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PROIECTUL ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ÎN CURS DE 
IIMPLEMENTARE LA FACULTATEA DE DREPT

La data de 06 noiembrie 2017 a avut loc ședința 
partenerilor din RM în consorțiumul proiectului 
”European Human Rights Law for Universities of 
Ukraine and Moldova”. În cadrul ședințe mem-
brii Departamentului Drept Internaţional şi Eu-
ropean (USM)au prezentat proiectul ”European 
Human Rights Law for Universities of Ukraine 
and Moldova” în cadrul Facultăţii de Drept. Echi-
pa proiectului a decis ca evenimentul să coincidă 
cu anumite rezultate palpabile pentru a prezenta 
publicului larg obiectivele proiectului, un plan de 
acţiuni şi primele rezultate. Proiectul este susţinut 
financiar de către Uniunea Europeană în cadrul 
programului Erasmus + pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2016 şi 14 octombrie 
2019.
În consorţiu, în calitate de parteneri naţionali participă Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” 
şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, partenerii regionali sunt din Ucraina: Khmel-
nitsky National Universiтy, Yaroslav Mudryi National Law Universiтy, National Aerospace 
University Kharkiv Aviation Institute by N.E. Zhukovski “KhAI”, International Scientific Tech-
nical university , iar în calitate de parteneri externi se implică: Kungliga Teknisкa Hoegskola, 
Universiтy of Huddersfield, Universiтy College Cork- National Universiтy of Ireland, Tallinna 
Tehniкaulikool, etc. Pentru un spectru mai larg a problemelor abordate sunt antrenaţi part-
enerii asociaţi: Asociaţia Studenţilor din Ucraina; Asociaţia NGO-lor de mediu “MAMA-86” 
din Ucraina; Ministerul Educaţiei din Ucraina; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din 
Moldova; Centrul Republican GUTTA-CLUB din Moldova.
Scopul acestei reuniuni partenerilor din RM a fost prezentarea obiectivelor proiectului şi a 
rezultatelor deja realizate. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: înfiinţarea Oficiilor Om-
budsmanului pentru studenţi şi introducerea Codului de Integritate Academică; implemen-
tarea unui program orientat spre studii de caz privind drepturile omului pentru studenţii de 

la masterat şi doctorat în universităţile-partenere 
din Republica Moldova; propunerea unui me-
canism de consolidare a capacităţilor instituţio-
nale a universităţilor din Republica Moldova.
După părerea celor antrenaţi în discuţii, primul 
pas în asigurarea drepturilor studenţilor la niv-
el universitar este înfiinţarea Oficiului Ombuds-
manului Studenţesc (OOS) la fiecare universi-
tate. Oficiul Ombudsmanului Studenţesc va fi 
unitatea universitară specială care va examina, în 
mod independent şi imparţial, plângerile studen-
tului care nu au fost soluţionate de către departa-
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ment sau facultate. Misiunea principală a OOS este de a apăra şi promova drepturile şi intere-
sele legitime ale studenţilor, în cadrul universităţii, prin acţiuni independente şi confidenţiale. 
Studenţii pot depune la OOS plângeri legate de acţiunile sau omisiunile personalului sau ser-
viciilor universitare, precum şi de a face sugestii cu privire la aspecte de predare sau asistenţă 
socială.Al doilea pas în asigurarea drepturilor studenţilor la nivel universitar este elaborarea şi 
pilotarea Codului de Integritate Academică.
Sub un alt unghi, dar la fel de important este elaborarea, testarea şi implementarea curriculei 
pentru programele de studiu în domeniul Drepturilor Omului la masterat şi doctorat în baza 
noii metodologii, de rând cu instruirea personalului academic.
Ne propunem şi ne exprimăm speranţa că acest Proiect”European Human Rights Law for Uni-
versities of Ukraine and Moldova” va contribui la dezvoltarea unui climat de încredere recip-
rocă în mediul academic şi la dezvoltarea curriculară pe segmentul drepturilor omului.

