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Semnarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii 

Moldova şi Agenţia universitară a Francofoniei (AUF)

      La data de  6 noiembrie 2015, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Agenţia Uni-
versitară a Francofoniei (AUF) au semnat un Memorandum de înţelegere cu scopul de a promova mobilitatea 
şi angajările profesionale a tinerilor din Republica Moldova.

     Semnarea memorandumului dintre Ministerul Tineretului şi 
Sportului al Republicii Moldova şi Agenţiei Universitare a Fran-
cofoniei a fost primul parteneriat contractual între AUF şi Guver-
nul Republicii Moldova.

     Cele două instituţii au unit forţele pentru a consolida mobili-
tatea Francofoniei şi integrarea tinerilor din Republica Moldova, 
fiind un plan de acţiune comun realizat.

     Loretta Gandrabura, ministrul Tineretului şi Sportului şi-a ex-
primat încrederea spre o colaborare de succes între cele două părţi.

    În acest context s-a organizat o masă rotundă cu tema: ,, Mobilităţi francofone în beneficiul tinerilor din 
Republica Moldova”.

    Domnul Marius Lazurcă, ambasadorul român în Republica Moldova a participat la acest eveniment cu 
prezentarea programului de burse “Eugen Ionescu”. Doamna 
Virginia Revenco, coordonator al Programului Erasmus Plus din 
Republica Moldova, a vorbit despre oportunităţile de mobilitate 
pentru studenţii şi profesorii francofoni, doamna Eloise Roussel, 
consultant politic la Alianţa Franceză din Moldova a prezentat 
programul Campus France şi doamna Roxana Turcanu, şef de 
antena Chişinău a AUF, a relatat despre serviciile de mobilitate 
oferite de AUF. Programele de mobilitate oferite de Ministerului 
Tineretului şi Sportului au fost menţionate în discursul dlui Ion 
Donea, şeful Departamentului Tineret din cadrul acestui minister.

    Reprezentanţii departamentelor de relaţii internaţionale, pro-
fesorii şi studenţii de la diverse universităţi din Republica Moldova au participat la discuţii în cadrul mesei 
rotunde, menţionând  beneficiile şi importanţa mobilităţilor francofone în spaţiul autohton.
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                MASA ROTUNDĂ  „OPORTUNITĂŢI NAŢIONALE DE ABILITARE

ECONOMICĂ A TINERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

      În cadrul săptămînii  Zilei Tineretului desfăşurată în cadrul USM, catedra ”Contabilitate şi Informatică 
Economică”, la 13 noiembrie 2015,a organizat Masa rotundă cu tema: ”Oportunităţi naţionale de abilitare 
economică a tinerilor în Republica Moldova”. La acest eveniment au participat  cadrele ştiinţifico-didactice, 
masteranzii şi studenţii de la diferite specialităţi instruite în cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice.

La eveniment a participat  Dna Liudmila Stihi, şef Direcţie „Instruire, Inovare, Cercetare”, repre-
zentant al Organizaţiei Dezvoltării 
Sectorului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (ODIMM), care a prezentat 
oportunităţile tinerilor de iniţiere şi 
dezvoltare a unei afaceri în cadrul 
programelor naţionale oferite de 
ODIMM. Deasemenea s-a prezentat 
condiţiile şi posibilităţile de aplicare 
a următoarelor programe: Progra-
mul Naţional de Abilitare Economi-
că a Tinerilor (PNAET)– destinat tinerilor creativi care au idei de afaceri şi au nevoie de finanţare şi instruire; 
„Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) – program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi 
economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antrepre-
norial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii; „Pare 1+1” – program destinat lucrătorilor migranţi şi 
rudelor acestora care doresc să investească în lansarea sau dezvoltarea unei afaceri proprii.

În cadrul comunicărilor prezentate s-a iniţiat dezbateri şi schimbări de opinii între participanţii la masa 
rotundă, fapt ce dă dovadă de interesul 
tinerilor să-şi dezvolte abilităţile 
antreprenoriale prin lansarea unei 
afaceri proprii. Majoritatea din ei au 
venit cu idei de afaceri, care necesită 
finanţare, cei care deja au o afacere, 
necesită îndrumări în gestiunea 
eficientă a acesteia şi nu în ultimul 
rînd, discuţiile au trezit interes 
tinerilor la care părinţii muncesc peste 

hotare, mijloacele cărora pot fi investite în crearea sau dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

În încheiere Dna Dolghi Cristina, dr., conf. univ., şef Catedră ”Contabilitate şi Informatică Economică 
” a felicitat participanţii la lucrările Mesei rotunde cu Ziua Tineretului şi a salutat implicarea tineretului, ce face 
studii la specialităţile din cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice, USM, în dezvoltarea obiectivelor de planificare  
A îndemnat  ca tinerii să fie mai cointeresaţi şi să profite de  oportunităţile şi Programele oferite de Guvernul 
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Republicii Moldova. 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate

Pe 28-31 octombrie 2015 în cadrul Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova a avut loc Conferinţa 
ştiinţifică internaţională cu genericul Identităţi naţionale în dialog 
intercultural: unitate prin diversitate, consacrată punerii în discuţie 
a problemei raporturilor dintre identităţile etnice conlocuitoare din 
Republica Moldova la nivel cultural având ca exemplu experienţa 
internaţională în acest domeniu. 

Având ca parteneri şi Biroul de Relaţii Interetnice din Re-
publica Moldova. La conferinţă au participat 66 de savanţi din ţară 
şi de peste hotare dintre care: 44 din Republica Moldova şi 22 din 
străinătate. Instituţiile din Republica Moldova au fost reprezentate de savanţi reprezentanţi ai unor instituţii 
cum ar fi: Universitatea de Stat din Moldova; Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Institutul 
Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Universitatea din Comrat; Muzeul Naţional de Is-

torie a Moldovei; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 
Centru de cercetări ştiinţifice din Găgăuzia „M.V.Marunevici”; So-
cietatea ştiinţifică a bulgariştilor din Republica Moldova; Asociaţia 
Naţională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova. Savan-
ţii din străinătate au reprezentat aşa ţări ca: Italia (Universitatea 
din Padova); Bulgaria (Universitatea din Blagoevgrad); Germania 
(Universitatea din Berlin); Polonia (Universitatea din Opole); Ru-
sia (Universitatea din Priorsc); Ucraina (Institutul de Arheologie 
din Odesa, Muzeul de arheologie din Odesa, Universitatea Naţio-
nală I.I. Mecinicov din Odesa, Universitatea Naţională de Marină 

din Odesa, Institutul naţional de filozofie din Ucraina); România (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, Institutul „V. Pârvan” din Bucureşti, Universitatea din Oradea, Institutul 
de Arheologie şi Istoria Artei Cluj, Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean Buzău). De 
asemena lucrările conferinţei au fost asistate şi de  studenţi de la 
Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM.

