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MESAJUL DE FELICITARE AL RECTORULUI USM 

CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 70 DE ANI DE LA FONDAREA UNIVERSITĂŢII DE 
STAT DIN MOLDOVA

Onorată Universitate! Distinşi colegi! Dragi tineri studioşi!

Astăzi trăim emoţia unui deosebit şi semnificativ eveni-
ment – 70 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova , în al că-
rui palmares, demn de a fi admirat, fiecare activitate, faptă  este 
înscrisă de oamenii care au fost, sunt, vor rămâne cu numele de 
universitar. Rânduri de neşters se aştern în viaţa unei instituţii de 
învăţământ, care a avut mereu ca deziderat educaţia şi instruirea 
tinerei generaţii întru pregătirea lor pentru toate domeniile eco-
nomiei naţionale. 

Instituţie cu tradiţii, în cea de-a 70-a aniversare, Universita-
tea de Stat din Moldova a fost şi rămâne un promotor al valorilor 
EDUCAŢIEI ŞI INSTRUIRII ce presupun: competenţa profesi-
onală; armonizarea interesului individual cu cel comunitar; des-
chiderea către mediul socioeconomic naţional şi internaţional cu implicarea reciproc avantajoasă; ralierea la 
standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare. Misiunea profesorului universitar fiind una nobilă – 
pregătirea specialiştilor de înaltă calificare – , în stare să ţină piept oricăror provocări ale timpului, cea a tinere-
tului studios, la fel de valoroasă, rămâne a fi implementarea cunoştinţelor obţinute, promovarea şi îmbogăţirea 
lor pe parcursul întregii vieţi. Nu este o părere, nu este o ipoteză, ci o convingere faptul următor: cunoaştem 
preţul însuşitei de zi cu zi a tainei –  nu cea de a exista, ci de a trăi profund şi a promova valoarea omului prin 
roadele obţinute, cu mereu tendinţa de obţinere a performanţei/excelenţei în acest important itinerar al ofertei 
calificate şi calitative pentru diversele domenii ale economiei, cercetării, culturii şi învăţământului prin pris-
ma armoniei celor două componente – didactică şi de cercetare – indispensabile în instruirea tinerei generaţii. 
Nota rămâne să fie cea atribuită tot de acest timp în care atât predecesorii, cât şi succesorii formează istoria de 
astăzi şi de mâine ce se deschide enciclopedie a cunoaşterii şi a recunoaşterii că am fost, suntem şi vom fi cei 
mai buni. Mândria noastră sunt absolvenţii universităţii care s-au afirmat ca personalităţi de seamă. Profesori 
şi cercetători, savanţi şi scriitori (peste 80%), parlamentari, miniştri, diplomaţi etc., specialişti din diverse 
domenii repartizaţi în toate localităţile din Republica Moldova etc.

70 de ani… Schimbări, schimbări, schimbări... Le simt fiorul şi trăiesc multiplu frenezia slujirii Almei 
Mater, convins că rectorul este slujire. E o vârstă mult prea tânără, când este vorba de o instituţie de învăţă-
mânt, dar, fiind raportată la oameni, vorbim de generaţii de profesori, personalităţi marcante, care au pregătit 
generaţii de specialişti excepţionali, aceştia din urmă, la rândul lor, asigurând continuitatea. 

În calitatea mea de cel de-al 8-lea rector, am trăit un timp dificil al unor continuu schimbări. Acestea erau 
necesare ca aerul, pentru că era vorba de încadrarea în respectarea unui set de legi şi a unor acte normative 
adoptate de Uniunea Europeană, care implicau direct conducerea spre realizarea acestor schimbări şi trans-
formări importante în sistemele de funcţionare a universităţilor pentru a ne menţine cu titlul de universitate 
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prestigioasă, recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Adept al performanţei şi excelenţei, apreciind omul 
ca valoare, ne-am propus un şir de iniţiative, aplicând, în primul rând, strategia schimbări in − în mentalitate, în 
atitudine, în concepte, în management, în generaţii, având la baza sa un concept de transformare prin dezvoltare 
durabilă, centrat pe forţa potenţialului intelectual, pe valorificarea excelenţei şi performanţei acestui potenţial, 
antrenându-l în evoluţii intensive cu obiective concrete şi realiste, care au accelerat şi ne-au ajutat să stabilizăm 
situaţia, să consolidăm cercetarea ştiinţifică universitară, să contribuim şi în continuare la extinderea imaginii 
Universităţii de Stat din Moldova în societate.

Aşadar, toate cele menţionate plus o cultură organizaţională, presupuneau modificarea normelor de com-
portament, aderarea la un nou sistem de valori, la o atitudine academică creatoare, corelată cu devotamentul 
faţă de munca nobilă, cu flexibilitatea în gândire, inteligenţă, înţelepciune, toleranţă... –  un climat care urma 
să favorizeze creativitatea, inovaţia, competiţia şi care constituia o bună înţelegere şi o distincţie a lucrurilor 
mari dintre cele mici. Or, „dintre cele mici se nasc lucrurile mari”. Sunt convins – acum şi pentru toate timpu-
rile – anume ea, această cultură generează şi va genera, promovează şi va promova elite ştiinţifice, didactice 
şi sociale, competitive pe plan naţional şi internaţional, acestea constituind fundamentul ce ne va garanta o 
poziţie de frunte în sistemul educaţional naţional, cu dobândirea treptată a recunoaşterii internaţionale. Nu ne 
rămâne decât să contăm şi în continuare pe propriile forţe şi pe potenţialul intelectual pentru a asigura un viitor 
strălucit printr-o generaţie pregătită pentru inovare prin creativitate. Aşa precum „Destinul omului este crea-
ţia”, desigur, cel mai important centru de creaţie este totuşi o universitate care are, în primul rând, misiunea de 
a sădi în solul fertil sămânţa bună ce ne va aduce roadele scontate. 

Fideli în continuare triunghiului cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi inovarea, promovarea acestuia prin 
mereu aceeaşi schimbare, care trebuie să fie ca un „Tatăl nostru” rostit în voce şi în gând, bazându-ne pe prin-
cipiul „Distanţa dintre vorbă şi faptă trebuie să fie egală cu zero – toate acestea vor contribui la prosperarea 
omului şi a USM în general, realizând formula: economie competitivă = inovare+ transfer tehnologic+cerce-
tare performantă, direct proporţională cu o educaţie de calitate şi promovarea în permanenţă a categoriilor de 
valori, inclusiv: competenţa profesională; creativitatea, dinamismul şi personalitatea; armonizarea interesului 
individual cu cel comunitar; respectul, atenţia şi grija faţă de persoană şi comunitate; deschiderea către me-
diul socioeconomic naţional şi internaţional; ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare; 
formarea unui management modern şi performant şi asigurarea transparenţei managementului universitar; ela-
borarea unor politici de încurajare şi stimulare a tineretului talentat; motivarea şi stimularea personalului prin 
politici de salarizare diferenţiată; asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa

Stimaţi colegi! Astăzi, în mod deosebit subliniez repetat cu mândrie: comoară a locaşului sfânt ALMA 
MATER, profesorul rămâne o carte deschisă ce-l susţine pe student în pelerinajul de asimilare a cunoştinţelor 
să se regăsească în pietrele nestemate ale acestei comori, acestuia revenindu-i misiunea importantă a unei 
continue transformări a USM într-o structură performantă, dinamică, optimală, utilă, atractivă, cu vizibilitate 
europeană, acest vector al integrării europene a Republicii Moldova prinzând rădăcini sănătoase în societate. 
Datoria noastră sfântă e de a fortifica aceste rădăcini şi de a obţine roadele respective în continuare, ele urmând 
să se reflecte în cel mai fertil şi valoros, pentru noi, sistem – de educaţie, cercetare şi inovare – , principala 
condiţie a vieţii fiind considerată munca, iar răsplata cea mare pentru ea constituind succesele noastre deose-
bite. Indiferent de orice realitate, într-un colectiv bine consolidat, identificând problemele şi mecanismele de 
soluţionare, determinând toate căile de redresare a domeniilor critice în evoluţia universitară, avem o misiune 
comună – cea de a păstra verticalitatea Universităţii de Stat din Moldova, aura acestei citadele a ştiinţei şi edu-
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caţiei, promovând prin activitatea noastră nobilă valorile şi dimensiunea educaţională, conceptul strategic de 
integrare neabătută în circuitul academic actual al valorilor europene şi mondiale.