PROIECTELE EUROPENE TEMPUS ȘI ERASMUS+, IMPLEMENTATE LA USM, 
MONITORIZATE DE AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI 

AUDIOVIZUAL

Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și 
Audiovizual (EACEA) în colaborare Oficiul 
Național Erasmus+ în Moldova au desfășurat 
în perioada 8-9 noiembrie 2017, un exercițiu 
de monitorizare a tuturor proiectelor europene 
de consolidare a capacităților instituțiilor de în-
vățământ superior (Tempus și Erasmus+) de care 
a beneficiat Universitatea de Stat din Moldova.
Astfel, pe parcursul celor două zile au fost audi-
ate 22 de proiecte implementate începând cu anul 2008, acest exercițiu reprezentând o premieră 
pentru Republica Moldova.
Impactul proiectelor a fost remarcat de către rectorul Universității de Stat, Gheorghe Ciocanu, 
care a menționat realizările universității în domeniile transferului tehnologic, cercetării, dez-
voltării spiritului antreprenorial, îmbunătățirii infrastructurii, schimbării mentalității în con-
textul implementării acestor proiecte.
În același timp, France Dantin, ofițer de proiect pentru în cadrul EACEA a subliniat că Uni-
versitatea de Stat este cea mai activă din țara noastră în implementarea proiectelor Erasmus+ 
și Tempus, iar acest exercițiu de monitorizare contribuie la evaluarea utilității acestor proiecte 
pentru universitate.
„Este mai degrabă o acțiune care are incursiuni pentru viitorul proiectelor. Ne dorim să auzim 
exemple de bune practici, dar și anumite impedimente pe care le-ați întâmpinat la implemen-
tarea proiectelor”, a spus Claudia Melinte, coordonator al Oficiului Național Erasmus+ în Mol-
dova în deschiderea sesiunii de monitorizare.
Coordonatorii și echipele de proiecte au menționat printre rezultate modificarea mai multor 
planuri de studii, alcătuirea unor noi programe de licență, master sau doctorat mai atractive 
pentru studenți, cursuri de dezvoltare continuă, dezvoltarea de platforme de învățare online 
precum MOODLE, practica diplomelor duble, îmbunătățirea cooperării cu mediul antrepreno-
rial, sprijinirea inovării și cercetării, crearea unui birou de protecție de proprietății intelectuale, 
inițierea unui incubator de afaceri, digitalizarea bibliotecilor, îmbunătățirea infrastructurii uni-

versitare, internaționalizarea instituției lor, con-
solidarea noilor parteneriate și generarea noilor 
proiecte.
Echipa de monitorizare a vizitat departamentul 
de relații internaționale și mai multe centre uni-
versitare organizate ca rezultat al implementării 
proiectelor Erasmus+ și Tempus.
De asemenea, experţii au avut o întâlnire cu stu-
denţii USM, benificiari ai mobilităţilor academ-
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ice în cadrul proiectelor IMC Erasmus +. Studenţii au vorbit despre experienţa lor de mobil-
itate, despre bunele practici şi provocările cu care s-au confruntat în realizarea mobilităţilor.

MOBILITATEA PENTRU DOCTORANZI INTER-DOC

În cadrul proiectului doctoral INTER-DOC, PROIECTUL INTERNAȚIONAL L’intégra-
tion interdisciplinaire des compétences de connaissance, de compréhension et d’application 
dans les programmes doctoraux, reunind în consorțiu parteneri de la Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
România, Universitatea Aix-Marseille, Franța, 
a fost prevăzută o mobilitate pentru doctoran-
zi, desfăşurată la Iaşi, în perioada 7-20 noiem-
brie. Doctorandele Prisecari Valentina şi Solovei 
Victoria au beneficiat de mobilitatea respectivă 
pentru un stagiu de documentare la biblioteca 
universitară centrală „M. Eminescu”. Această 
experienţă nu s-a limitat doar la lucrul în bib-
liotecă, dar şi la un schimb eficient de experienţe 
cu specialiştii din Iaşi, în special doamna Ele-
na-Roxana Patraş, care le-a susţinut mult pe parcursul şederii în Iaşi. Doctorandele au partic-
ipat la evenimente culturale precum „Zilele Bibliotecii din Iaşi”, asistând la o conferinţa inau-
gurală „Şi suferinţa este un patrimoniu. Istorie, memorie, memorial” ținută de Ana Blandiana, 
urmată de un recital de pian. Apoi au fost activități în secţii ştiinţifice „Biblioteca și actualele 
provocări ale cunoașterii” şi prezentare de carte „Între literatură și istorie – memorialistica 
românească a închisorilor, 1945- 1964.” 

Tot în cadrul aceluiași proiect a avut loc o misi-
une de expertiză la facultatea de Limbi și Liter-
aturi Străine a dnei Elena-Roxana Pătraș, co-di-
rector de proiect de la Universitatea “A.I. Cuza”. 
In cadrul proiectului au fost propuse câteva ches-
tionare de evaluare a abordării interdisciplinare 
în cercetarea doctorală, care vor constitui baza 
unor analize sociologice.
A fost o experienţă valoroasă, atât profesional, cât 
şi personal. Multe mulţumiri doamnei Ludmila 
Zbanţ, director de proiect, pentru această expe-
rienţă extraordinară.