La deschiderea oficială a Conferinţei mesaje de salut par-
ticipanţilor la conferinţă au adresat conf. univ., dr., Igor Şarov, vi-
ceministru, Ministerul Culturii al RM; prof.univ., dr.hab., Otilia 
Dandara, prorector pentru activitatea didactică, USM; conf.univ., 
dr. Ion Gumenâi, Decanul Facultăţii de istorie şi Filozofie, USM; 
Vera Petuhov - Director general adjunct  Birou Relaţii Interetni-
ce, Stepan Bulgar – Directorul Centrului de cercetări ştiinţifice din 
Găgăuzia „M.V.Marunevici”; Nicolai Cervencov – Preşedintele 
Societății ştiinţifice a bulgariştilor din Republica Moldova. 
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La deschiderea Conferinţei au fost incluse trei comunicări în plen, prezentate de către cercetătorii 

Cătălin Turliuc, Veaceaslav Stepanov şi Eudochia Saharneneanu care de fapt au pus bazele discuţiilor 
fiind atinse principalele linii, directorii problematicii  dezbătute în cadrul conferinţei. 

După şedinţa în plen conferinţa şi-a continuat activitatea în cadrul a patru ateliere de comunicări: Di-
alogul intercultural din spaţiul carpato-danubiano-pontic în epoca fierului; De la identităţi religioase la iden-
tităţi naţionale ; Dialogul intercultural al identităţilor naţionale în epoca contemporană şi Pluralismul cultural: 
sfera publică, religie, etica socială. 

 Raportorii au atins diverse şi importante probleme legate de etnicitate, dialog cultural şi intercultural pre-
cum şi conceptualizarea acestora precum ar fi: Celţii şi populaţiile locale din aria intra-carpatică. Conexiuni 
şi identităţi culturale flexibile în sec. IV-III a. Chr.; Apartenenţa religioasă ca indiciu al identităţii naţionale 
(Cazul minorităţilor religioase din Basarabia); „Turnul Babel” basarabean: multiculturalitatea Basarabiei în 
descrierile şi percepţiile călătorilor ruşi din sec. al XIX-lea; Raporturile dintre populaţia majoritară şi minori-
tăţile etnice în cadrul normativ-juridic din RSS Moldovenească (1944-1953); Consumatorul etnic ca element 
de referinţă a marketingului etnic;  Perspective interculturale în contextul crizei socio-economice şi spirituale 
moderne precum şi altele. 

Referatele prezentate au trezit un viu interes şi au provocat numeroase discuţii.

Vizita Consiliului Profesoral al facultăţii de Drept, USM la Universitatea din Bucureşti

    În perioada 12-14 noiembrie 2015 o delegaţie alcătuită din membrii Consiliului Profesoral al Facultăţii de 
Drept a Universităţii de Stat din Moldova au întreprins o vizită de lucru la Universitatea din Bucureşti, Româ-
nia, cu prilejul împlinirii  a 150 de ani ai prestigioasei facultăţi de Drept , dar fiind şi ca un răspuns al vizitei 
membrilor Consiliului Profesoral ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti din octombrie 2014 în 
legătură cu serbarea a 55 de ani ai Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Anume în toamna 
anului 2014 a fost fundamentată temelia unei frumoase colaborări dintre cele două facultăţi de drept.

    În cadrul vizitei la 13 noiembrie 2015 a avut loc şedinţa comună a celor două Consilii Profesorale la care s-a 
discutat despre proiectele de colaborare, care deja funcţionează şi unele care încă urmează a fi  implementate.

    Dintre proiectele ce funcţionează s-a menţionat  proiectul legat de mobilitatea profesorilor  invitaţi pentru 
a ţine lecţii deschise studenţilor şi masteranzilor.

    La fel, s-au discutat despre proiectele legate de şcoala doctorală, despre scrierea articolelor ştiinţifice în 
colaborare, despre intensificarea mobilităţii academice a studenţilor şi profesorilor. Solemnitatea  evenimen-
tului a fost menţinută de vorbitorii, care s-au arătat mulţumiţi de bunăvoinţa şi căldura ce a avut loc la aceste 
întîlniri. 

    Ulterior, reprezentanţii Facultăţii de Drept a USM-ului  au participat la o excursie prin incinta Facultăţii de 
Drept din Bucureşti,  unde au fost prezentate sălile de studii, bibliotecile, sălile  de conferinţe, etc.  Impresiile 
lăsate  au fost cele mai inedite.

   La desfăşurarea ceremoniei prilejuite de  aniversarea  a 150 de ani a Facultăţii de Drept din Bucureşti au 
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participat oaspeţi din Franţa şi Turcia. Un moment emoţionant al serii a fost organizat în cinstea celor mai 
remarcabili profesori ai facultăţii, printre care dr.Constantin Mitrache, dr.Emil Stancu, dr.Nicolae Volonciu,dr. 
Stanciu Carpenaru.

     Ambianţa plăcută, zilele însorite de toamnă au creat o atmosferă deosebită şi memorabilă.

 În cele din urmă, toţi participanţii la evenimentele oraganizate pe parcursul celor trei zile s-au arătat încreză-
tori în vederea colaborării ulterioare dintre cele două facultăţi de drept.

     Cel mai bun debut în chimie - 2015

Marţi, 17 noiembrie 2015 la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică s-a desfăşurat concursul „Cel 
mai bun debut în chimie – 2015”. Concursul a fost prilejuit de săptămîna Tineretului şi a avut ca obiective în-
cadrarea studenţilor anului întâi în colectivul facultăţii, stimularea şi încurajarea creativităţii, responsabilităţii, 
muncii în echipă, precum şi  a interesului faţă de domeniul fascinant al chimiei.

Au participat cinci echipe a cîte cinci studenţi reprezentanţi ai celor 5 grupe academice ale anului I. În 
cadrul unei victorine, derulate într-o manieră distractiv-ştiinţifică, au fost totalizate cunoştinţele din domeniul 
chimiei generale şi anorganice acumulate în decursul primelor săptămîni de studii, după care echipele au de-
monstrat cunoaşterea simbolurilor chimice şi a nomenclaturii elementelor chimice. În final cadrele didactice şi 
masteranzii secţiei chimie anorganică a departamentului Chimie au demonstrat experimente  inedite şi trucuri 
chimice impresionante.

Juriul, format din decanul facultăţii şi cadrele didactice a nominalizat echipa cîştigătoare a concursului 
formată din reprezentantele grupei I, specialitatea Chimie.