Dragi tineri studioşi! Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, iar în calitatea mea de rector al acestei institu-
ţii nu-mi rămâne decât să vă asigur de faptul că aţi făcut o alegere corectă  atunci când aţi decis să deveniţi 
membri ai Familiei Universităţii de Stat din Moldova. Vă îndemn să păşiţi continuu cu dreptul, realizându-vă 
curajos misiunea colegială în „armistiţiul” propus de Procesul Bologna, prin care sunteţi unul dintre cei doi 
actori importanţi ai instruirii şi educaţiei – profesor-student – cu drepturi depline egal-colegiale în luarea unor 
decizii ce vor contribui la acea mereu schimbare spre binele nostru şi al societăţii şi care ne-a marcat direcţia 
spre acel  tot unitar – Spaţiul European al Cunoaşterii – şi, de ce nu? al înălţării noastre în timp!

Suntem mulţi şi buni, de aceea avem o garanţie şi capacitatea respectivă de a găsi aceste soluţii, asi-
gurând evoluţia ulterioară a Universităţii de Stat din Moldova prin optimizarea ofertei educaţionale pentru 
afirmarea noastră pe plan naţional şi internaţional, 

În încheiere, permiteţi-mi să-mi exprim cu acest prilej alesele sentimente şi să vă doresc tuturor pace în 
familiile Dumneavoastră, ani mulţi, fericiţi, plini de vigoare, prosperitate şi speranţă  într-un viitor care să vă 
aparţină/ să ne aparţină cu noi iniţiative, cu noi poziţii în societate şi cu dorinţa de a trăi continuu coeziunea nu-
cleară  ce ne bucură astăzi şi care rămâne pentru totdeauna UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA! 

LA MULŢI ANI FERICIŢI ALMA MATER!

Prof. dr hab. Gheorghe CIOCANU, 

Rector, Preşedinte al Senatului

ELOGII ALMEI MATER LA CEAS ANIVERSAR

Universitatea de Stat din Moldova (USM) a împ-
linit, pe 1 octombrie curent, onorabila vârstă de 70 de 
ani. Pe parcursul evoluţiei sale, această universitate 
a obţinut realizări didactico-ştiinţifice şi de cercetare 
relevante, creându-şi o imagine impecabilă în ţară şi 
departe de hotarele Republicii Moldova. Universitate 
prestigioasă de talie mondială, USM s-a afirmat ca in-
stituţie-model  ce a contribuit considerabil la dezvol-
tarea învăţământului universitar din Republica Moldova prin pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pe 
diverse domenii profesionale, plasându-şi accentele de bază în egală măsură atât pe componenta didactică, cît 
şi pe cea de cercetare. 

Sedinţa solemnă a Senatului, prilejuită de cea de-a 70-a aniversare din ziua fondării USM, sărbătoare 
mult aşteptată de comunitatea universitară, a fost una elitară. Rectorul USM, profesor universitar Gheorge 
Ciocanu a venit cu un mesaj de salut şi de felicitare adresat oaspeţilor, cadrelor didactice, pe care le-a conside-
rat în permanenţă temeinicia educaţiei şi cercetării, dar şi tineretului studios, demn de a disemina / fructifica/ 
valorifica în traseul lor profesional cunoştinţele obţinute.
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Cu un cuvânt elogios în adresa „navei-amiral a învăţămân-
tului”(sintagma îi aparţine dlui Marian Lupu) s-au pronunţat ab-
solvenţii facultăţilor Istorie şi Economie ale USM, printre aceştia 
fiind: ministrul culturii Monica Babuc, viceministrul culturii Igor 
Şarov, Marian Lupu.

O alocuţiune înflăcărată a rostit doctorul în filologie, pro-
fesor universitar, Sanda-Maria ARDELEANU, Doctor Honoris 
Causa al USM, deputat în Parlamentul României, această personalitate invocând spiritul a două universităţi 
pe care-l trăieşte în sufletul său ca pe un tot unitar – Universitatea de Stat din Moldova – Universitatea „Ştefan 
cel Mare din Suceava” – considerându-se deopotrivă membru activ al familiilor acestora . 

În continuare, incinta Palatului Național 
,,Nicolae Sulac” a fost spaţiul care a transmis 
adevăratele emoţii de sărbătoare, partea oficială 
fiind într-o totală armonie cu cea artistică. În cu-
vântul de deschidere, care i-a revenit rectorului 
Universității de Stat din Moldova, profesor uni-
versitar, doctor habilitat Gheorghe CIOCANU, a 
fost subliniată îndeosebi ideea păstrării legăturii 
dintre trecut şi prezent, istoria fiind şi o sugestie 
întru asigurarea, prin paşi concreţi, a evoluţiei 

universitare, aşadar şi a viitorului acesteia. Concludente, în acest sens, sunt următoarele rânduri din alocuţiu-
ne:. ,,Mesajul acesta de salut la ceas aniversar aş dori să-l considerăm drept un omagiu adus tuturor generaţii-
lor care s-au dedicat de-a lungul anilor muncii nobile, pentru ca urmaşii lor să înalţe Marea şcoală a Neamului 
–  Universitatea de Stat din Moldova. Sărbătoarea de astăzi este una plină de emoţii:  Alma Mater susţine un 
examen în faţa timpului. Atât predecesorii, cât şi succesorii formează istoria de astăzi şi de mâine, istorie ce se 
înscrie în enciclopedia cunoaşteriii cu remarca: am fost, suntem şi vom fi cei mai buni”. 

Cu prilejul acestui deosebit popas aniversar, 
au venit cu mesaje de felicitare: viceprim-ministrul 
Republicii Moldova Gheorghe BREGA, ministrul 
Educaţiei Corina FUSU și vice-ministrul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei Anastasia OCERETNÎI. 
Reprezentanţii cabinetului de miniştri au oferit perso-
nalului academic şi non-academic al universităţii di-
plome pentru munca depusă în pregătirea specialiştil-
or de înaltă calificare. 