Prisecari Valentina, doctorandă
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM
Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Departamentul Filosofie și Antropologie a organizat:

9-10 NOIEMBRIE 2017
În data de 9 noiembrie, 2017 și-a desfășurat 
lucrările Conferinţa Ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională ,,Integrare prin 
Cercetare şi Inovare”. Conferința ştiinţifică a 
reprezentat un eveniment dedicat Zilei Mon-
diale a Filosofiei. Diversitatea subiectelor care 
au fost prezentate, au permis abordarea mul-
tiaspectuală a cadrului teoretic, în acelaşi timp 
prezentarea unor studii de caz concrete au val-
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orificat direcţia aplicativă a cercetăriilor.
La conferință au participat cadre didactice, cercetători, doctoranzi din cadrul Departamentu-
lui Filosofie și Antropologie. Participanții 
la conferință au constatat necesitatea 
stimulării intensităţii cercetării calitative 
și performante în mediul academic. Da-
torită extensiunii acestei conferințe către 
edițiile ulterioare, ne propunem să dez-
voltăm proiecte științifice, prin mecanis-
mele instituționale bazate pe proceduri 
de monitorizare și evaluare în acord cu 
bunele practici internaționale, să extin-
dem creșterea rolului științei în societate.

13-18 NOIEMBRIE 2017
În perioada 13-18 noiembrie 2017, Departamentul Fiilosofie și Antropologie a organizat și 
găzduit o serie de activități dedicate Zilei Mondiale a Filosofiei declarate de UNESCO în anul 
2002 şi marcată tradițional în a treia zi de joi a lunii noiembrie. 
Săptămâna filosofiei a debutat cu anunțarea concursului de fotografii cu tematică filosofică. 
Studenții au avut astfel posibilitatea să prezinte atât propriile realizări în domeniul artei fo-
tografice, cât și propriile interpretări ale producțiilor fotografice. Lucrările au fost oferite spre 
aprecierea publicului care a și decis în privința celor mai reușite.
Marți, 14 noiembrie, Departamentul Fiilosofie și Antropologie a invitat toți iubitorii de film 
și filosofie la proiecția filmului When Nietzsche wept, o ecranizare a romanului omonim al lui 
Irvin Yalom, prilejuind, în urma vizionării acestuia, o rundă de discuții, comentarii și inter-
pretări, moderate de către organizatorii evenimentului. 
În ziua de miercuri, 15 noiembrie, a fost organizată o ședința specială a cercului studențesc 
„Socrates”, având ca temă relația dintre filosofie și desenele animate. S-a urmărit, în cadrul 
lucrărilor cercului, desprinderea filosofiei redate prin animație, dar și explicitarea manierei de 
interpretare filosofică a conținutului desenelor animate. 
Joi 16 noiembrie a fost ziua dedicată problematizării în cadrul unei mese rotunde a destinului 
filosofiei și a rolului său în societatea actuală. Evenimentul s-a desfășurat sub genericul „Filo-
sofia ca autoapărare intelectuală” urmărind să provoace discuții în vederea conceperii filsofiei 
în dimensiunea sa aplicativă și a reliefării utilității irevocabile a filosofiei ca demers critic și 
autocritic într-o lume asaltată de diverse forme de propagandă și manipulare. 
Săptămâna filosofiei a fost încheiată sâmbătă, 18 noiembrie, cu lansarea noului stagiu al Școlii 
de Filosofie de Sâmbătă, o activitate a Departamentului Fiilosofie și Antropologie devenită deja 
tradițională și care urmărește să ofere elevilor și studenților, dar și tuturor celor interesați de 
filosofie, o inițiere în problematica și specificul demersului filosofic.

24 NOIEMBRIE 2017
La data de 24 noiembie 2017, studenții 
Facultății de Istorie și Filosofie, împre-
ună cu un grupde profesori la invitaţia 
Excelenţei Sale d-lui Ambasador – Hulusi 
KILIC, au participat laConferința „Tur-
cia, Moldova și Găgăuzia în al 25-lea an 
de la stabilirea relațiilordiplomatice”, des-
fășurată în incinta Ambasadei Republicii 
Turcia la Chișinău.Studenții facultății au 
avut posibilitatea să asculte discursuri ai 
oamenilor politici, istorici, jurnaliști,lec-
tori universitari din exterior, precum Am-
basadorul Republicii Turcia în Republica Moldova –Hulusi Kilic, Șamil Kucur, E. S. Ender Arat. 
De menționat este și discursul ținut de dl. MihailBarbulat, fost ambasador al Republicii Moldo-
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va în Republica Turcia, în care acesta și-a exprimatadmirația față de statul turc și speranțele cu 
referire la viitorul relațiilor moldo – turce. În cadrulconferinței au fost abordate subiecte legate 
de relațiile diplomatice dintre Turcia și Moldova în bazadocumentelor arhivelor otomane. Cu 
ocazia aceluiași eveniment, la Ambasada Turciei a fostdeschisă expoziția documentelor priv-
ind „Găgăuzii în secolele XVI-XX și locurile lor de trai îndocumentele de Arhivă Otomană”, 
pregătită și prezentată de Olga Radova, lector al Universității dinIstanbul.
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova mulţumeşte Excelențeisale 
d-lui Ambasador – Hulusi Kilic pentru invitație.