Aliona COTOVAIA

dr., conf.univ. 

Prodecanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică

      

Asigurarea managementului calităţii în contextul implementării prevederilor

Codului Educaţiei

 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în comun 
acord cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova au organizat 
Seminarul Republican cu participarea prorectorilor pentru activi-
tatea didactică şi şefii Comisiilor de Asigurare a Calităţii din toate 
instituţiile de învăţământ superior cu genericul „Asigurarea mana-
gementului calităţii în contextul implementării prevederilor Codu-
lui Educaţiei”.
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 În lucrările Seminarului au luat parte: Ion Şişcanu, dr.hab., 
viceministru, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova; Nadejda 
Velişco, dr., conf.univ., şef Direcţie Învăţământ Superior, Ministe-
rul Educaţiei al Republicii Moldova; Otilia Dandara, dr.hab., prof.
univ., prorector pentru activitatea didactică la Universitatea de Stat 
din Moldova.

 În comunicarea sa „Reformele în învăţământul superior în 
contextul implementării Codului Educaţiei”, Nadejda Velişco s-a 
axat pe demersuri inovative ale Codului Educaţiei, care trebuie 
implementate în perioada imediat următoare: conceperea Şcolilor 
Doctorale, funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii, cercetarea în învăţământul superior etc.

 Doina Usaci, consultant superior al Direcţiei Învăţământ Supe-
rior, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, a prezentat noul 
Plan-Cadru pentru învăţământul superior, accentuînd latura auto-
nomiei universitare în elaborarea Planurilor instituţionale de învă-
ţământ.

 Tatiana Gherştega, consultant principal al Direcţiei Învăţământ 
Superior, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a prezentat 
Cadrul Naţional al Calificărilor în învăţământul superior: concep-
tul şi metodologia elaborării, mecanisme şi modalităţi de aplicare 
în practica universitară.

 Subiectul-cheie al Seminarului a fost axat pe lansarea „CA-
DRULUI DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI UNIVER-
SITAR”, prezentat de coordonatorul acestei lucrări Vladimir Guţu, 
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, decan al Facul-
tăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, expert internaţional în edu-
caţie.

 Cadrul de referinţă al curriculumului universitar reprezintă 
documentul care defineşte fundamentele conceptuale şi metodolo-
gice ale politicilor curriculare la nivel naţional. Acesta se încadrea-
ză prin funcţiile sale în realizarea demersului prioritar al Strategiei 
Naţionale «Moldova 2020», care prevede «modernizarea sistemu-
lui educaţional, pentru a răspunde atât nevoilor individuale ale tinerilor, cât şi cerinţelor pieţii forţei de muncă, 
în scopul sporirii productivităţii acesteia şi al majorării ratei de ocupare în economie».

 Totodată, Cadrul de referinţă al curriculumului universitar va asigura implementarea unor schimbări 
de esenţă, prevăzute de Codul educaţiei (2014), Strategia Naţională «Educaţia 2020», documente internaţio-
nale care reglementează spaţiul european comun pentru învăţământul superior:
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•	 Declaraţia Bologna (DB)

•	 Cadrul European al Calificărilor (CEC)

•	 Standardele de calitate ISO9001:2008

•	 Programul «Horizon 2020»

•	 Proiectul EHEA-ERA

•	 Proiectele de mobilitate Erasmus-Mundus etc.

 În contextul acestor documente naţionale şi internaţionale, dezvoltarea Curriculumului Universitar 
devine o direcţie strategică de asigurare a calităţii învăţământului superior, prevăzută explicit în Codul 
Educaţiei.

 Proiectarea şi implementarea Curriculumului Universitar la toate ciclurile învăţământului superior 
reprezintă un demers de maximă importanţă pentru funcţionarea eficientă a întregului sistem, precum şi a 
fiecărei instituţii în parte. Acest demers are nevoie de o abordare ştiinţifică, profesională, dar şi experienţială. 
În acest sens, Cadrul de referinţă al Curriculumului Universitar oferă strategii, principii şi instrumente de dez-
voltare curriculară în condiţiile specifice de reformare a învăţământului superior.

 Indiferent de diversitatea instituţiilor de învăţământ superior, de condiţiile în care funcţionează acesta, 
de politicile instituţionale ale fiecărei entităţi, există abordări şi principii generale care pot răspunde nevoilor 
şi cerinţelor fiecărui beneficiar. Cadrul de referinţă sprijină, în acest sens, dezvoltarea autonomiei universitare 
şi deschide noi oportunităţi de sincronizare a învăţământului superior la nivel naţional şi internaţional.

 Concomitent, în procesul generării/dezvoltării curriculumului universitar este important să se ţină cont 
de tendinţele şi provocările-cheie ale timpului: globalizarea, gestionarea eficientă a resurselor, schimbările 
economice şi sociale, noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, inovaţiile. 

Vladimir GUŢU,

doctor habilitat în pedagogie, 

profesor universitar

BILANŢUL CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ  

,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”

Ziua Mondială a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, proclamată în 2001 de către cea de-a 31-a Conferinţă 
generală a UNESCO este marcată anual pe 10 noiembrie. În acest context în data de 10-11 noiembrie, 2015 
în incinta Universităţii de Stat din Moldova, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare in-
ternaţională „Integrare prin Cercetare si Inovare” care a avut drept scop primordial construirea unei punţi de 
legătură între ştiinţă şi societate, dar şi asigurarea unei informări mai ample a publicului larg asupra impor-
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tanţei ştiinţei. Conferinţa care a durat două zile, a avut drept scop 
consolidarea relaţiilor ştiinţifice la nivel intra/interuniversitar şi  a 
conţinut un program divizat pe  ateliere şi secţiuni pe următoarele 
domenii: Ştiinţe ale Naturii şi Exacte, Ştiinţe Umanistice, Ştiinţe 
Sociale, Ştiinţe Juridice şi Economice.

Printre obiectivele realizate se numără: promovarea rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifice, promovarea noilor tendinţe în dezvoltarea 
sistemului de cercetare şi inovare, întărirea capacităţilor ştiinţifice 
pentru participarea activă la activităţile de cercetare ştiinţifică şi de 
utilizare a rezultatelor acesteia, creşterea nivelului de colaborare 
internă şi externă în programele de cercetare, monitorizarea intereselor ştiinţifice ale colaboratorilor, schimbul 
de informaţie ştiinţifică, schimbul de idei, implicarea doctoranzilor în realizarea tematicii de cercetare, trasarea 

unor noi obiective care urmează a fi realizate în cadrul cercetărilor. 

