii a instituţiei 
de învăţământ superior, în limita capacităţii de înmatriculare stabilită prin acreditare sau 
autorizarea de funcţionare provizorie.

Criteriile de organizare a concursului de admitere au fost stabilite prin Regulamen-
tul-cadru de organizare a admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul univer-
sitar 2017-2018.

În data de 27 iunie 2017 Senatul USM a aprobat Regulamentul USM privind admiterea 
în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018. A aprobat strategia 
instituţională de susţinere a candidaţilor la studii cu rezultate performante, proces-verbal nr. 
10 din 25 iunie 2014, inclusiv prin burse speciale şi oferirea locurilor de studii susţinute din 
mijloace proprii ale USM – contract cu mărimea taxei zero, (la solicitarea părinţilor denumit 
buget USM). Mărimea taxei de studii a fost stabilită în baza prevederilor articolului 143, alin.
(8) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova.

Universitatea de Stat din Moldova a respectat dispoziţiile Regulamentului-cadru  de or-
ganizare a admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018 
şi Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 273 din 02.05.2017 privind stabilirea termenelor de or-
ganizare şi desfăşurarea a admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă şi ciclul II – studii 
superioare de master pentru anul 2017-2018.

În susţinerea acestei poziţii prezentăm HG  nr. 983 din  22.12.2012 cu privire la modul 
de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară, 
p.5 care prevede: „Veniturile înregistrate din alte surse neinterzise de lege (mijloace financiare 
care provin din alte surse decât de la Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de spe-
cialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică pot fi folosite de Instituţie în conformitate cu Planul 
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de Dezvoltare Instituţională.”

În şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USM din 19 mai 
2017 a fost prezentat şi aprobat proiectul bugetului USM pentru anul 2017, care prevede şi 
repartizarea mijloacelor proprii la capitolul susţinerea candidaţilor performanţi şi special-
ităţilor nesolicitate. Autonomia financiară este parte componentă a autonomiei universitare, ce 
constă, inclusiv, în dreptul USM de a-şi organiza activitatea independent şi a se autogestiona 
financiar.

În conformitate cu articolul 143, alin.(9) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi p.9 
al HG  nr. 983 din  22.12.2012, Universitatea de Stat din Moldova este în drept să-şi stabilească 
modalitatea de administrare şi sursele de finanţare, altele decât cele aferente conform Planului 
(Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică, în 
condiţiile legii şi a Cartei Universitare. Carta USM precizează în articolul 18 faptul că autono-
mia organizaţională se realizează şi prin admiterea candidaţilor la studii.

Aşadar, afirmăm cu toată responsabilitatea, că Universitatea de Stat din Moldova a re-
spectat Strategia instituţională privind Admiterea-2017 din 27 iunie 2017 şi Regulamentul 
privind înmatricularea din mijloace speciale ale USM la contract fără achitarea taxei (contract 
cu mărimea taxei zero), din 25 iunie 2014, pentru aceasta USM dispunând de o acoperire fi-
nanciară legală.

Cele relatate vin să confirme corectitudinea şi transparenţa funcţionării USM, având ca 
reper doar performanţa academică, fapt ce permite Universităţii de Stat din Moldova să fie lider 
printre universităţile din Republica Moldova, conform ultimului raport publicat de Ranking 
Web of Universities, un top care analizează peste 24.000 de universităţi din întreaga lume, in-
clusiv 25 din Republica Moldova.

În ultimii nouă ani, Universitatea de Stat din Moldova a urmat calea intensivă (şi nu 
extensivă!) de dezvoltare, axată pe principii calitative (şi nu cantitative!) în educaţie şi cercetare, 
având o viziune strategică bazată pe indicatori de performanţă. USM îşi fortifică infrastructura, 
îşi dotează laboratoarele şi centrele de cercetare cu echipamente de ultimă generaţie, îşi 
modernizează campusul universitar şi pe cel studenţesc „Gh. Caşu”, asigurând condiţii de 
activitate şi de trai de nivel european. USM în aceşti ani nu a „edificat” sisteme feudale, ci a 
promis, a acţionat şi a realizat. Senatul USM a implementat o nouă cultură organizaţională 
bazată pe coerenţă, curaj, claritate, corectitudine şi consideraţie, fapt pentru care părinţii, can-
didaţii şi studenţii au apreciat înalt Universitatea de Stat din Moldova.