ZIUA TINERETULUI LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

În perioada 13-17 noiembrie 2017, la Facultatea 
de Ştiinţe Economice a USM,au fost organizate 
un şir de activităţi şi întîlniri cu unele person-
alităţi din ţară şi de peste hotare, în legăturăcu 
Ziua Internaţională a Studenţilor-17 noiem-
brie, care din anul 1941, a fost declarată de către 
Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a 
comemora evenementele din 1939,desfăşurate 
la Praga. În această perioadă, inclusiv în cadrul 
cercului Ştiinţifec Studenţesc”Cercetare,Inovare 
şi Competitivitate” de la Departamentul „Econ-
omie,Marketing şi Turism”,au fost organizate 
două întîlniri. Memprii cercului , dat şi studenţii invitaţi ,au participat la o masa rotundă ală-
turi  invitata specială, Chiho Kimpara , angajată a  Asociaţiei Meteo, din Japonia,care în cadrul 
mobilităţii , îndrumată de d-na  Stela Drucioc,este stagieră la Ministerul Agriculturii,Dezvoltă-
rii Regionale şi Mediului. Studenţii au manifestatun interes deosebit pentru a afla cît mai mult 
despre ţara ”soarelui răsare” , şi mai ales ,despre bunăstarea populaţiei, sistemul educaţional 
şi protecţia mediului în Modelul economic „paternist”, apărut după cel de-al Doilea război 
mondial şi ,într-o  perioadă destul de scurtă, au obţinut nişte rezultate performantedatorită 
sistemului educaţional şi pe baza inovaţiilor aplicate în economie. Statul Japonez , amplasează 
accentele pe  sistemul educaţional – ca fiind considerat cel mai înalt podium al societăţii, iar cea 
mai importantă calitate însuşită în şcoală este  responsabilitatea. Studenţii au aflat mai multe 
lucruri importante  din viaţa japonezilor,dar ni sa părut curios faptul că un japonez,mai înainte 
de a procura un bun se gîndeşte ce va face cu ambalajul, sau cu deşeurile în urma consumului. 
Evacuarea deşeurilor în această ţară se face într-un grafic foarte strict,iar în oraşele mari,cum 
este Tokio nu există urne pentru  deşeuri pe străzi, acesta fiind unul din cele mai curate oraşe în 
lume. Tot odată ,din din ceea ce mai  rămîne după reciclarea deşeurilor se fac insule în ocean. 
În aşa fel ,studenţii au primit şi o lecţie de educaţie în vederea respectării curăţeniei,în oraşul în 
care locuesc. O altă întîlnire,a fost cea organiyată cu d-naLudmila Stihi, şefa Direcţiei”Analiză, 
Instruire şi Inovare”,al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM,care detaliat a adus la 
cunoştinţa tinerilor informaţia cu privire la granturi şi credite preferenţiale şi modalităţile de a 
benificia de  proiectele de la ODIMM ,pentru a iniţia o afacere în R.Moldova. Datorită faptului, 
că mulţi părinţi a studenţilor sunt plecaţi peste hotare,un interes deosebit a fost manifestat faţă 
de  proiectul PARE 1+1, care are ca destinaţie  atragerea  remitenţilor în economia naţională. 

Tot odată d-na Stihi L. ,a adus la cunoştinţa fap-
tul că orice tinăr, cu vîrstă de pînă la 35 de ani 
,poate beneficia de instruire gratuită,pe o durată 
de 10 zile, în  vederea documentării acestuia înt-
ru a iniţia şi a gestiona o afacere. 
Astfel, Zilele dedicate tineretului,la Facultatea 
Ştiinţe Economice au îmbinat utilul cu frumo-
sul,demostrînd că sărbătorile aduc sărbătoare 
prin aceeaşi, continuă acumulare de cunoştinţe.   
Coordonatorul cercului ştiinţific studenţesc 
Margareta Bradu.
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DEZVOLTAREA UNEI DUBLE COMPETENȚE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE 
MASTERAT CU DUBLĂ DIPLOMĂ USM – USV