Președintele Academiei de Științe a Moldovei Gheorghe DUCA a adresat un mesaj de felicitare condu-
cerii USM, corpului profesoral-didactic, studenților, în care a precizat următoarele: „Astăzi, am ocazia să vin 
în fața Domniilor Voastre la un eveniment de o majoră semnificaţie nu doar pentru Universitatea de Stat din 
Moldova, dar şi pentru întreaga comunitate universitară din țară, întrucât, la onorabila aniversare de 70 de ani, 
aceasta se profilează în arealul învățământului universitar național drept o instituție emblematică care a reușit, 
de-a lungul anilor, să răspundă necesităților și exigențelor unei societăţi în plină dezvoltare şi să ofere tinerilor 
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noi posibilităţi de formare profesională”. Preşedintele AŞM, Ghe-
orghe Duca, a înmâ-
nat medalii din partea 
instituţiei pe care o 
conduce cadrelor uni-
versitare care, de-a 
lungul anilor, au ob-
ţinut performanţe în 
domeniul cercetării.

Susţinerea traseului european  al USM, al cărui concept 
prevede dezvoltarea unui management educaţional modern, bazat 
pe schimbare de mentalitate şi pe promovarea performanţelor 
academice şi ştiinţifice, a fost împărtăşită şi în mesajele elogioase 
ale reprezentanţilor din partea Universităţii ,,Ștefan cel Mare” 
din Suceava, a Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, a 

Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a Academiei de Studii Economice din București, a Universităţii 
,,Babeş - Bolyai” din Cluj Napoca, a Universităţii din Cernăuţi, dar şi a delegaţiei din Vietnam reprezentată de 
55 de absolvenţi ai USM din diverse promoţii. 

Partea artistică a acestui eveniment a fost susţinută de colectivele Facultăţii de Arte Frumoase (decan 
Valentin Tomuleţ) de la Casa de Cultură a USM (director Gheor-
ghe Ciorchină), inclusiv: corul ,,Lira”, condus de Svetlana Vese-
lovschi, ansamblul de dansuri sportive ,,Elite Dance”, ansamblul 
etnofolcloric ,,Crenguță de Iederă” ș.a. 

Amintim că Universitatea de Stat din Moldova a fost fonda-
tă în anul 1946 cu denumirea Universitatea de Stat din Chişinău 
şi a fost redenumită, la 19 ianuarie 1990, în Universitatea de Stat 
din Moldova. 

Lidia GROSU, 

Secretar al Senatului

FRIŞPA, USM: Rezultatele proiectului FP7 dedicate jubileului ALMA MATER

În perioada 26-30 septembrie 2016 la Facultatea Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității 
de Stat din Moldova, s-a desfășurat Săptămâna IRSES în cadrul 
proiectului FP7 Marie Curie IRSES EU-PREACC, organizată de 
participanții proiectului sub egida Departamentului Relații Inter-
naționale, FRIȘPA. Evenimentul cheie în cadrul acestei săptămîni 
a fost conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Ţările 
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post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţe-
lor specifice şi tendinţelor politice”, care a întrunit cadre academ-
ice din Republica Moldova și din universitățile statelor partenere 
ale proiectului – Estonia și Georgia. În cadrul programului și a  
evenimentelor propuse, de o participarea activă au dat dovadă  
cercetătorii autohtoni și cei din  din statele vecine - Ucraina şi 
România, precum și din Italia și SUA, prezența cărora a îmbogățit 
tematica discuțiilor.

Rectorul USM, Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, profesor universitar, coordonator al Proiectului  a 
deschis evenimentul  și a salutat participanții conferinței, apreciind calitatea și importanța implementării Pro-
iectului pentru internaționalizarea și modernizarea Universității de Stat din Moldova la etapa istorică de 70 
de ani, reiterând că valoarea neprețioasă a 
proiectului finanțat de Comisia Europeană 
constă în susținerea științei academice, dez-
voltarea potențialului  științific al cadrelor 
didactice din USM, realizarea cooperării ști-
ințifice prin organizarea vizitelor doctoran-
zilor și cercetătorilor cu experiență în uni-
versitățile-partenere. Datorită implementării 
acestui program internațional, reprezentanții 
Republicii Moldova, au reușit să stabilească relații de parteneriat cu colegii din Georgia, Lituania și Estonia, 
să formeze grupe internaționale de cercetare, în mai multe domenii. 

Încrederea sa în viitorul unei colaborări academico-științifice strînse care s-a format în baza Proiectului 
în scopul dezvoltării Studiilor Europene în universitățile partenere, a europenizării și a ajustării procesului 
de învățămînt al universităților din Moldova și Georgia la standardele europene și- a exprimat-o  managerul-
coordonator al  proiectului FP7, Valentina Teosa, doctor habilitat, profesor universitar, șefa Departamentului 
Relații Internaționale. Reprezentantul Universității din Tartu, Estonia doamna Bogdanova Olga, coordonator 
al Consorțiumului FP7 (IRSES) EU-PREACC,  a subliniat faptul că rezultatele acestui proiect reprezintă un 
element cheie în discutarea viitoarelor perspective și traiectorii de dezvoltare ale relației UE cu vecinătatea sa. 

Conferința propriu-zisă s-a desfășurat  pe mai multe paliere. Respectiv, peste 30 de autori autohtoni și 
străini și-au prezentat materialele, dedicate unor subiecte importante referitor la experiența Republicii Moldo-
va și a Georgiei în procesul de pre-aderare la Uniunea Europeană, procesul de integrare europeană, europeni-
zarea și Parteneriatul Estic, aspectele sociale ale practicilor  de integrare europeană și alte. Pe parcursul, Săp-
tămînii IRSES la USM, în zilele pre-jubiliare, au avut loc numeroase evenimente de mare anvergură, marcate 
atît de prezența invitaților și a participanților la conferință, a specialiștilor din străinătate, cît și de participarea 
în cadrul acestor evenimente a studenţilor Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative 
care au fost implicați activ în discuțiile din cadrul lecțiilor de vizită a oaspeților din Georgia, Ucraina, Româ-
nia: Prof. Malkhaz Matsaberidze, Prof. Giorgi Gogsadze, lectorul universitar, tînăr cercetător Vladimer Na-
fetvaridze - reprezentanții Universitatății de Stat din Tbilisi „Ivane Javakhishvili”,  Prof. Viacheslav Tsivatyi, 
rector, Academia Diplomatică din Kiev; Lucian Dumitru Dîrdala, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași; Prof. Eugeniu Strauțiu, din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și altele.
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Printre evenimentele marcante ale acestei săptămîni este necesar de menționat și întâlnirea rectorului 
USM cu participanții străini ai proiectului, în cadrul căreia a fost semnat memorand de cooperare între Uni-
versitatea  de Stat  și Academia Diplomatică din Ucraina, Kiev.

Cel mai mare cadou către Jubileul Universității de Stat din Moldova, adresat mediului academic, știin-
țific și studențesc, internațional și autohton a fost edițiile științifice elaborate și editate în cadrul Proiectului 
FP7 (IRSES) EU-PREACC, care au fost  prezentate în cadrul meselor rotunde, organizate în perioada 28-29 
septembrie: culegerea materialelor conferinței științifice internaționale  „Ţările post-sovietice între UE şi Fe-
deraţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice”; ediţia metodică-didactică  ”Relaţiile 
internaţionale în curriculumul universitar: bazele teoretico-metodologice” și ediția științifică editată în Georgia 
în colaborare cu universitățile-partenere ”Georgia and Moldova: Experience of Building Democratic State”.

Cum a menționat Alexandru Solcan, decanul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Admi-
nistrative, evenimentele în cadrul săptămânii FP7 (IRSES) EU-PREACC desfășurate în ajunul aniversării de 
70 de ani ale Universității de Stat din Moldova într-o atmosferă amiabilă au avut un bun prilej pentru parti-
cipanții de a stabili noi parteneriate interpersonale și între universitățile din diferite state spre succese noi și 
descoperiri științifice viitoare. VIVAT ALMA MATER!!!