Ne exprimăm speranţa că acest demers instituţional va opri falsul şi speculaţiile şi ne va 
permite să ne concentrăm asupra unui nou an academic pentru a realiza toate proiectele de 
viitor şi a răspunde provocărilor timpului.

Gh. Ciocanu

Preşedinte al Senatului, Profesor universitar

30.08.2017
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CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ”CERCETAREA 
ȘI GESTIONAREA RESURSELOR DE SOL”

În perioada 8-9 septembrie 2017 la 
USM s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică 
cu participare internaţională ,,Cercetare şi 
gestionarea resurselor de sol”.

LANSAREA SITE-ULUI OFICIAL DE TRANSFER TEHNOLOGIC AL USM

Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova anunță lansarea 
site-ul Oficiului de Transfer Tehnologic al USM: http://ott.usm.md/

Site-ul reprezintă un veritabil portal web 
la resursele informaționale și manageriale în 
domeniul inovării și transferului tehnologic, în 
corespundere cu misiunea USM de promovare 
a politicii de stat în sfera ştiinţei și inovării şi în 
conformitate cu direcţiile strategice de dezvol-
tare a sferei ştiinţei şi asigurarea consolidării 
interconexiunii dintre ştiinţă, educaţie şi inova-
re – cele trei laturi ale ecosistemului „triunghi-
ului cunoașterii”; antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare şi inovare, 
susţinerea tinerilor cercetători ştiinţifici; desfăşurarea colaborării internaţionale în cercetare.

Pe acest site sunt prezentate și cele mai noi tehnologii inovaționale ale Universității de 
Stat din Moldova: http://ott.usm.md/tehnologii

Portalul web de inovare și transfer tehnologic al Universității de Stat din Moldova a fost elab-
orat cu suportul Comitetului Internațional de Cercetare și Schimburi academice (IREX) din 
SUA.

VIZITA PARTENERILOR DIN UE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+

În perioada 17-20 septembrie 2017 și 23-27 octombrie 2017 Echipa din cadrul Proiectului 
ERASMUS + LMPI “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, 
la gestion, la protection des systèmes et réseaux 
informatiques dans les entreprises en Molda-
vie, au Kazakhstan, au Vietnam» a beneficiat 
de vizita partenerilor UE Jean-Noel Pachoud, 
GIP FIPAG - Académie Grenoble, Franța, și Pa-
nagiotis Yannakopoulos, Piraeus University of 
Applied Sciences, Greece. În timpul vizitelor au 
fost discutate aspecte de realizare a activităților 
proiectului. Au fost analizate rezultatele ches-
tionarului ’’Profesionalizarea Programelor de 
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studii în Securitate Informațională’’, la care au participat circa 200 de reprezentatnți ai com-
paniilor din țară și de peste hotare. Au fost identificate competențele necesare de a fi formate 
în cadrul programului de studii și au fost stabilite unitățile de conținut care ar permite atin-
gerea finalităților programului de studii. De vasemenea a fost discutat planul de activitatea al 
cadrelor didactice ale Facultății, care vor participa la vizită de studii în UE în perioada 12-26 
noiembrie 2017. 

VIZITA AMBASADORULUI AUSTRIEI ÎN RM LA USM

În data de 22 septembrie 2017 la USM a avut loc întrevedearea dlui rector Gheorghe 
Ciocanu cu dna Christine Freilinger, Ambasa-
dorul Austriei în Republica Moldova,

însoţită de dna Hulusi Kiliç, ambasadorul 
Republicii Tircia în RM. În cadrul întâlnirii parţile 
au discutat posilităţile extinderii colaborării 
între ambasada şi univesritate, modalităţile de 
susţinere a Centrului “Biblioteca Austriacă” 
din cadrul USM şi iniţierea unor noi proiecte 
commune.

CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DE COOPERARE CU UNIVERSITĂȚILE DIN SUA

În data de 22 septembrie 2017 la Rectoratul 
USM a avut loc prezentarea oficială a noului 
bursier Fulbright, dnei Stacy J. Kosko, care va 
aciva pe parcursul anului de studii 2017-2018 
în cadrul Facultăţii Relaţii Intenaţionale, Ştiinţe 
Politice şi Administrative a USM. La aceasta 
întâlnire dna Kosko a fost însoţită de reprezen-
tanţii Ambasadei SUA în RM şi dr. hab., prof. 
univ. Valentina Teosa, persoana de contact a 
FRISPA în cadrul programului Fulbright.