Abordare ştiinţifico-practică, competenţe profesionale, compatibilitate lingvistică, experienţă 
culturală şi exploratorie: Universitatea de Stat 
din Moldova şi Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, România, împărtăşesc convingerea 
că cea mai bună educaţie pentru un viitor tra-
ducător şi interpret este cu siguranţă produ-
sul îmbinării unor programe de studii solide în 
domeniul ştiinţelor traducerii şi interpretării a 
două instituţii cu tradiţii academice bogate şi 
specializarea profundă în materie.
Acum doi ani, Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine a USM a semnat un acord de parteneriat 
cu Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 
de la USV. Proiectul în cauză urmărea crearea unui program ce le-ar permite masteranzilor să 
obţină la sfârşitul anilor de studii diplomele a două universităţi. Cu excepţia faptului că se obţin 
diplome ale unor universităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, un avantaj cert al 

acestui program de masterat constă în experienţa 
pe care tinerii o dobândesc în cadrul celor 2 insti-
tuţii de învăţământ, ceea ce contribuie la formar-
ea intelectuală, dar şi la valorizarea cunoştinţelor 
în domeniu.
Oferta propusă în cadrul acestui masterat cu 
dublă diplomă se distinge prin fuzionarea laturii 
profesionale cu cea academică. Formarea are o 
durată de doi ani, repartizaţi pe 4 semestre de stu-
dii, dintre care un semestru urmează a fi petre-
cut în cea de-a doua universitate în cadrul unui 
stagiu de studiu şi documentare. Scopul acestui 

program este de a forma în cei doi ani de studii profesionişti cu o înaltă calificare, cu o vastă 
cultură profesională şi competenţele necesare pentru a se integra pe piaţa muncii în sectorul 
privat sau public, la nivel naţional sau internaţional.
Cu aceste gânduri şi aspiraţii, acum o săptămână, 
în perioada 13-18 noiembrie, masterandele de 
la Departamentul Traducere, Interpretare şi 
Lingvistică Aplicată de la Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine de la USM au mers la Suceava, 
România, în cadrul unui stagiu de studiu la Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare”. 
 Echipa de la Chişinău a fost întâlnită cu multă 
căldură la dep. Relaţii Internaţionale al USV şi 
de către dna decan a FLSC, conf. univ. dr. Lu-
miniţa-Elena Turcu, cu care s-a discutat despre 
programul orelor şi activităţile ce urmau a fi în-
treprinse în vederea realizării stagiului.
 A fost o săptămână intensă ca activitate de descoperire şi cercetare, în care cunoaşterea 
ştiinţifică a devenit o prioritate. Biblioteca USV a constituit un cadru optim pentru reflecţie, 
explorare de idei ce au generat un val de discuţii serale. De asemenea, masterandele au avut 
oportunitatea să facă schimb de opinii cu colegele lor de la Suceava, participând la orele de curs 
ţinute de doamne remarcabile atât în domeniul ştiinţei, cât şi a comunicării umane: prof.univ.
dr. Muguraş Constantinescu, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, conf.univ.dr. Raluca Balaţ-
chi şi lect.univ.dr. Camelia Biholaru.
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Activitatea de studiu a fost combinată perfect 
cu activităţi culturale şi de agrement. Vizita la 
Cetatea de scaun a Sucevei, monument istoric 
reprezentativ, a constituit un moment profund 
revelator din punct de vedere istoric, prezentul 
şi modernitatea imitând trecutul prin proiecţii 
holografice. Legătura dintre trecut şi prezent a 
fost explorată ulterior la Muzeul de istorie, unde 
timpul prezentat în cascadă permite o reinterp-
retare a modernităţii.
 
Impactul acestui stagiu de cercetare se traduce 

în schimb de cunoştinţe, eforturi susţinute de cercetare-dezvoltare şi de consolidare a capac-
ităţilor profesionale, fapt pentru care aducem mulţumiri profesorilor şi colegilor de la Suceava 
şi întregii echipe implicate în activitatea masteratului cu dublă diplomă. Este un proiect de 
masterat atractiv pentru studenţi, oferind cursuri de dezvoltare continuă, sprijinind cercetarea 
şi inovarea în domeniul traducerii şi interpretării, permiţând generarea unor noi proiecte pe 
viitor.
Dep. Traducere, interpretare şi lingvistică aplicată,
USM

PREMIUL GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA”INVENTATOR REMARCABIL” ȘI 
MEDALII PENTRU USM”INFOINVENT – 2017”