Valentina TEOSA, 

Doctor habilitat, Profesor universitar,

 Șefa Departamentului Relații Internaționale,

FRIȘPA USM, Managerul-coordonatorul

 proiectului FP7 (IRSES) EU_PREACC

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DEDICATE ANIVERSĂRII USM

Pe parcursul a două zile, 28 şi 29 septembrie 2016, la Universitatea de Stat din Moldova s-a desfăşurat 
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, prilejuită 
aniversării a 70 de ani de la fondarea USM.

Conferința a avut drept scop consolidarea relațiilor științifice la nivel naţionale şi internaţional, lucrările 
acesteia înglobând domenii: Ştiinţe ale Naturii şi Exacte, Ştiinţe Umanistice, Ştiinţe Sociale, Ştiinţe Juridice 
şi Economice.

Conferința a întrunit circa 450 de participanţi, dintre care, cadre didactice, cercetători şi doctoranzi atât 
din cadrul USM, cât şi oaspeţi de la alte instituţii de învățământ superior şi cercetare din ţară şi din străinătate.

ATELIERUL CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

În data de 28 septembrie în cadrul atelierului Chimie şi Tehnologie chimică s-a desfăşurat Conferinţa 
ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” organizată cu prilejul 
aniversării a 70 de ani ai USM.

Dat fiind faptul că evenimentul a fost dedicat Aniversării de 70 de ani ai USM, în debutul activităţii, 
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celor prezenţi le-a fost comunicat un bilanţ al cercetărilor în ultimii 5 ani. Astfel, chimiştii au realizat 22 de 
proiecte naţionale şi internaţionale, au publicat 8 monografii, 3 capitole în monografii publicate în străinătate, 
9 manuale pentru învăţământul universitar şi preuniversitar, 8 lucrări instructiv-metodice, 70 articole ştiin-
ţifice publicate în reviste ştiinţifice în străinătate. Savanţii-chimişti au participat la 70 Saloane şi Expoziţii 
Internaţionale unde rezultatele prezentate au fost apreciate cu 85 Medalii de Aur, 31 de Argint şi 14 Medalii 
de Bronz, au fost înregistrate 70 brevete de invenţie. În aceeaşi perioadă au fost susţinute 6 teze de doctor în 
ştiinţe chimice. 

Din cele 19 lucrări prezentate spre publicare, au fost expu-
se în cadrul atelierului 7 comunicări orale, celelalte, urmând a fi 
prezentate în cadrul şedinţelor de totalizare a activităţii de cerce-
tare a departamentelor.

În comunicările lor, raportorii au prezentat preocupările 
din domeniile consacrate ale cercetărilor chimice de la facultate, 
aşa cum este sinteza combinaţiilor coordinative cu aplicări în 
medicină (compuşi cu proprietăţi anticancer, antibacteriene, 
antituberculoase) şi electronică (conductori ionici, fieroelectrici); 

procese chimice de autopurificare a apelor naturale (fotoliza, oxidarea, forme de migrare a metalelor) 
şi procese de tratare a apelor reziduale textile (coagularea, electroflotarea, oxidarea). 

ATELIERUL DREPT - DREPT INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN

Atelierul ,,Drept Internaţional şi European” şi-a desfăşurat 
lucrările la data de 28 septembrie 2016. Moderatori: Violeta Co-
jocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar; Virginia Za-
haria, magistru în drept, lector universitar.

La conferinţă au fost puse în discuţie următoarele subiecte, 
din sfera dreptului internaţional public, a dreptului internaţional 
privat şi dreptul U.E: Cooperarea internaţională prin intermedi-
ul reţelei judiciare europene, Recunoaşterea şi garantarea inter-
naţională a statutului de neutralitate prin prisma cursului politic preventiv al Republicii Moldova, Cerinţe 
privind formarea iniţială a mediatorilor, Aplicarea principiului imunităţii de jurisdicţie în speţa referitoare 
la tabloul MADAME SOLER al lui Pablo Picasso, Instituţia răspunderii pe tărîmul dreptului internaţional. 

Răspunderea statului, Adopţia copiilor de către un cuplu de ace-
laşi sex, Jurisdicţia represiunii universale a crimei de agresiune; 
Statutul funcţionarului internaţional, Combaterea fenomenului 
traficului de fiinţe umane în Uniunea Europeană; Abordarea Uni-
unii Europene în lupta împotriva terorismului; Aplicarea princip-
iului subsidiarităţii de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
Cîteva măsuri de reprimare a fraudei la lege în concepţia Regula-
mentului (CE) nr.593/2008 al Parlamentului European şi a Consi-
liului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale „Roma I”, 



Unele aspecte referitoare la regimul juridic al străinilor în Statele Unite ale Americii.

De asemenea, au fost prezentate şi comunicări aparţinând doctoranzilor departamentului, cu impact 
asupra tematicii de cercetare a departamentului şi de interes pentru publicul prezent. Conferinţa a decurs în-
tr-o atmosferă constructivă, toate prezentările au trezit un deosibit interes, au fost adresate multiple întrebări, 
generând o dezbatere ştiinţifică. 

Ca rezultat al interacţiunii dintre cadrele didactice şi doctoranzii Departamentului Drept Internaţional şi 
European au fost conturate problemele actuale din sfera dreptului internaţional public şi privat. S-a constatat 
existenţa unor carenţe la nivel de legislaţie naţională în materia raporturilor civile cu element de extraneitate, 
dar şi o aplicare vicioasă a acestora. Au fost propuse măsuri şi metode de reprimare şi combatere a unor feno-
mene ce constituie o ameninţare adusă la adresa întregii securităţi internaţionale.   

Salutăm organizarea unor asemenea manifestaţii ştiinţifice ce sunt benefice pentru mediul academic, ofe-
rind posibilitatea prezentării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în vederea diseminării informaţiei şi aplicării 
în practică.

ATELIERUL DREPT - DREPT PRIVAT

Miercuri, 28 septembrie 2016, în cadrul Conferinței știin-
țifice „Integrare prin cercetare și inovare” cu prilejul aniversării 
a 70 de ani ai Universității de Stat din Moldova, Departamentul 
Drept Privat al Facultății de Drept al USM a desfășurat o confe-
rință științifică, lucrările căreia s-au petrecut în aula 119 a Blocu-
lui II al USM.

Conferința a debutat cu alocațiunea din partea dlui Băieșu 
Sergiu, doctor în drept, profesor universitar, decanul Facultății de 
Drept al USM, care a salutat participanții la conferință urându-le succes. Tot în cadrul ceremoniei de deschide-
re a luat cuvântul  și dl Roșca Nicolae, doctor în drept, conferențiar universitar, Șeful Departamentului Drept 
Privat, care a mulțumit participanților la conferință pentru interesul manifestat, evidențiindu-se astfel interesul 
sporit pentru cercetările științifice din cadrul Departamentului.

Conferința științifică  s-a desfășurat în cadrul a trei sesiuni. În calitate de vorbitori în cadrul conferinței 
au fost înregistrați 46 de persoane: profesori, conferențiari universitari, lectori universitari și doctoranzi.