Dr. Stacy J. Kosko este cercetător şi director adjunct al Programului de licenţă Dezvol-
tarea Internaţională şi Managementul Conflictelor (MIDCM), în Centrul pentru Dezvoltare 
Internaţională şi Managementul Conflictelor din cadrul Universităţii Maryland (SUA). Activ-
itatea dnei dr, Kosko la FRISPA se va axa pe predare și cercetare în domeniul dezvoltării inter-
naționale, drepturilor omului și eticii dezvoltării.

În cadrul discuţiei dna Stacy J. Kosko a menţionat interesul responsabililor de relaţii 
internaţionale a Universităţii din Maryland de a semna un acord de colaborare cu Universitatea 
de Stat din Moldova şi de a lansa unele activităţi de interes mutual. Rectorul USM, Prof. 
Gheorghe Ciocanu a confrimat sprijinul față de aceste inițiativele şi deschiderea USM pentru 
o cooperare comună

Dr Kosko a propus şi un prim proiect comun – conferinţa internaţională cu genericul Et-
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ica dezvoltării, pe care intenţionează s-o organizeze la USM cu suportul Asociaţiei Internaţio-
nale pentru Dezvoltare în Etică (IDEA) şi a Grupului tematic pentru drepturile omului al Aso-
ciaţiei privind dezvoltarea şi capabilitatea umană (HDCA), din care face parte.

STAGII DE PRACTICĂ ÎN GERMANIA

Pe data de 28 septembrie 2017 administrația și 
studenții facultății s-au întâlnit cu reprezentanții com-
paniei  IAW Internationale Akademie, și au discutat 
despre posibilitatea de a realiza stagiile de practică în 

companii de pro-
fil din Germania, 
despre succesul 
aplicanților de 
anul trecut, per-
spectivele ediției 
curente și posibilități de colaborare a Universității de Stat 
din Moldova cu compania IAW Internationale Akade-
mie.

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBI MODERNE APLICATE

Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată, facultatea de Limbi și 
Literaturi Străine, Universitatea de Stat din Moldova este membru al Asociației Internaționale 
de Limbi Moderne Aplicate (AILEA), cu sediul în Franța (http://anlea.org/AILEA/universi-
tes-partenaires).

Asociația Internațională de Limbi Moderne Aplicate (AILEA) a fost înființată în iunie 
2009 la Paris. Ea funcționează ca o rețea care permite membrilor săi un dialog, fie prin interme-
diul site-ului internet, fie prin intermediul colocviilor internaționale AILEA la care contribuie.

Formarea universitară în domeniul  Limbilor moderne aplicate  pregătește specialiști 
pentru traducere specializată. Caracterul său pluridisciplinar conferă un loc important limbi-
lor străine, respectând în același timp echilibrul dintre limbi și alte discipline, cum ar fi dreptul, 
economia, comunicarea și terminologia.

 CARTA AILEA

1.1.1  Scopul unei specializări universitare Langues Etrangères Appliquées /Limbi Moderne 
Aplicate (LEA/LMA) este acela de a oferi un învăţământ cu vocaţie profesională, pluridisciplinar, 
teoretic şi practic, apt să-i pregătească în cele mai bune condiţii pe studenţi pentru profesie şi 
mai ales pentru munca în întreprindere, şi, în acelaşi timp, să susţină activităţile de cercetare în 
cadrul filierei.

1.1.2  O specializare universitară LEA/LMA cuprinde cel puţin două limbi străine asociate 
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cu materii din domeniile de aplicaţie (drept, 
economie, tehnicile comerţului internaţional, 
comunicare, instrumente şi tehnici de traducere, 
TIC, etc.)

1.1.3  Ambele limbi sunt principale (nivel 
superior, egal).

1.1.4  Specializarea universitară LEA/LMA 
cuprinde şi stagii profesionale în întreprinderi 
sau în instituţii.

1.1.5 Corpul profesoral este compus din universitari şi colaboratori din sfera profesională.

2.1.1 O specializare franceză sau străină care preia aceste criterii poate fi recunoscută drept 
compatibilă de către ANLEA/AILEA .