În cadrul Conferinţei au participat circa 400 de participanţi, cadre 
didactice, doctoranzi de la USM cât şi reprezentanţi de la alte 
instituţii cum ar fi: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Uni-
versitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Universitatea de Stu-
dii Europene din Moldova, Curtea Supremă de Justiţie, Institutul 
de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Universitatea Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
al AŞM, Academia de Studii Economice din Moldova, Universi-
tatea ,,Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea ,,Apollonia” din Iaşi, 
Biblioteca Colegiului de Construcţii, Biblioteca Judeţeană ,,V.A. 

Urechia” din Galaţi, Biblioteca Municipală ,,B.P. Haşdeu”, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea de Stat din Ti-
raspol, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Institutul de 
Zoologie al AŞM, Institutul de Genetică şi Zoologie şi Protecţia 
Plantelor al AŞM, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, In-
stitutul Ştiinţelor Practice de Horticultură şi Tehnologie Alimenta-
ră, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului ,,Nico-
lae Dimo”, Universitatea ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi, Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Institutul de Fiziologie şi 
Seanocreatologie al AŞM, Universitatea Tehnică a Moldovei, In-
stitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ,,D. Ghiţu” al 
AŞM, Institutul de Istorie al AŞM, Institutul Patrimoniului Cultu-
ral al AŞM, Universitatea Financiară şi Drept Vamal din Dnepropetrovsc, Ucraina, Şcoala Profesională din

Leova, Liceul Teoretic Săseni, Călăraşi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea ,,Spiru Haret” din 
Bucureşti, Ровенский государственный гуманитарный университет, Украина, Department of Sociology, 
University of Washington, USA,  Biroul Naţional de Statistică, Centrul Naţional Anticorupţie, Université de 
Poitiers, UNED Madrid, Universidade de Lisboa.

Marea majoritate a comunicărilor au trezit discuţii, comentarii şi sugestii, fapt ce demonstrează interesul cer-
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cetătorilor faţă de astfel de activităţi. Implicarea participanţilor la dezbaterile pe marginea comunicărilor expuse, 
denotă actualitatea temelor abordate şi interesul profund faţă de domeniul cercetare şi inovare.

 Ţinem să menţionăm că toţi participanţii Conferinţei au primit culegerea de rezumate a comunicărilor, 
programul Conferinţei, cât şi diplome de participare.

Marianna Savva, inginer coordonator, 

Institutul de Cercetare şi Inovare

                                  Felicitări câştigătorilor Premiului municipal pentru tineret

în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediţia 2015

La 5 noiembrie curent, la Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a avut loc şedinţa Comisiei de ex-
perţi pentru decernarea Premiului municipal pentru tineret, în cadrul căreia au fost făcute totalurile Concur-
sului pentru Premiul municipal pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediţia 2015.

În urma discuţiilor purtate de către experţi au fost selectate cele mai valoroase lucrări care reprezintă 
studii actuale ce conţin inovaţii ştiinţifice de o mare importanţă practică şi un înalt impact, precum şi candidaţi 
cu performanţe deosebite în diverse domenii de activitate.

În acest an, din rândul universitarilor de Premiul municipal pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, 
literaturii şi artelor s-au învrednicit dl Marin Butuc (Facultatea de Litere) şi Ivan Radevici (Facultatea de Fi-
zică şi Inginerie), iar de premii speciale – dna Irina Bacalov (Facultatea de Biologie şi Pedologie) şi dl Dumi-
tru Untilă  (Facultatea de Fizică şi Inginerie).

Cu acest prilej, urăm caştigătorilor multă sănătate, rezultate ştiinţifice demne de apreciere  naţională şi 
internaţională, optimism şi perseverenţă. La mai mult şi la mai mare!

Tatiana Bulimaga, Şef Secţie, 

Institutul de Cercetare şi Inovare 

Extinderea domeniilor de cercetare la Departamentul Relaţii Internaţionale prin

prisma programelor internaţionale de mobilitate academică în cadrul Proiectului MSU FP7 
IRSES Marie Curie

În cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative continuă implementarea programului european pentru dezvoltarea potenţialului ştiinţific – 
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Proiectul “Seventh Framework Programme – Marie Curie Actions 
– People. International Research Staff  Exchange Scheme”. Pro-
iectul a fost lansat pentru perioada 2013- 2017 şi elaborat de către 
Universităţile de la Tartu (Estonia), Vilnius, Chişinău şi Tbilisi, sub 
egida Comisiei Europene. Acesta are drept scop aranjarea şi men-
ţinerea relaţiilor de parteneriat în domeniul cercetărilor ştiinţifice, 
pregătirii tinerilor cercetători, în special, prin efectuarea vizitelor 
de studiu. 

În acest context, în perioada 12 noiembrie – 12 decembrie 
curent la Departamentul Relaţii Internaţionale se află în vizită de 

studiu dna Kalandadze Natia, coordonator la Departamentul Rela-
ţii Internaţionale, Universitatea ”Ivane Javakhishvili” din Tbilisi, 
Georgia. Cercetătoarea a participat la masa rotundă “Necesitatea 
de implicare: Parteneriatul Estic şi angajamentul la nivel local” 
organizată în cadrul Centrului de Studii Europene, USM şi la lu-
crările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ”Ştiinţa politică şi so-
cietatea în schimbare” dedicată aniversării 20 ani FRIŞPA, care s-a 
desfăşurat pe data de 13 noiembrie. Kalandadze Natia a relatat des-
pre Georgia în cadrul Parteneriatului Estic, menţionînd realizările 
şi bunele practici de implementare     pentru Republica Moldova.

Vizita dnei Kalandadze Natia la departament presupune schimbul de experienţă şi se desfăşoară în 
conformitate cu un plan organizaţional care prevede activităţi de ordin cultural pentru familiarizarea cu istoria, 
tradiţiile şi cultura statului, cît şi de ordin academic, prin participarea la şedinţele departamentului, participa-
rea la discutarea tezei de doctor habilitat, organizarea unei lecţii publice cu studenţii de la specialitatea Relaţii 
Internaţionale, precum şi participarea la proiectele în desfăşurare 
ale Departamentului Relaţii Internaţionale.

Extinderea domeniilor de cercetare prin prisma programe-
lor internaţionale de mobilitate academică reprezintă o dimensiune 
persistentă de activitate a Departamentului Relaţii Internaţionale. 
Aceasta generează lărgirea orizonturilor de cunoaştere şi perfec-
ţionare continuă a cadrelor didactice în procesul de învăţare–pre-
dare-cercetare, precum şi crearea condiţiilor necesare dezvoltării 
durabile a departamentului.

BILANȚUL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE „ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE                
METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE”.