În perioada 15-18 noiembrie 2017 la Chişinău 
în incinta Centrului Internaţional de Expozitii 
„MOLDEXPO” S.A. s-a desfăşurat a XV-a ediţie 
a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFO-
INVENT”.
Evenimentul a fost organizat de către Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova (AGEPI), în parteneriat cu Academia 
de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic şi cu susţinerea Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectule (OMPI) şi 
a Oficiului European de Brevete (OEB). Ediţia 
curentă a fost de succes pentru reprezentanţii comunităţii ştiinţifice din ţara noastră.
La cea de-a XV-a ediţia au participat aproape 100 de instituţii şi întreprinderi, tineri cercetători 
şi inventatori din Republica Moldova, România, Portugalia, Croaţia,  Cehia, Coreea de Sud, 
Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc.
Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Moldova au fost prezenţi la acest for al inovării 
cu mai multe elaborări din diferite domenii: chimie, fizică, biotehnologie, algologie, ecologie. 
Toate cercetările prezentate s-au bucurat de interesul sporit al vizitatorilor şi al juriului.
Câştigătorul premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventatori remarcabili” a devenit in-
ventatorului Victor COVALIOV, doctor, conferenţiar universitar la Facultatea de Chimie şi 
Tehnologie chimică a Universităţii de Stat din Moldova. El a fost apreciat pentru ciclu de in-
venţii în domeniul ecologiei.
Victor Covaliov a depus la AGEPU cele mai multe cereri de brevetare a invenţiilor – 269. Multe 
dintre invenţii ţin de domeniul ecologiei. Elaborările şi tehnologiile lui Victor Covaliov sunt 
menţionate cu cele mai înalte premii a Saloanelor de Invenţii desfâşurate în ţări precum Un-
garia, Elveţia, Bulgaria, Belgia, Germania, Rusia, Ucraina, România, Polonia şi Republica Mol-
dova.
În 2015, Victor Covaliov a obţinut Premiul Naţional Energy Globe, Republica Moldova, pentru 
proiectul „Producerea Biogazului din biomasa deşeurilor agroindustriale”.
Premiul i-a fost oferit câştigătorului de Ambasada Austriei la Bucureşti.
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De asemenea, invenţiile prezentate de Universitatea de Stat la Expoziţie au fost apreciate de 
juriul internaţional cu  3 Medalii de bronz, 4 medalii de argint  si   8 medalii de Aur.
Iată numele celor nominalizaţi:
Medalia de Bronz
Grupul de autori:
1. DÎRU Mariana, REVENCO Mihail, PALAMARCIUC Oleg
2. BULIMAGA Valentina, PISOVA Maria, ZOSIM Liliana, TROFIM Alina
3. GULEA Aurelian, ŢAPCOV Victor, PAHONŢU Elena-Mihaela.
Medalia de Argint
Grupul de autori:
1. DOBROJAN Sergiu, ŞALARU Victor, ŞALARU Vasile, STRATULAT Irina, SEMENIUC Eu-
geniu
2. CHIRIŢA Arcadii, BULIMAGA Tatiana, PRILEPOV Vladimir
3. FURTUNA Vadim, POTLOG Tamara, DUCA Dumitru
4. COVALIOV Victor, COVALIOVA Olga, BOBEICA Valentin, NENNO Vladimir
Medalia de Aur
Grupul de autori:
1. GULEA Aurelian, GRAUR Vasili, ŢAPCOV Victor
2. GUŢANU Vasile
3. BOTNARIUC Vasile, GORCEAC Leonid, COVAL Andrei, CINIC Boris, RAEVSCHI Simi-
on
4. TROFIM Alina, ŞALARU Victor, ZOSIM Liliana, STRATULAT Irina
5. DÎRU Mariana, RUSU Ana, POPOVICI Eugenia, PALAMARCIUC Oleg
6. DOBROJAN Sergiu, ŞALARU Victor, STRATULAT Irina, DOBROJAN Galina, SEMENIUC 
Eugeniu, DONŢU Natalia, TROFIM Alina
7. POPOV Alexandru, BOTNARU Mariana, CĂPĂŢÎNĂ Gheorghe, CĂPĂŢÎNĂ Ana
8. COVALIOV Victor, COVALIOVA Olga, BOBEICA Valentin, NENNO Vladimir
Medalia Forumului inventatorilor Români – EUROINVENT:
    Grupul de autori:
POPOV Alexandru, BOTNARU Mariana, CĂPĂŢÎNĂ Gheorghe, CĂPĂŢÎNĂ Ana
Diplomă de Excelenţă – Universitatea Agrară şi Veterinară, or. Timişoara (România)
    Grupul de autori:
1. TROFIM Alina, ŞALARU Victor, ZOSIM Liliana, STRATULAT Irina
2. BULIMAGA Valentina, PISOVA Maria, ZOSIM Liliana, TROFIM Alina
Rectoratul Universităţii de Stat din Moldova şi Institutul de Cercetare şi Inovare al USM aduc 
sincere felicitări tuturor cercetătorilor participanţi la acest eveniment major
Eleonora BOLBOCEANU, 
INSTITUTUL de CERCETARE şi INOVARE  a USM