2.1.2 Recunoaşterea de către AILEA a unor specializări ca fiind compatibile cu specializarea 
LEA/LMA are ca scop încurajarea şi favorizarea parcursurilor şi a mobilităţilor studenţilor 
conform acordurilor internaţionale şi a reglementărilor naţionale, precum şi a cadrului statutar 
al universităţilor în cauză.

2.1.3 AILEA federează instituţii pe baza adeziunii la aceste principii, cu scopul de a promova 
oferta de formare profesionala în LEA/LMA.

3.1.1 Proiectul ANLEA/AILEA este acela de a constitui şi de a favoriza dezvoltarea unei reţele 
franceze, europene şi internaţionale de specializări compatibile pentru a permite difuzarea şi 
schimburile de informaţii, precum şi colaborarea între universităţi.

VIZITA PROFESORULUI OVIDIU BAGDASAR, UNIVERSITY OF DERBY, UK

Pe data de 12 octombrie 2017, seminarul ști-
ințific “Probleme actuale de Matematică și Infor-
matică” din cadrul facultății a avut în calitate de 
invitat pe profesorul OVIDIU BAGDASAR de la 
University of Derby, Marea Britanie, care a prez-
entat comunicarea Complex recurrent sequences: 
techniques, patterns and conjectures. Pe parcur-
sul vizitei de două zile a Prof. O. Bagdasar au fost 
purtate discuții și au fost analizate posibilități de 
colaborare pe plan științific și didactic a Facultății 
de Matematică și Informatică cu Departamentul 
respectiv al Universității din Derby. Au fost for-
malizate actele de stabilire a unui parteneriat de 
mobilitate academică.
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SĂPTĂMÂNA INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC LA USM

În perioada 3-6 octombrie, Universitatea 
de Stat din Moldova a găzduit Săptămâna Inovării 
și Transferului Tehnologic, care a întrunit un șir 
de evenimente, la care au participat studenți, 
doctoranzi și profesori de la USM, precum și 
persoane interesate de subiectele abordate de 
la diverse instituții – AGEPI, AITT, ANACIP, 
Oficiul Național Erasmus+, Rețeaua Națională 
de Transfer Tehnologic, UTM, Universitatea de 
Stat „A.Russo” din Bălți, ASEM, Academia de 

Administrare Publică ș.a. Cu această frumoasă ocazie Universitatea a fost vizitată de oaspeți de 
peste hotarele țării – parteneri de încredere ai USM pe segmentul cercetare–inovare–transfer 
tehnologic – Chris Fender, Director al OTMIR, Universitatea din Missouri, SUA; Pasquale 
Daponte, Prof., Dr.h.c. FIEEE, Universitatea Sannio, Facultatea de Inginerie, Italia; Conțiu 
Tiberiu Șoitu, Irina Teodora Manolescu, Romeo Asiminei, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, 
Romania.

În prima zi au fost realizate un șir de vizite la Rectoratul USM, în laboratoarele de cercetări 
științifice ale USM, precum și la Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic, Agenția pentru 
Proprietate Intelectuale a Republicii Moldova și Camera de Comerț și Industrie a Republicii 
Moldova în vederea identificării unor noi direcții de colaborare.

În aceeași zi la USM a avut loc și primul 
BOOTCAMP – Școala interactivă a tânărului 
antreprenor inovativ – o modalitate eficientă 
de inițiere a studenților și masteranzilor USM, 
bazată pe o manieră non-formală de instruire 
interactivă, stabilindu-se rețele de networking 
între mediul academic și cel antreprenorial. 
În fața studenților, în cele patru module ale 
evenimentului, cu mult entuziasm au luat 
cuvântul experți de la diverse instituții din țară 
și de peste hotarele ei. Cu deosebit interes a fost ascultată lecția dlui Chris Fender, Director 
OTMIR, Universitatea din Missouri, SUA, care a făcut o amplă descriere experienței și a cazurilor 
de succes de la Universitatea pe care o reprezintă. Experții invitați de la AITT, ASEM “IT4BA”, 
CSU “InnoCenter”, ODIMM, JCI & NAYADA, precum și dl Marian Jalencu, administratorul 
Incubatorului de Inovare „Inventica USM” împreună cu studenții-mentori din cadrul acestuia, 
au pus în discuție diverse subiecte actuale despre inițierea unei afaceri, sfaturi pentru tinerii 
antreprenori etc.