 În data de 19 noiembrie, 2015 și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională Școala Internaționa-
lă de metodologie în științele socio-umane. Conferința a fost organizată de către Departamentul Filosofie și 
Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova. Conferința Internațională a 
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reprezentat un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei. Au fost propuse mai multe obiective întru reali-
zarea acestui eveniment: determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic 
utilizat în domeniul științelor socio-umane; prezentarea unor stu-
dii de caz concrete, cu scopul de a demonstra cum funcționează 
metodele propuse pentru studierea științelor socio-umane; abor-
darea semiotic-hermeneutică în științele socio-umane: cum au 
loc interpretările contextualiste în diverse domenii; determinarea 
unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-u-
mane, în măsură să organizeze coerent și integrator conglomera-
tul de cunoștințe, experiențe, interpretări și evaluări; propunerea 
de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cu-
noaștere și studiere a realităților socio-umane.

 Conferința a fost structurată în trei secțiuni: 1 – Metodo-
logii generale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică, semiotică, fenomenologie). 2 – Metode de ana-
liză specifică științelor socio-umane (antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politice, filologie 
și artă,  comunicare și relații publice). 3 – Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare interactive în 
interpretarea discursului socio-uman. 

 La conferință au participat cercetători și cadre didactice din mai multe domenii: filosofie, antropo-
logie, psihologie, sociologie, științe politice, filologie, științe ale 
comunicării și relații publice, artă. În calitate de instituție co-orga-
nizatoare din R.Moldova a fost Academia de Științe a Moldovei. 
Instituțiile co-organizatoare din străinătate au fost - Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea Filosofie și Științe Social-Po-
litice, Iași; Academia Română, Filiala Iași, Institutul „Gheorghe 
Zane”; Fundația „Ștefan Lupașcu”, Iași. 

 Participanții la conferință au reprezentat mai multe facultăți 
din cadrul Universității de Stat din Moldova – facultatea Istorie 
și Filosofie, facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, fa-
cultatea Litere, facultatea Științe Politice, facultatea Sociologie și 

Asistență Socială. Au participat și cercetători din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, din cadrul Univer-
sității „Alecu Russo”, Bălți, cât și din cadrul Universității din Comrat. O contribuție majoră la desfășurarea 
dialogului interdisciplinar l-au avut participanții care au reprezentat mai multe instituții de învățământ și de 
cercetare din România. Astfel, au participat la conferință mai multe personalități marcante din cadrul univer-
sității „Al.I.Cuza”  - decanul facultății Filosofie și Științe Social-Politice, dl prof. Nicu Gavriluță; directorul 
Centrului de Hermenutică, Fenomenologie și Filosofie practică, dl. prof. Ștefan Afloroaei; directorul Depar-
tamentului Filosofie, dl. prof. Petru Bejan; președintele Asociației Române de Studii Semiotice, dl prof.Trai-
an Stănciulescu; directorul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, conf.dr. 
Adrian Muraru, cât și un grup de cercetători din cadrul Universității „Petre Andrei” și Institutului „Gheorghe 
Zane”, Iași – conf.dr.Viorel Robu, conf. dr. Georgiana Corcaci, dr.Lavinia Maria Pruteanu, dr.Mirela Ciudin.

Comunicările expuse de participanți au fost ascultate cu mare interese, au fost discuții interesante, comentarii 
în baza discursurilor participanților. Dialogul viu întâlnit în toate secțiunile conferinței demonstrează interesul 
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cercetătorilor și cadrelor didactice în raport cu metodologia inter-
disciplinară prezentă în interpretarea discursului socio-uman. În 
cadrul acestei conferințe participanții au avut ocazia de a schimba 
idei și informații la nivel interdisciplinar cu specialiști de nivel 
înalt.

Menționăm că participanții Conferinței Internaționale au primit 
mapa cu materialele conferinței, care a inclus rezumatele comuni-
cărilor și programul conferinței. Participanților Conferinței li s-au 
oferit diplome de participare.

Ziua Mondială a Filosofiei și-a continuat manifestarea cu wor-
kshopul organizat de prof.dr. Traian Stănciulescu, Universitatea 
„Al.I.Cuza” Iași, care a avut loc în data de 20 noiembrie, 2015.  Tema workshopului desfășurat a fost – Pu-
terea cuvântului viu sau, altfel, despre metodele semioticii. A fost un eveniment organizat pentru studenți, în 
special pentru cei de la specialitățile socio-umane. Studenții având frumosul prilej de a învăța și de a aplica 
instrumentariul metodologic de natură semiotică.

        Lansarea cărţii “HOMO AGGRESSIVUS: de ce nu se opresc războaiele şi violenţa”

La 19 noiembrie în incinta Facultăţii de Biologie şi Pedologie 
a Universităţii de Stat din Moldova  a avut loc prezentarea de carte 
“HOMO AGGRESSIVUS: de ce nu se opresc războaiele şi vio-
lenţa”, autor – Dorian Furtună, doctor în ştiinţe biologice. Aceas-
tă carte este considerată de specialişti în diverse domenii ca prima 
carte de etologie umană şi psihologie evoluţionistă din Republica 
Moldova.

Autorul de la început a mărturisit ca are o deosebită plăcere 
de a se întoarce în Alma Mater Studiorum, instituţia absolvită, fiind 
student la Biologie. În cadrul facultăţii Dorian Furtună s-a specia-
lizat la Zoologie şi, studiind mai îndeaproape comportamentul insectelor sociale, s-a aprofundat în cercetarea 
interrelaţiilor biologice şi sociale ce determină  comportamentul animalelor. Interesul faţă de acest domeniu 
s-a finalizat cu susţinerea în anul 2004 a tezei de doctor în ştiinţe biologice “Aspecte ale comportamentului 
agresiv la Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae)”. Vasta sa pregătire ştiinţifică i-a permis să extrapoleze 
particularităţile instinctului agresivităţii asupra speciei umane. Ca rezultat, în acest an, după o muncă asiduă 
de circa 6-7 ani, după o analiză minuţioasă a bibliografiei de specialitate ce include peste 1350 de surse şi în 
baza rezultatelor acumulate, vede lumina tiparului aceasta carte. Divizată în şase părţi, această carte pas cu 
pas evidenţiază rolul factorilor genetici, mediului înconjurător şi educaţiei asupra agresivităţii şi echilibrului 
nostru emoţional. Nu este doar un studiu filozofic, citită cu atenţie această lucrare fundamentală ne poate ajuta 
pe fiecare în parte să depăşim frustrările ca ne fac mai agresivi.