Temele supuse dezbaterii în cadrul conferinței au vizat cele 
mai noi tendințe în sfera dreptului privat (drept civil, dreptul an-
treprenoriatului, dreptul muncii, dreptul medical, dreptul famili-
ei, dreptul proprietății intelectuale etc.). Comunicările științifice 
au vizat reglementările normative atât ale legislației naționale, 
cât și a celei internaționale, precum și a practicii judiciare. Te-
matica abordată în cadrul conferinței a elucidat faptul că dreptul 
privat este în continuă evoluție, iar subiectele supuse dezbaterii 
publice au constituit un viu interes pentru participanți, manifes-



tându-se prin implicarea sporită a audienței în adresarea de între-
bări vorbitorilor.

În cele din urmă,  participanţii la conferință şi-au exprimat 
opinia comună privind necesitatea desfăşurării sistematice a 
asemenea conferinţe.

Departamentul Drept Privat al Facultății de Drept al USM 
aduce sincere mulţumiri tuturor participanţilor pentru implicare activă şi le dorește succese în domeniul cer-
cetării științifice.

ATELIERUL JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Pe data de 29 septembrie s-au desfăşurat lucrările 
atelierului din domeniile Jurnalism şi Științe ale Comu-
nicării, în cadrul Conferinței științifice „Integrare prin 
cercetare și inovare” dedicate  aniversăr USM. Şedința 
în plen a demarat cu comunicările cercetătorilor de mare 
valoare din domeniul jurnalismului și a științelor comu-
nicării de la USM, Universitatea Apollonia din Iași, Aca-
demia de Științe a Moldovei.

Pentru desfășurarea eficientă a sesiunii, s-au organi-
zat trei secţii: Departamentul Teoria și Practica Jurnalis-
mului, moderator M. Tacu, dr., conf. univ.; Departamentul Radio și Televiziune, moderator A. Dumbrăveanu, 
dr., conf. univ.; Departamentul Comunicare și Teoria Informării, moderator N. Țurcan, dr. hab., conf. univ.

Principalele argumente prezentate și discutate 
au vizat în general diverse aspecte și/sau probleme 
reflectate de mass-media națională și cea internați-
onală,  activitatea instituțiilor infodocumentare din 
Republica Moldova, schimbarea structurii sociale  
autohtone etc. Participanții au pus un accent deose-
bit pe actualitatea subiectelor și problemelor aborda-
te. Scopul acestor cercetări și gradul de aplicabilitate 
a constituit un alt centru de interes.

La conferinţă au participat 86 de persoane: profesori, colaboratori ai facultății, specialiști din domeniu. 
Conferinţa a decurs într-o atmosferă constructivă, toate prezentările au trezit un interes deosibit, au fost adre-
sate întrebări, s-au făcut comentarii, au fost discuţii interesate. S-a menţionat atmosfera binevoitoare, buna 
organizare a conferinţei, precum şi tematica  interesantă.

Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare” organi-
zată în cadrul facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării s-a desfășurat cu succes.



ATELIERUL LITERE

Consolidarea potenţialului de cercetare al instituţiilor de 
învăţământ superior este un deziderat al societăţii moderne. La 
ora actuală, implicarea personalului didactic universitar în pro-
cesul de cercetare este nu numai un proces firesc ce-i asigură 
calitatea pregătirii profesionale, ci şi un imperativ menit să ridice 
învăţământul universitar la standarde europene.  

Cadrele didactice ale Facultăţii de Litere au fost întotdeau-
na printre cele mai active în acest sens, organizând şi participând 
la diferite activităţi de cercetare şi inovare – foruri ştiinţifice, 
mese rotunde, conferinţe video, simpozioane  naţionale şi internaţionale. 

Recent, în cadrul facultăţii s-a desfăşurat ediţia aniversară a Conferinţei naţionale cu participare inter-
naţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, la care, alături de parteneri de la alte instituţii şi colegi de la 
alte facultăţi ale USM, membrii corpului profesoral al Facultăţii de Litere s-au înscris, practic in corpore, cu 
diverse comunicări.

 Cei peste 40 de raportori au participat activ la discuţii în 
trei ateliere: Limba română (cu Secţiunile I şi II), în care s-au dis-
cutat probleme de gramatică românească şi romanică, stilistică şi 
cultivare a vorbirii, didactică a limbii române; Literatura română, 
unde au fost abordate aspecte de istorie şi teorie literară, strategii 
ale romanului modern şi valori ale literaturii române vechi; Filo-
logie rusă, atelier în care lingvistica şi ştiinţa literară rusă a fost 
raportată la necesităţile spaţiului românesc. 

Profesori cunoscuţi şi recunoscuţi – dr. hab. Irina Con-
drea, dr. conf. Elena Ţau, dr. conf. Claudia Cemârtan, dr. conf. Vladimir Nosov, dr. conf. Tatiana Şarşov, dr. 
conf. Viorica Molea, dr. conf. Emilia Oglindă  şi mulţi alţi dascăli îndrăgiţi de studenţii facultăţii şi-au ţinut 
discursurile alături de cercetători în formare – Dorina Rotari, Aliona Susanu, dr. conf. Tatiana Verdeş ş.a. 

Într-o societate bazată pe cunoaştere, cadrelor didactice universitare le revine şi rolul de a forma tânăra 
generaţie de cercetători. 

De tot sprijinul conducătorilor ştiinţifici şi de suportul colegilor au beneficiat doctoranzii departamentelor 
facultăţii care au venit cu prezentări la această manifestare ştiinţifică: Ina Driga, Cristina Antoci, Eugenia Go-
lomoz, Doina Soltan, Victoria Barcaru ş.a.

În cadrul conferinţei, care a marcat aniversarea a 70-a de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 
corpul didactic a adus un omagiu şi Facultăţii de Litere, care celebrează 70 de ani de la fondarea sa, fiind una 
dintre cele mai vechi facultăţi din istoria învăţământului universitar din ţara noastră, în care s-au format atât 
pedagogi devotaţi graiului matern, cât şi oameni de ştiinţă consacraţi.



ATELIERUL SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” s-a 
desfăşurat în cadrul Atelierului Sociologie şi Asistenţă Socială la 28 septembrie 2016, cu începere de la ora 
13.00. La Conferinţă au fost prezentate 14 comunicări, numărul total de participanţi fiind de 36 cadre didactice 
din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, USM, a Universităţii Pedagogice de Stat „I.Creangă”, 
precum şi reprezentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Conferinţa a fost deschisă de S.Milicenco, dr., conf.univ., decanul facultăţii, care a precizat rolul cerce-
tării ştiinţifice în dezvoltarea şi formarea specialiştilor performanţi în domeniile de sociologie şi de asistenţă 
socială.  A fost menţionat că prestigiul sociologiei şi asistenţei sociale creşte rapid în ultimele decenii, atât la 
nivel internaţional, cât şi naţional, ceea ce este şi firesc, dat fiind că fără contribuţia sociologiei este de neima-
ginat cercetarea şi prognozarea ştiinţifică a tendinţelor dezvoltării societăţii. Totodată, urmare a transformări-
lor profunde ce au loc în secolul globalizării şi multiplicării riscurilor sociale, un rol deosebit de important ob-
ţine şi asistenţa socială, a cărei misiune rezidă în a oferi oamenilor posibilitatea de a-şi dezvolta tot potenţialul, 
de a preveni disfuncţionalitatea, contribuind astfel la formarea unei societăţi incluzive pentru toţi membrii ei. 

Tematicile abordate în cadrul conferinţei au evidenţiat diversitatea domeniilor de interes ale profesorilor 
facultăţii, rezultatele cerectărilor individuale fiind utilizate în predarea cursurilor  la nivel de Licenţă, Master 
şi Doctorat.   