”INVENTATORUL TEHNOLOGIILOR VERZI”, PROF. VICTOR COVALIOV, A 
CÂȘTIGAT PREMIUL GUVERNULUI RM”INVENTATOR REMARCABIL” - 2017

S-a încheiat ediția a XV-a a Expoziţiei Inter-
naţionale Specializate INFOINVENT. Ediția 
curentă a fost una de succes pentru reprezen-
tanții comunității științifice din țara noastră. In-
ovatorii moldoveni au triumfat și în acest an la 
Gala de decernare a premiilor, care a avut loc la 
17 noiembrie 2017, la Centrul Internaţional de 
Expoziţii „Moldexpo”.
Cea mai importantă distincție – Premiul Guver-
nului Republicii Moldova „Inventator remarca-
bil”, acordată în cadrul Expoziției INFOINVENT 
i-a revenit inventatorului Victor Covaliov, doc-
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tor în chimie, profesor universitar, pentru ciclu 
de invenții în domeniul ecologiei.
Amintim în context, că prof. Victor Covaliov, 
supranumit şi „inventatorul tehnologiilor verzi 
şi gardian al purităţii”, a câştigat în 2015 Premi-
ul National Energy Globe, Republica Moldova, 
pentru proiectul „Producerea Biogazului din 
biomasa deşeurilor agroindustriale”. Proiectul 
câştigător a fost într-o competiţie acerbă, la care 
au participat 1500 de proiecte din 170 de tari, la 
5 categorii – Pământ, Foc, Apa, Aer şi Tinereţe. 
Premiul i-a fost oferit câștigătorului de Ambasa-
da Austriei la Bucureşti, aceasta constituind cea mai prestigioasa distincţie naţionala care se 
acorda anual companiilor, persoanelor care inovează şi dezvolta soluţii sustenabile în domeniul 
lor de activitate. Iată că și anul 2017 a venit cu un succes fulminant pentru neobositul „gardian 
al purității”, Victor Covaliov.

REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE DE COLABORARE ÎNTRE MEMBRII CONSORȚIULUI 
UNIVERSITĂȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA – ROMÂNIA - UCRAINA

În zilele de 23-25 noiembrie 2017 la 
Universitatea Naţională „Yuriy Fed-
kovych” din Cernăuţi a avut loc şedinţa 
Consorţiului Universităţilor din Re-
publica Moldova – România – Ucraina 
(CUMRU).
Subiectul principal al întâlnirii: real-
izări şi perspective de colaborare între 
membrii Consorţiului.
Întâlnirea a debutat cu un cuvînt 
de salut al prof.univ.dr. hab. Stepan 
Melnychuk, rectorului Universităţii 
din Cernăuţi, care a făcut şi o trecere în 
revistă a realizărilor în cadrul CUMRU 
2017, menţionând implicarea univer-
sităţilor-partenere în dezvoltarea con-