Semnificaţia practică a cărţii a fost menţionată de participanţii la acest eveniment: studenţi, masteranzi 
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şi doctoranzi ai facultăţii Biologie şi Pedologie, cadrele didactice, 
persoanele invitate (domnul Leonid Voloşciuc, doctor habilitat, 
profesor universitar, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie 
a Plantelor al AŞM; doamna Silvia Cheianu, doctor, conferenţiar 
universitar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată).

În cadrul discuţiilor profesorii facultăţii (domnul Vasile 
Şalaru, doctor habilitat, membru corespondent al AŞM, profesor 
universitar; domnul Victor Şalaru, doctor habilitat, profesor uni-
versitar; doamna Ana Bîrsan, doctor în biologie, conferenţiar uni-
versitar, şef departamentul Biologie şi Ecologie; doamna Alina 

Trofim, doctor în biologie, lector ) au remarcat diferite aspecte ale fiinţei umane şi rolul ei în societatea con-
temporană. Mulţi din ei şi-au adus aminte şi de Dorian Furtună în calitate de student al facultăţii Biologie şi 
Pedologie de pe timpuri.

Autorul cărţii, domnul Dorian Furtună, pe lângă răspunsurile 
la întrebările auditoriului, a oferit şi nişte sfaturi tinerii generaţii, 
dornice de a dezvolta ştiinţa biologică şi pe sine însuşi. Îndemnul 
Domniei sale a fost de a citi, de a cugeta şi de a cerceta. Doar în 
aceste condiţii se poate să-ţi realizezi visul profesional.

Sunt întru totul de acord cu autorul cărţii, că această lucrare 
reprezintă un studiu care “adresează întrebări şi oferă răspunsuri 
din perspectiva biologiei evoluţioniste ”.

Mihai Leşanu, dr., conferenţiar universitar,

         Decanul facultăţii Biologie şi Pedologie 

Aniversarea a 20 ani a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Luna noiembrie a fost marcată de evenimente semnificative atît pentru Departamentul Relaţii Internaţi-
onale, cît şi la nivel de facultate. Cu prilejul aniversării de 20 ani a 
Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, 
în zilele de 12-13 noiembrie s-au desfăşurat mai multe activităţi. 
Pe data de 12 noiembrie au fost organizate lecţii publice cu parti-
ciparea profesorilor din străinătate: Dr. Song Lilei, de la Univer-
sitatea Tongji, China, şi Dr. Pascariu Gabriela Carmen împreună 
cu Dr. Oanţă Ovidiu Nicolae de la Universitatea ”A. I. Cuza” din 
Iaşi, România. De asemenea, în contextul cooperării dintre Cen-
trele de Studii Europene din cadrul USM şi a Universităţii ”A. I. 
Cuza” din Iaşi, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative a fost gazda mesei rotunde “Necesitatea de implicare: Parteneriatul Estic şi angajamentul la 
nivel local”. Evenimentul a întrunit cercetători din Republica Moldova,  proiectul FP7 IRSES Marie Curie şi 
România, Universitatea ”A. I. Cuza” din Iaşi, în contextul Programului Jean Monnet “The Eastern partnership 

  Buletin informativ № 9-2015

13



under strain – time for a rethink?”. 

Comunicările prezentate au abordat teme actuale pentru 
cercetarea ştiinţifică: dezvoltarea rezilienţei în ţările vecine ale UE, 
noi abordări pentru un Parteneriat Estic mai efficient; abordarea 
UE faţă de vecinătatea estică – un moment al reconsiderării;  deter-
minantele şi perspectivele politicii externe a Republicii Moldova 
vis-a-vis de vecinătatea estică a Uniunii Europene; factorul UE în 
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova prin prisma 
Parteneriatului Estic; educaţia universitară în societatea multicul-
turală a Republicii Moldova: schimbările integrării în contextul 
politicilor de vecinătate ale UE. Evenimentul a fost marcat şi de 
semnarea Acordului de Parteneriat dintre Centrele de Studii Europene din cadrul USM şi a Universităţii ”A. I. 
Cuza” din Iaşi, care are menirea să ridice la un nou nivel relaţia de cooperare dintre cele două instituţii. 

Pe data de 13 noiembrie, curent, s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifică Studenţească ”Ştiinţa politică şi 
societatea în schimbare”, dedicată celei de-a 20-a aniversare a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice 
şi Administrative. Manifestarea a reunit funcţionari de stat, politicieni şi experţi ai societăţii civile, reprezen-
tanţi de la centrele universitare din ţară şi de peste hotare: IRIM, Academia de Administrare Publică, ULIM, 

USPEE, Perspectiva INT, Universitatea din Ljubljana, Slovenia, 
Universitatea Tongji, China, Universitatea ”A. I. Cuza” din Iaşi. Au 
fost puse în discuţie problemele modernizării politice a Republicii 
Moldova, aspecte legate de reformarea administraţiei publice în 
contextul eforturilor de europenizare a ţării, precum şi promovarea 
intereselor pe plan internaţional prin stabilirea relaţiilor de colabo-
rare cu alte state şi asigurarea securităţii naţionale. Comunicările 
participanţilor şi discuţiile au fost repartizate tematic în ateliere de 
lucru. Departamentul Relaţii Internaţionale şi-a desfăşurat lucrările 
în cadrul atelierelor 3, 4 şi 5 ale conferinţei.

În cadrul atelierului 3 ”Colaborarea internaţională – factor important în modernizarea societăţii” au 
participat cu comunicări cercetători din străinătate, funcţionari din cadrul instituţiilor de stat (Parlamentul Re-
publicii Moldova) şi cadre didactice şi doctoranzi din cadrul USM (FRIŞPA şi Facultatea Ştiinţe Economice), 
dar şi de la alte centre universitare: Perspectiva-INT, ULIM. Discuţiile au fost moderate de Prof. Valentina 
TEOSA şi Dr. Gheorghe CĂLDARE de la Departamentul Relaţii Internaţionale. Majoritatea discursurilor au 
fost axate pe aşa subiecte cum ar fi: colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, mecanisme şi 
practici contemporane de cooperare a ţării noastre în contextul diplomaţiei culturale, procesul de modernizare 
a sindicatelor: lecţii pentru Republica Moldova, tranziţia în statele din Europa Centrală. În general, majoritatea 
comunicărilor, pe lângă concluziile asupra problemelor abordate, s-au finalizat şi cu anumite propuneri, utile 
nu doar pentru cercetători, dar şi pentru lucrătorii practici din domeniile respective.