Comunicările şi tezele care au suscitat un interes deosebit din partea auditoriului au fost următoarele:

−	 Politici familiale cu impact asupra comportamentului reproductiv, Maria Bulgaru, dr.hab., prof.univ., Oleg 
Bulgaru, dr., conf.univ.; 

−	 Generozitate voluntară şi obligaţie socială în contextul evoluţiei asistenţei sociale, Stela Milicenco, dr., 
conf.univ.;

−	 Reflecţii despre identitate: dispute mai vechi în realităţi noi, Loreta Handrabura, dr., conf.univ.;

−	 „Redimensionarea” parentalităţii: un imperativ al timpurilor noastre, Aliona Onofrei, dr., conf.univ.;

−	 Coraportul dintre sărăcie şi minimul de existenţă  în situaţia vârstnicilor din Republica Moldova, Liliana 
Salcuţan, lector;

−	 Implicaţiile transcriptului asupra procesului de analiză a datelor calitative, Anastasia Oceretnîi, dr., conf.
univ.;

−	 Tendinţe în revenirea în Moldova a migranţilor în dificultate, Diana Cheianu-Andrei, dr., conf.univ.;

−	 Rolul familiei în determinarea carierei politice a femeii; Svetlana Delinschi, lector;

−	 Îngrijirea – concept în devenire al politicilor familiale şi de gen, Olga Graur, lector, şi altele.

În concluzie s-a menţionat că desfăşurarea conferinţelor de acest gen constituie un bun prilej pentru 
fortificarea activităţilor de cercetare în domeniile de sociologie şi de asistenţă socială, precum şi pentru extin-
derea posibilităţilor de colaborare între universitari şi centre academice la nivel naţional şi internaţional.



LANSAREA LUCRĂRII ,,DIN ISTORIA CATEDRELOR DE PEDAGOGIE ȘI 

PSIHOLOGIE LA 60 DE ANI DE LA FONDARE”

În cadrul pregătirii pentru jubileul a 70 de ani de la fondarea Universității 
de Stat din Moldova, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
s-a lucrat la elaborarea istoriei Catedrelor Pedagogie și Psihologie, care s-a 
finalizat cu apariția lucrării ”DIN ISTORIA CATEDRELOR DE PEDAGO-
GIE ȘI PSIHOLOGIE LA 60 DE ANI DE LA FONDARE”, autor Tatiana 
Repida, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Lansarea acestei lucrări a avut loc în cadrul Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale ”ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR: VALENȚE ȘI OPOR-
TUNITĂȚI EDUCAȚIONALE, DE CERCETARE ȘI TRANSFER INO-
VAȚIONAL” din 29 septembrie 2016.

La eveniment au participat membrii Departamentului Științe ale Edu-
cației, Depratamentului Psihologie ale Facultății Psihologie și Științe ale 
Educației, precum și participanți din alte instituții de învățământ din repu-
blică și din străinătate.

Cartea este dedicată tuturor celor care au 
crezut și cred în valoarea incontestabilă a edu-
cației.

Lucrarea conține trei capitole: Capitolul 1. 
Facultatea Psihologie și Științe ale Educației în 
ascensiune; Capitolul 2. Activitatea profesională 
și socială a membrilor Catedrei Pedagogie și Psi-
hologie în anii 1955-1990 și Capitolul 3. Partici-
parea profesorilor Catedrelor Științe ale Educației 
și Psihologie la realizarea schimbărilor în siste-
mul educațional universitar (anii 1990-2015).

Scopul elaborării lucrării este de a regândi 
și a aprofunda, pe cât e posibil, activitatea catedrelor, cu toate realizările și neajunsurile. Moștenirea cu ade-
vărat a trecutului duce la viitorul pe care și-l doresc astăzi departamentele Facultății Psihologie și Științe ale 
Educației.

Vorbitorii la lansarea de carte (prof.univ. Vla-
dimir Guțu, prof.univ. Carolina Platon, prof.univ. 
Viorica Goraș-Postică, conf. Maia Șevciuc, conf. 
Angela Potâng, conf. Nina Bîrnaz, conf. Simion 
Musteață, conf. Natalia Cojocaru, conf. Mihail 
Paiu) au apreciat înalt efortul depus de autor – cer-
cetător la studierea documentelor de arhivă; abor-
darea continuă a activității catedrelor prin schim-
bul de generații al cadrelor didactice; prezentarea 
completă a cadrelor didactice din trecut și prezent; 
concepția grafică a lucrării ș.a.

Profesor universitar, doctor habilitat 
Vladimir GUȚU



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 

„ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR: VALENŢE ŞI OPORTUNITĂŢI EDUCAȚIONALE, 

DE CERCETARE ȘI TRANSFER INOVAȚIONAL” 

CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 70 ANI DE LA FONDAREA UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN 
MOLDOVA

Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în datele de 28 și 29 
septembrie 2016 în incinta Universităţii de Stat din Moldova, Fa-
cultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, L.C.Ș. ”Dezvoltarea 
Politicilor Educaționale” al Institutului de Cercetare și Inovare.

   Ședința plenară a demarat cu cuvântul de deschidere al 
rectorului Universităţii de Stat din Moldova, dlui Gheorghe Cio-
canu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor uni-
versitar, cu cuvânt de salut s-a adresat participanților viceministru 
al educației, dl Vasile Marina, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar; precum și 
reprezentanții delegațiilor din alte țări (România, Ucraina, Polonia, Danemarca). 

 De asemenea la această ședință au fost 
prezentate următoarele comunicări în plen:

	 ”Realizarea spațiului comun european în 
învățământul superior din Republica Mol-
dova: realizări, probleme și perspective”, 
Nadejda Velişco, doctor în științe chimice, 
conferențiar universitar, şef al Direcţiei În-
văţământ Superior, Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova; 

	 ”Metafora transmisiei în educaţie”, Laurențiu Șoitu, doctor în pedagogie, profesor universitar, Universi-
tatea ”Al.I. Cuza”, Iași, România;

	 ”Rolul standardelor de calitate în învăţământul superior”, Otilia Dandara, doctor habilitat în pedagogie, 
profesor universitar, prorector pentru activitatea didactică, Universitatea de Stat din Moldova; 

	 ”Criza pedagogiei vs pedagogia crizei: valențe și contradicții în sistemul de învățământ”, Vladimir 
Guţu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, expert internațional în domeniul educației, 
decan al Facultății Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova;

	 ”Феномен научной элиты в акмеологическом представлении”, Natalya Machynska, doctor în peda-
gogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat ”I.Franko”, Lvov, Ucraina; Maria Oliynyk, doctor 
în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat ”Yu.Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina.



În data de 28 septembrie lucrările conferinței au continuat cu prezentarea de postere: 

•	 ”Cultura bunei vecinătăţi: opţiuni pentru educaţia timpurie 
şi cea şcolară mică”, elaborat și comentat de dna Viorica 
Goraș-Postică

•	 ”Implementarea Procesului Bologna în învățământul su-
perior: impact și perspective” elaborat și comentat de dna 
Elena Muraru

•	 ”Agresevitatea la conducătorii auto”, elaborat și comentat 
de dna Angela Potâng și dna Ana Sîrbu

•	 ”Repercusiunile autostigmatizării la persoanele seropozitive”, elaborat și comentat de dna Galina Pra-
vițchi 

•	 ”Conceptul de sine la adolescenții implicați în acțiuni agresive”, elaborat și comentat de dna Tatiana 
Turchină

•	 ”Percepții privind angajamentul de rol, epuizarea emoțională  și conflictul muncă-familie la angajații 
din Republica Moldova: diferențe gender”, elaborat și comentat de dna Viorica Șaitan;

Au urmat lucrările în 3 ateliere și discuții în panel: POLITICI ȘI PRACTICI EDUCAȚIONALE și 
atelierul PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ: PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI .

Totalizând lucrările Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale „Învăţământul superior: valențe și 
oportunități educaționale, de cercetare și transfer 
inovațional”, consacrată aniversării a 70 ani de la 
fondarea Universităţii de Stat din Moldova, Vlad-
imir Guțu,  doctor habilitat în pedagogie, profesor 
universitar, decan al Facultății Psihologie și Științe 
ale Educației a mulțumit participanților și a formu-
lat următoarele concluzii:

1. În cadrul conferinței au fost dezbătute 
cele mai actuale probleme din domeniul Psihologiei și Științelor educației și identificate tendințele 
dezvoltării acestor domenii pe plan internațional.

2. Lucrările conferinței au deschis noi oportunități de colaborare între diferite țări, realizarea proiectelor 
commune în domeniile respective, schimb de experiențe etc.

3. Conferința a contribuit la crearea unei imagini positive a Universității de Stat din Moldova și a 
Facultății Psihologie și Științe ale Educației pe plan national și cel international.

Membrii Comitetului Organizatoric



COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „MIRAJUL TRADUCTOLOGIC: ŞTIINŢA TRA-
DUCERII ŞI LITERATURA TRADUSĂ ÎN PERIOADA SOVIETICĂ ŞI CONTEMPORNĂ”

În data de 29-30 septembrie 2016, Departamentul Tra-
ducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată și Departamentul 
de Literatură Universală și Comparată, Universitatea de Stat 
din Moldova  a organizat colocviul internațional „Mirajul tra-
ductologic: ştiinţa traducerii şi literatura tradusă în perioada 
sovietică şi contemporană” cu prilejul  aniversării a 70 de ani 
USM și aniversării a 20 de ani ai departamentului Traducere, 
Interpretare și Lingvistică Aplicată. În cadrul acestui colocviu 
internațional și interdisciplinar s-a abordat traducerea şi (im)
posibilitatea traductologică ieri şi azi în spaţiul sovietic şi postsovietic, desigur cu ieşirile fireşti din spaţiul 
şi timpul conturat. Tema conferinţei a permis abordări interdisciplinare :  traductologie, teoria traducerii şi a 
interpretării, limbile aplicate ieri şi azi, literatura generală şi comparată, culturologie, ştiinţele comunicării, 
lingvistică, etc. 

Domeniile tematice propuse:

Axa nr. 1. Traducere și ideologie, în cadrul căreia s-a re-
flectat asupra investigării modului în care traducerea și ideolo-
gia au corelat într-un context definit cronologic, dar și ideolo-
gic, de comunism și postcomunism.       

Axa nr. 2. Literatura tradusă în perioada sovietică şi con-
temporană, în cadrul acestei s-a discutat despre  ideologiile  in-

terne domeniului de studiu literar, a rolului pe care acestea îl dețin în evoluția și propagarea formelor literare, 
a locului traducerii în domeniul literar prin prisma contribuțiilor acesteia (de orice natură) asupra literaturii în 
comunism și postcomunism.

Colocviul a întrunit 40 de participanţi, dintre care, cadre 
didactice, doctoranzi de la USM, oaspeţi de la alte instituţii cum 
ar fi: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; 
Universitatea de Vest din Timișoara, România; Universitatea de 
Stat Ilia din Tbilisi, Georgia; Universitatea Paris IV-Sorbonne, 
Franța ; Universitatea de Stat V. Brioussov, Erevan, Armenia ; 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți ; Universitatea Li-
beră Internațională din Moldova.

Comunicările la colocviu au deschis noi oportunități de co-
laborare între diferite instituţii de învăţământ şi țări, realizarea 
proiectelor comune și un schimb de experiență în domeniul cercetării științifice.

Colocviul a fost organizat cu suportul financiar și logistic al Agenţiei Universitare a Francofoniei, de 



comun  cu Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Interuniversitar Multilingv de Excelenţă în domeniul 
Traducerii, Terminologiei şi Ingineriei Lingvistice (CIMETTIL), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălți şi partenerul de pe piața muncii – AQA Event & Project Management.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „ISTORIA ȘTIINȚEI UNIVER-
SITARE: DE LA ABILITĂȚI PROPAGANDISTICE LA PARADIGMA NOILOR SISTEME 

DE VALORI EUROPENE”

La data de 7-9 octombrie 2016, în cadrul Universității de Stat din Moldova, s-a desfășurat Conferința 
Științifică Internațională „ISTORIA ȘTIINȚEI UNIVERSITARE: DE LA ABILITĂȚI PROPAGANDISTICE 
LA PARADIGMA NOILOR SISTEME DE VALORI EUROPENE” consacrată aniversării a 70 de ani de la 
înființarea Universității de Stat din Moldova. Sâmbătă, 8 octombrie a avut loc deschiderea oficială a conferinței, 
unde invitații au venit cu mesaje de salut, felicitări și gânduri alese pentru toți cei care ani întregi au contribuit 
la edificarea culturală și promovarea universității în plan național și internațional, lucru care i-a adus statutul 
de una dintre cele mai prestigioase instituții educaționale de învățământ superior din Republica Moldova.

În conformitate cu programul stabilit, a urmat lansarea lucrării „Istoria Universității de Stat din Moldo-
va” la care au luat cuvânt distinșii istorici și profesori Ion Eremia, Andrei Eșanu, Pavel Cocârlă, Ion Niculiță, 
Valentin Tomuleț, Ion Gumenâi ș.a., realizând o scurtă prezentare a lucrării, subliiniid în această direcție im-
portanța respectivului volum pentru istoria universității. Totodată, aceștia au venit cu mulțumiri adresate celor 
prezenți și celor care i-au susținut în elaborarea acestui valoros studiu, exprimându-și speranța în continuitatea 
pe timp îndelungat a unor asemenea evenimente care să întrunească oameni de seamă prin intermediul cărora se 
obțin realizările frumoase pentru prezent și viitoarele generații. 

Ulterior, în cadrul Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Facultatea de Istorie și 
Filosofie, s-a trecut la prezentarea pe secțiuni a comunicărilor organizate în două sesiuni, la care participanții 
locali și internaționali au abordat o serie de aspecte ce țin de domeniul învățământului, formării profesionale și 
educației în general din diferite perioade ale istoriei, încadrând-se în contextul tematic și actual al conferinței. 
Subiectele elaborate au fost supuse unor discuții care au decurs într-un climat afectiv și cooperant ceea ce a 
contribuit la eficientizarea colaborării, prin schimbul de idei, opinii și sugestii. 

Conferința dedicată acestui grandios și important eveniment a fost organizată la cel mai înalt nivel, obser-
vație făcută de oaspeții veniți din Ucraina și România, care s-au arătat a fi mulțumiți de ordonare, punctualiate, 
încadrare în timp și nu în ultimul rând, de primirea călduroasă ce le-au creat impresii foarte bune, exprimân-
du-și cu această ocazie intenția unor viitoare colaborări în plan academic. 