Săptămâna Inovării și Transferului Tehnologic a culminat cu Workshop-ul dedicat In-
ovării și Transferului Tehnologic, la care au participat circa 100 de cercetători, doctoranzi, cadre 
didactice. Sesiunea de deschidere a workshop-ului a debutat cu discursul dlui Florentin Paladi, 
prorector pentru activitatea științifica la USM, fiind urmat de reprezentanți ai instituțiilor-part-
enere a USM: Claudia Melinte, Oficiul Erasmus+ Moldova; Pasquale Daponte, Universitatea 
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Sannio, Italia; Chris Fender, Director al OTMIR, Universitatea din Missouri, SUA; Conțiu Ti-
beriu Șoitu, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Romania; Andrei Chiciuc, ANACIP; Alexandr 
Ojegov, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălți; Vitalie Moraru, Rețeaua Națională de Trans-
fer Tehnologic.

La sesiunea de comunicări au fost prezentate diverse subiecte dedicate inovării și trans-
ferului tehnologic prin prisma multiaspectuală a acestora: la bune practici și exemple de succes 
s-a referit Chris Fender, Universitatea din Missouri, USA; subiectul dezvoltării resurselor umane 
în regiune a fost atins de Irina Teodora Manolescu, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Roma-
nia;  invențiile și inovațiile în calitate de motor al progresului a fost subiectul discursului dlui 
Nicolae Țâu, ASEM și a dlui Viorel Iustin, AGEPI; dl Roman Chirca, AITT și-a axat discursul 
pe legătura dintre cercetare și business în Republica Moldova, iar dna Tatiana Bulimaga a trecut 
în revistă eforturile depuse de USM în vederea dezvoltării strategiilor inovative la USM.

Toate evenimentele desfășurate în cadrul Săptămânii Inovării și Transferului Tehnologic 
nu ar fi fost posibile fără implicarea fiecărui participant, fiind înalt apreciate susținerea part-
enerilor de dezvoltare și a prietenilor USM-ului, precum și suportul financiar al IREX (SUA), 
AITT și al Institutului Cercetare și Inovare al USM.

Tatiana Bulimaga

Șef Secție, Institutul Cercetare și Inovare al USM

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL DE ANTROPOLOGIE, EDIȚIA a II-a

În perioada 5-6 octombrie 2017 a avut loc 
Colocviul Internațională de Antropologie, ediția 
a II-a organizat de Departamentul Filosofie și 
Antropologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, 
USM. În cadrul colocviului au participat 
specialiști din domeniul antropologiei, dar și 
persoane pasionate de antropologie care au 
împărtășit experiențele și rezultatele cercetărilor 
personale cu scopul dezvoltării profesionale și al 
cooperării intrauniversitare internaționale. Co-
locviul a                   întrunit participanți din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Mol-
dova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, 

Academia de Științe a Moldovei, Universitatea 
din Comrat) și din universitățile europene și 
nord-americane (Universitatea Catolică din 
Louvain, Belgia; Universitatea Paris 7-Paris Did-
erot, Franța; Academia Umanitaro – Pedagogică 
din Harkov, Ucraina; Universitatea de Stat din 
Batumi, Georgia; Universitatea din Sherbrooke, 
Canada; Academia de Stat Pedagogică din Al-
tai, Rusia; Universitatea Națională din Odessa, 
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Ucraina; Academia de Științe din Belarus).

O contribuție deosebită în desfășurarea colocviului au avut-o videoconferințele la care 
au participat cercetători de la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia (Anne-Marie Vuille-
menot, Profesor, Antropolog), Universitatea Paris 7 – Paris Diderot, Franța (Maria Doibani, dr. 
în sociologia psihologică), Universitatea din Sherbrooke, Canada (Ana Marin, dr. hab., profe-
sor asociat; Chantal Bouffard, profesor titular) și alții.

Colocviul a fost realizat in cadrul proiectului 17.00059.06.16F/ MS (proiect pentru orga-
nizarea manifestărilor stiintifice internationale).