 Lucrările atelierului 4 ”Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul transformă-
rii relaţiilor internaţionale” s-au desfăşurat sub moderarea Prof. Grigore VASILESCU şi Dr. Svetlana CEBO-
TARI.  Au participat experţi din ţară şi de peste hotare. Am fost onoraţi de prezenţa Dr. Anton BEBLER, pro-
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fesor Universitatea Ljubljana din Slovenia, care a vorbit despre conflictele îngheţate din Europa în contextul 
lansării cărţii cu acelaşi titlu. De asemenea, au participat cercetători din cadrul Centrului de Studii Europene al 
Universităţii ”A. I. Cuza” din Iaşi, România. Atelierul a fost cu atît mai diversificat, cu cît au fost antrenaţi şi 
funcţionari ai instituţiilor de stat, cît şi ONG. Discuţiile au vizat trei aspecte principale care rezultă din tema-
tica atelierului: reconfigurarea mediului internaţional de securitate sub influenţa noilor ameninţări: probleme 
şi realităţi pentru Republica Moldova; securitatea în contextul politicii de vecinătate a UE: implicaţii pentru 
Republica Moldova; abordări teoretico-practice ale securităţii internaţionale: aspecte pentru Republica Mol-
dova. 

Pregătirea unui specialist în relaţii internaţionale implică şi cunoaşterea aprofundată a limbilor străine 
de specialitate. În acest sens, lucrările atelierului 5 au avut tematica ”Bazele lingvistice ale eficientizării pro-
cesului de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine cu obiective universitare”. Discuţiile au fost moderate 
de dr. Maria COTLĂU, şeful Secţiei Limbi Străine Aplicate, FRIŞPA. Au participat membrii secţiei, lectori 
universitari, doctoranzi şi tineri cercetători în domeniul predării metodico-didactice a limbilor străine de spe-
cialitate care au abordat probleme legate de  metode şi tehnologii de predare-învăţare, precum şi aspectul 
practic,  interactiv de predare a limbilor străine.

Evenimentul a devenit încă o activitate de succes a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 
Administrative, iar participarea Departamentului Relaţii Internaţionale la organizarea conferinţei şi desfăşu-
rarea discuţiilor academice încununează munca depusă pe parcursul a 20 ani de cercetare continuă şi dezvol-
tare a unei reţele de practicieni capabili să lanseze proiecte în domeniu.

A greşi e omeneşte – a-nvăţa e studenţeşte!

        Mergem zilnic prin oraş şi poate nici nu mai atragem atenţia mulţimii de panouri publicitare care ne stau 
ca nodul în gât. Pe lângă faptul că sunt amplasate fără logică şi nu au un aspect estetic binevenit, acestea mai 
conţin o groază de greşeli de care ar râde şi un copil de clasa a doua.

        De la anunţuri ca „angajem o persoana care cunoşte colculatoul” chişinăuienii au ajuns să consume „ape-
lsine” şi „cartofi free” sau să poarte „bijutării”.

        Taltologii, pleonasme, cacofonii şi tot soiul de mesaje banale, greşeli elementare de scriere, calchieri din 
rusă/engleză şi alte stupidităţi, rămân în continuare spre „admiraţia” sutelor şi miilor de trecători.

        Tinerii specialişti în comunicare, studenţi în anul terminal la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comu-
nicării, Universitatea de Stat din Moldova, au fost profund dezamăgiţi atunci când au reuşit să adune mai mult 
de o sută de fotografii a erorilor din publicitatea stradală. Aceştia au improvizat o spălătorie în care au „băgat” 
anunţurile eronate, încercând astfel să sporească atenţia asupra construcţiei frazelor, aranjarea cuvintelor în 
frază şi a textului publicitar în ansamblu. Şorţurile purtate de organizatori au colorat şi mai mult evenimentul, 
acestea creând atmosfera reală unei spălătorii. 

        „E de râs, dar şi de plâns. Limba română e călcată în picioare... Fie-vă milă pentru că o vorbiţi. Scrieţi 
corect româneşte!” este mesajul public lansat de organizatori.

        Grupul de studenţi s-a arătat optimist, sperând că autorităţile publice locale se vor autosesiza şi vor valo-
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rifica legea deja existentă, care prevede verificarea textelor înainte de publicare. Conform acesteia, orice mesaj 
publicitar urmează să treacă pe sub ochii Comisiei de Lingvistică a Academiei de Ştiinţe şi numai după aceea 
poate ajunge pe panourile din oraş.

        Concluzia realităţii prezentată în fotografiile adunate de tinerii comunicatori denotă faptul că limba româ-
nă de la Chişinău s-a transformat într-o maldavinească promovată intens prin instrumente outdoor.

Diana Enache, studentă a. III

            Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM

Studenţii Universităţii de Stat din Moldova au cîştigat titlul de ,, Bobocii anului 2015”

           Doi viitori jurnalişti au fost numiţi bobocii anului. Este vorba despre Ion Răilean şi Maria Portărescu, 
studenţi ai Universităţii de Stat.  Aceştia au câştigat concursul  de aseară, care a avut loc într-un club din Cap-
itală. Pentru titlu s-au duelat reprezentanţii a 13 universităţi din ţară.                                                                                                                  

 Concurenţii şi-au demonstrat abilităţile în cadrul a patru 
probe. Studenţii au dat dovadă de creativitate şi ingeniozitate şi 
s-au distrat de minune. Bobocii au fost copleşiţi de după ce au aflat 
rezultatele concursului. „Noi am luptat pentru locul întâi şi sun-
tem fericiţi. Suntem plini de emoţii. Au fost patru probe, noi ne-
am descurcat la toate şi nici una n-a fost complicată pentru noi, că 
am muncit şi am fost responsabili”, au spus studenţii USM, Ion 
Răilean şi Maria Portărescu. Pe locul doi sunt bobocii de la Uni-
versitatea Tehnică din Moldova, iar pe trei – cei de la Universitatea 
de Stat din Bălţi, Alecu Russo. Preferaţii publicului au fost reprez-
entanţii Universităţii de Stat din Cahul. Aceştia au fost premiaţi cu 
o vacanţă la munte.                          

„Simpatia publicului, calculată printr-un concurs on-line, deci cei care au adunat mai multe like-uri vor pleca 
la munte, în vacanţa de iarnă”, a comunicat organizatorul, Dorin Codreanu.

Toţi participanţii s-au ales cu daruri la sfârşitul concursului. Ei au plecat acasă cu diplome, produse cosmetice 
şi abonamente la sala de forţă.
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Rezultatele Expoziţiei Internaţionale  „INFOINVENT-2015”, ediţia a XIV-a

 În perioada 23-28 noiembrie 2015, în incinta Centrului 
Internaţional de Expoziţii „MoldExpo”, şi-a desfăşurat Expoziţia 
Internaţională INFOINVENT-2015”, ediţia a XIV-a. Organizatorii 
acestei Expoziţii au fost: Agenţia de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală şi Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” în 
parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic.