sirţiului.
Şedinţa a urmat cu discursurile rectorilor şi reprezentanţilor universităţilor membre ale Con-
sorţiului: prof. univ.dr. hab. Gheorghe Ciocanu, Rectorul Universităţii de Stat din Moldova, 
prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (Suce-
ava, România), prof. univ. dr. Ion Gagim, Rectorul Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, prof. 
univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(Iaşi, România), prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru, reprezentantă a Universităţii Naţionale 
de Arte „George Enescu” din Iaşi (Iaşi, România), prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, Doctor Ho-
noris Causa al Universităţii Naţionale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi.
Participanţii la întrunire au acordat o importanţă deosebită colaborării internaţionale în cad-
rul Consorţiului, drept dovadă fiind prezentările ţinute de către reprezentanţii universităţilor 
membre în Consorţiu: „Universitatea Naţională de Arte «George Enescu» – punţi de colaborare 
în cadrul Consorţiului” (prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru, Director al Departamentului de 
Teatru), „Activitatea internaţională a Universităţii Naţionale «Yuriy Fedkovych» din Cernăuţi 
(Serhiy Lukanyuk, Director Departament Relaţii Internaţionale).
De un interes deosebit s-au bucurat prezentările pe marginea rezultatelor de colaborare în cad-
rul Consorţiului, printre care s-au numărat: „Cooperarea Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» 
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din Iaşi în cadrul Consorţiului: de 
la Erasmus Mundus la Erasmus+” 
(prof. univ. dr. Henri Luchian, Pro-
rector pentru Relaţii Internaţionale 
şi Parteneriate de Studii şi Cercetare), 
„Universitatea «Stefan cel Mare» din 
Suceava: instrumente de cooperare cu 
partenerii din CUMRU” (prof. univ. 
dr. Ştefan Purici, Prorector pentru 
Imaginea Universităţii, Relaţii Inter-
naţionale şi Dezvoltare Europeană), 
„Prezentarea realizărilor anului 2017 
din cadrul Consorţiului” (prof. univ. 
dr. Florentin Paladi, Prorector pent-
ru Cercetare al USM) , dar şi „Real-
izările USARB şi colaborările realiza-
te în cadrul Consorţiului” (prof. univ. 
dr. Ion Gagim, rectorul universităţii).
În cadrul reuniunii  a avut loc lansarea ediţiei bilingve „Codul Penal al lui Alexandru Ioan 
Cuza” (Dr. Eleonora Moldovan, Consul General al României la Cernăuţi, conf. univ. dr. Serhiy 
Nezhurbida, Consilierul rectorului, lector univ. dr. Felicia Vrânceanu, prof. univ. dr. Nadiia 
Babich).
Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă cordială, creativă şi constructivă. La finalul întâlnirii, 
rectorii şi reprezentanţii universităţilor participante au semnat Protocolul întâlnirii anuale, în 
care părţile au agreat obiectivul comun de o colabora în continuare pentru dezvoltarea activă în 
cadrul unor proiecte comune în domeniul educaţiei, cercetării, culturii, artelor şi activităţilor 
studenţeşti.
Preşedinţia Consorţiului a fost preluată festiv de către prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rector-
ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (România). Următoarea şedinţă în cadrul Con-
sorţiului Universităţilor din Republica Moldova – România – Ucraina se va desfăşura în anul 
2018 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

SEMINARUL DE INSTRUIRE “SHAPING NEIGHBOURHOOD”-“FORMAREA 
VECINĂTĂȚII” ÎN REPUBLICA MOLDOVA 24-25 noiembrie 2017

În perioada 24-26 noiembrie 2017 la 
Universitatea de Stat din Moldova (str. 
M.Kogâlniceanu 67, bloc 2, sala 101) 
s-a desfășurat seminarului de instru-
ire  cu genericul „Shaping  Neighbour-
hood” – „Formarea Vecinătăţii” real-
izat de Institutul CIVIC și Institutul 
pentru Relații Externe (IFA), cu supor-
tul financiar al Ministerului Afacerilor 
Externe al Germaniei.
Evenimentul  a fost deschis de către Dl. 
Solcan Alexandru, dr. conf. univ., de-
canul Facultăţii Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative, USM 
şi reprezentanţii Institutului Civic şi 
Institutul pentru Relații Externe (IFA) dl. Holger-Michael Arndt şi dna Kateryna Buyar.
În prima zi de desfăşurare, seminarul a fost destinat studenţilor şi s-a axat pe familiarizarea aces-
tora cu metodele interactive de predare folosite în învățământul european, iar prin instruiri de 
simulare i-a ajutat să  înțeleagă mai profund esența organizării relațiilor socio-politice europene. 
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Printre activităţile realizate menţionăm: 
“Warm-up exercise BINGO”; “Picture 
gallery:What does democracy mean to 
me?”, “Circle of experts:The main polit-
ical bodies of the EU” etc. Evenimentul 
s-a petrecut într-o atmosferă dinamică, 
interactivă cu multe discuţii şi dispoziţie 
bună.
Studenţii au fost instruiţi  privind reg-
ulile jocului, au primit diverse roluri: au 
reprezentat Comisia Europeană, Con-
siliul UE, Parlamentul UE, statele cu 
aspiraţii europene, mass-media. După, 
au urmat negocieri, dezbateri, confer-
inte de presă, semnarea de acorduri etc. 
Seminarul a fost unul intensiv, interesant şi foarte productiv.
Evenimentul a fost adresat profesorilor şi studenţilor fiind axat pe metode interactive de pre-
dare – învăţare: Scrabble, Fishbowl: How does democracy work best?, Table talk on a good 
society etc. Sminarul a fost derijat de către reprezentanţii Institutului Civic şi Institutul pentru 
Relații Externe (IFA) dl. Holger-Michael Arndt şi dna Kateryna Buyar.
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