VIZITA DE LUCRU A AMBASADOAREI ITALIEI LA USM

Departamentul de Limbi Romanice și Co-
municare Interculturală de la Facultatea LLS a 
USM, în frunte cu Decanul insituției, prof. univ., 
dr. hab. Ludmila Zbanț și Seful Departamentului 
Lingvsitică Romanică şi Comunicare Intercultu-
rală, conf. univ., dr. Ion  Guțu, a primit în ziua de 6 
octombrie 2017, vizita delegației italiene alcătuită 
din Excelența Sa Ambasadoarea Italiei la Chișinău, 
Valeria Biagiotti și Cancelarul Ambasadei  Italiei, 
dr. Nicoletta Borsari. 

Scopul principal al vizitei a fost de a stabili direcțiile unor viitoare acorduri și partene-
riate între USM, ambasadă și universitățile italiene. 
Vizita a fost planificată la solicitarea Excelenței Sale 
și la invitația din partea Departamentului LRCI. A 
fost stabilită întâlnirea după finalizarea procesului 
de admitere a studenților, pentru a vedea care sunt 
realitățile actuale la specialitatea Filologie italiană, 
necesitățile  „Centrului de limbă și cultură italiană” 
și posibilitățile de dotare a bibliotecii centrului cul-
tural italian. 

În cadrul discuțiilor  șeful departamentului și corpul profesoral și-au exprimat 
doleanțele privitor la stagiile de formare și mobilitatea academică în universitățile din Italia. 
Excelența Sa a remarcat necesitatea pregătiriii unor buni traducători în domeniul limbajelor 
specializate.

De asemenea, Excelența Sa  a avut o întâlnire cu studenții care studiază italiana, în cadrul 
căreia aceștia au relatat despre primele experiențe în limba italiană realizate în câmpul muncii .

                               Autor: Tatiana Porumb,

conf. univ., dr.   

               DLRCI
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VIZITA PROFESORULUI OLE TANGE, DNA-CENTER AT UNIVERSITY OF COPEN-
HAGEN, IT-LABOR UNION, DANEMARCA

Pe data de 22 octombrie sala 425 
a blocului 4, abia de a putut face față 
numărului mare de participanți la lecția 
publică de popularizare a domeniului 
IT, oferită de Profesorul Ole Tange din 
Danemarca. Au fost curioși să participe 
la eveniment atât studenții anilor I și II ai 
Facultății de Matematică și Informatică, 
cât și cei peste 130 de elevi din liceele din 
Republică, care au participat în acea zi de duminică la prima lecție din cadrul Școlii Tânărului 
Matematician, organizată tradițional la Facultate. Pe parcursul lecției au fost purtate discuții 
asupra experienței fructuoase de mai mult de 25 de ani de activitate în sfera IT a Prof. O. 
Tange. Studenții au avut parte de numeroase sfaturi care ar putea să-i conducă spre o carieră 

de succes în domeniul IT. Au fost prez-
entate potențiale soluții de consolidare 
a domeniului tehnologiilor informațio-
nale în Republica Moldova, inclusiv cu 
implicarea mediului academic. Au fost 
abordate numeroase aspecte cu referire 
la procesul de studii la specialitățile din 
domeniul TIC din Republica Moldova 
și Regatul Danemarcei.

PARTICIPAREA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
LA ”PENTALOG OPEN DAYS 2017”

În zilele de 25 octombrie și 1 noiembrie circa 100 de studenți ai anilor I și II ai Facultății 
de Matematică și Informatică au participat la evenimentul Open Days 2017, organizat de către 
compania Pentalog Moldova. În cadrul turului agenției studenții au întâlnit angajații compa-
niei, printre care și absolvenți ai facultății, au discutat despre viața după absolvire - stagiu și 
angajare, au beneficiat de captivante și utile prezentări, printre care: 

•	 IoT – aplicații practice; 

•	 Etapele dezvoltării unui produs de la idee până la livrare; 

•	 Testare mobile - tehnologii și instrumente utilizate; 

•	 Motivarea  angajaților într-o companie IT; 

•	 De ce Javascript cucerește lumea IT; 

•	 Cum sa-ti investești corect timpul ca student.

Studenții au rămas foarte mulțumiți, entuziasmați și motivați de a studia mai profund 
domeniul de specialitate.               Oficiul Imagine și Relaţii Publice                                                                                                                                          

 Str. Al. Mateevici, nr. 60, bloc 4, of. 249A                                                                                                                                             
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