 Ediţia din acest an a Expoziţiei Internaţionale  „INFOIN-
VENT-2015” a întrunit participanţi de la universităţi, instituţii, 
centre de cercetare, firme, persoane fizice şi asociaţii din Moldova, 
Polonia, România, Canada, care au expus peste 400 de lucrări. 

Universitatea de Stat din Moldova a participat la acest eveniment cu mai multe elaborări ştiinţifice, care au 
trezit interesul publicului prezent, acestea fiind apreciate după merit.

• Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) decernată  dnei Valentina 
BULIMAGA, considerată cea mai prestigioasă distincţie la nivel internaţional care poate fi acordată in-
ventatorilor;

• Diploma şi Medalia de Aur pentru „Dispozitiv pentru ionizarea gazelor” acordată  dlor  A.Crăciun, O.Po-
dubni, B.Albert;  

• Diploma şi Medalia de Aur pentru „Metodă de măsurare a dimensiunilor petelor de produse petroliere pe 
suprafaţa apei la distanţă” acordată dlui A.Chiriţa;

• Diploma şi Medalia de Aur pentru „Procedeu modificat şi bioreactor pentru producerea biochimică a 
cianocobalaminei (Vitamina B12) din deşeuri agroindustriale” acordată  dlor V.Covaliov, V.Bobeica, O,-
Covaliova şi al.;

• Diploma şi Medalia de Argint pentru „Microalga cianofită Cylindrospermum-un nou material biotehnolo-
gic” acordată dlor A.Trofim, Vas.Şalaru, V.Şalaru, L.Zosim;

• Diploma şi Medalia de Bronz pentru „Tehnologii de producere a hidrogenului” acordată dlor V.Covaliov, 
V.Bobeica, O,Covaliova şi al.; 

• Diploma şi Medalia de Bronz pentru „Tehnologii de purificare a apei”acordată dlui V.Guţanu.

Eleonora BOLBOCEANU, Institutul de cercetare şi inovare a USM
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Reuniune a consorțiului proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”

      La 11 decembrie 2015, în incinta Universității de Stat din 
Moldova, a avut loc cea de-a III-a reuniune a consorțiului proiec-
tului  Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, format 
din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană. 
La eveniment au fost prezenți reprezentanți din toate instituțiile 
partenere, precum și masteranzii implicați în programul de master 
„Management Inovațional și Transfer Tehnologic” desfășurat sub 
egida acestui proiect. 

Evenimentul a fost deschis de Rectorul Universității de Stat din 
Moldova, Gheorghe Ciocanu, care a menționat importanța proiec-
tului pentru universitate la fel  impactul acestuia în dezvoltarea 
cercetării și transferului tehnologic la Universitate.

      În cadrul reuniunii, de asemenea, a avut loc lansarea compendiului metologico-practic „Sistemul inova-
tiv al Universității:  Intraprenoriatul mediului universitar (pe exemplul Universității de Stat din Moldova), 

coordonat de M.Jalencu, A.Niculiță și F.Paladi. Lucrarea editată 
în cadrul proiectului menționat vine să reliefeze în mod deosebit 
sinergia și convergența unui șir de acțiuni, în special întreprinse în 
cadrul proeictelor Tempus pentru edificarea mediului inovativ al 
Universității de Stat din Moldova.

      O atenție sporită a fost acordată programului de master “Mana-
gementul Inovațional și Transferul Tehnologic”, lansat la 15 sep-
tembrie 2014. Reprezentanții celor patru universități din Republi-
ca Moldova, care realizează în comun programul de master, s-au 
expus asupra diverselor aspecte ale procesului educațional, inclu-
siv asupra cerințelor față de pregătirea tezelor de master, calității 
cursurilor, dar și rezultatele programului de stagiu al masteranzilor 

în cadrul universităților din UE. Totodată, masteranzii au fost invitați să prezinte conceptul și structura tezelor 
de master, precum și viziunea proprie asupra utilității stagiului realizat în cadrul Universităților UE  partenere 
în acest proiect. Prezentările masteranzilor au fost axate pe diverse teme, inclusiv aspecte ce țin de activitatea 
Oficiilor de Transfer Tehnologic și a Incubatoarelor de inovare din cadrul universităților, de însuși procesul de 
transfer de tehnologie din mediul academic spre industrie, precum și aspecte practice, cum ar fi implementarea 
instrumentelor informatice pentru susținerea inovației și a creativității etc.

      În cadrul ședintei au fost discutate diverse probleme ce țin de realizarea obiectivelor proiectului, au fost 
trecute în revistă rezultatele obținute, dar și provocările cu care se confruntă partenerii în procesul de im-
plementare a activităților de proiect. Proiectul Tempus TecTNet își are drept obiectiv principal edificarea 
și dezvoltarea unui câmp inovațional viabil în cadrul universităților autohtone, prin crearea unei rețele de 
transfer tehnologic eficace. Republica Moldova este reprezentată în proiect de patru universități beneficiare: 
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Mol-
dova, Universitatea de Stat “Aleco Russo” din Bălți; la fel, două agenții: Agenția de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și o organizație non-guvernamentală: “Rețeaua de 
Transfer Tehnologic din Moldova”. 

         Proiectul a demarat la 1 decembrie 2013 și va fi finalizat în luna decembrie 2016.

  Buletin informativ № 9-2015



              Oficiul Imagine și Relaţii Publice                                                                                                                                          
 Str. Al. Mateevici, nr. 60, bloc 4, of. 249A                                                                                                                                             

 Tel: (022) 577802                                                                                                                                           
      E-mail: imgusm@yahoo.com 

LAMULȚI ANI!!!

Stimați colegi! Dragi studenți!

     Cu ocazia luminoaselor sărbători de iarnă, vă adresăm cele mai calde urări de bine.   Fie ca bucuria și liniș-
tea să vă însoțească pe tot parcursul anului ce va urma.

    Vă dorim o atmosferă plăcută alături de cei dragi, iar noul an să vă aducă în casă spiritul magic al sărbăto-
rilor, bucurii, bunăstare și prosteritate.

    Fie ca toate visele pe care le făuriți în aceste zile magice de Sărbătoare să se împlinească și drumul străbătut 
pentru realizarea lor să fie plin de speranță și succes.

  Cu colinde de Crăciun, cu miros de brad și flori de gheață, să purtați în inimile voastre puterea spre un viitor 
mult mai bun și mai reușit.

Cu profundă considerație, 

Echipa Oficiului de Imagine și Relații Publice

al Departamentului Relații Internaționale