Pluralismul cultural în lumea post-modernă: sfera publică, religia, etica socială

Departamentul Filosofie și Antropologie din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a fost gazda unui 
eveniment important: Colocviul Internațional de Antropologie, eveniment înscris în agenda festivităților dedi-
cate Jubileului de 70 de ani a Universității de Stat din Moldova. Totodată această activitate a marcat 10 ani de 



când Departamentul și-a propus pregătirea specia-
liștilor în domeniul Antropologiei. 

Colocviul Internațional de Antropologie cu 
genericul „Pluralismul cultural în lumea post-mo-
dernă: sfera publică, religia, etica socială” a avut ca 
oaspeți reprezentanți ai Ucrainei, României, Rusiei, 
Portugaliei, Chinei, Canadei, printre aceștia și ab-
solvenți ai Universității de Stat din Moldova care 
și-au construit cariere în țările respective.

Manifestarea a fost adresată cadrelor didactice și de cercetare din mediul universitar și academic, doc-
toranzilor și tuturor celor interesați de antropologie și de domeniul sociocultural.  Întrunirea s-a concentrat 
pe dezbateri generate de investigațiile din domeniul vast al antropologiei. Colocviul a reunit specialiști din 
domeniul antropologiei, dar și persoane pasionate de antropologie, pentru  împărtășirea experiențelor cât și 

rezultatelor cercetărilor personale cu scopul dezvoltării 
profesionale și al cooperării inter și intrauniversitare. 

Colocviul a urmărit următoarele obiective: crește-
rea vizibilității cercetărilor din domeniul antropologiei; 
antrenarea comunității științifice în elaborarea și pre-
zentarea de comunicări inovatoare, crearea unui cadru 
adecvat de expunere a rezultatelor științifice; determin-
area cadrului teoretic prielnic pentru o analiză complexă 
a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor 

socio-umane; prezentarea publicului din Republica Moldova 
dar și de peste hotare a celor mai noi tendințe în domeniul 
cercetării umaniste; sprijinirea schimbului de experiență în-
tre cercetători și diseminarea rezultatelor cercetărilor la ni-
velul întregii societăți.

Sperăm că Colocviul Internațional de Antropologie va 
deveni o acțiune anuală și va atrage atenția specialiștilor din 
domeniul vast al științelor socioumane: istorie, sociologie, 
psihologie, politologie etc.

Eudochia SAHARNEANU, dr. hab., prof. univ.

Șef Departament Filosofie și Antropologie

Colocviu Științific cu Participare Internațională 
 „DE LA TEXT LA CONTEXT. PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE  

ÎN ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ  A  TEXTULUI  LITERAR”

Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală (DLRCI) a fost gazda  celei de-a 
IV-a ediții  a  Colocviului  Științific cu participare internațională : „DE LA TEXT LA CONTEXT. PROVO-



CĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ  A  TEXTULUI  LITERAR”, consacrat 
memoriei  lui Victor  BANARU, doctor habilitat, profesor universitar, șef catedră, scriitor și traducător fran-
cofon,  cu ocazia  aniversării a 75-a de la naștere . Evenimentul s-a desfășurat la data de  13 octombrie 2016. 

 Tradițional colocviile organizate de 
DLRCI  sunt onorate de somități în domeniul 
științelor  limbajului.  Anul acesta, Invitată de 
Onoare a Colocviului  a fost  Anne-Marie Hou-
debine - Gravaud, doctor în filologie şi ştiin-
ţe umaniste, Profesor emerit de lingvistică şi 
semiologie la Universitatea Paris Descartes, 
Franţa. O întâmplare tragică a făcut ca  sosi-
rea doamnei profesor  să fie imposibilă. Totuși,    
conform tradiției,  profesorului Anne-Marie 
Houdebine – Gravaud i s-a conferit titlul de membru de onoare al Departamentului Lingvistică Romanică şi 
Comunicare Interculturală.  Participanții la Colocviu au fost colegi ai universităților din   Iași, Galați, Bacău, 
Chișinău, Bălți și Cahul. 

Ediţia a IV-a din 2016 a Colocviului a conținut  4 paliere tematice, legate de activitatea nemijlocită a 
savantului şi profesorului universitar Victor Banaru şi de tendințele actuale de evoluție a problematicii textu-
lui şi a dimensiunilor sale multiple de cercetare (semiotică, pragmatică, hermeneutică, lingvistică, didactică, 
literară, traductivă etc.).  

 Un palier a fost consacrat domeniului gramatical :  de la  gramatica frazei la gramatica textului literar, 
acest subiect constituind domeniul de studiu al savantului Victor Banaru. Printre multiplele  domenii de interes 
ale   profesorului Victor Banaru    s-a regăsit și   grija față de promovarea  limbii  și culturii franceze  în Mol-
dova, dumnealui  fiind  și fondatorul Asociației Profesorilor de limbă Franceză din Moldova.  Astfel,  discuțiile 
din  perspectiva didactică a textului literar  au  fost direcționate într-un palier aparte . Textul literar generează 
discuții pentru problematica interpretării  din varii perspective: lingvistică și semiotică (limba ca sistem de 
semne) și  gnoseologică și epistemologică (limba ca mijloc de cunoaștere). Un palier important ca conținut 
și valoare  a fost consacrat  delimitărilor conceptuale în problematica textului literar: dimensiuni semiotice,  
hermeneutice şi literare. La colocviu s-a comunicat  în limbile română și franceză. 

 Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală  aduce mulțumiri partenerilor pentru 
suportul oferit: administrației Universității de Stat din Moldova, Facultății de Limbi și Literaturi Străine,  Am-
basadei Franței în Moldova, Agenției Universitare a Francofoniei, Alianței Franceze din Moldova, Asociației 
Profesorilor de Limbă franceză din Moldova, care au contribuit ca acest for științific să se producă cu succes.

 Cristina ENICOV 

 Lector universitar,

 Departamentul Lingvistică Romanică şi  
Comunicare Intercultural



LANSAREA PROIECTULUI BILATERAL MD-RO 

,,INSTRUMENTE MANAGERIALE SI INFORMATIONALE PENTRU STIMU-
LAREA CERCETARII IN UNIVERSITATI (ACRONIM - INFORM)”

În perioada 17-18 octombrie 2016, în incinta să-
lii Senatului Universităţii de Stat din Moldova, a avut 
loc lansarea proiectului bilateral MD-RO ,,Instrumente 
manageriale şi informaţionale pentru stimularea cerce-
tării în universităţi (Acronim - INFORM)”, la care au 
participat echipele de proiect de la Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din 
Moldova, ambele membre ale Consorțiului universitar.

 Astfel, scopul proiectului constă în creşterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică interna-
ţională.

Relevanța proiectului rezidă în existența unor probleme comune în domeniul Managementului cer-
cetării și soluționarea acestora prin consolidarea eforturilor, abilităților și experiențelor comune în vederea 
internaționalizării cercetării și racordării la obiectivele ce se regăsesc în Strategia UE privind cercetarea 
științifică.

Obiectivul principal al proiectului constăă în implementarea principiilor strategice ale UE privind cer-
cetarea ştiinţifică în UAIC şi USM, în vederea fortificării statutului cercetătorului în Universitate. Totodată, 
va fi creat un sistem de indicatori de calitate în vederea realizării cu succes a planului de acțiuni privind 
Strategia Resurselor Umane în Cercetare (HR4R), cât şi o bază de date „Harta cercetărilor științifice univer-
sitare” în temeiul cartografierii UAIC-USM pe domenii de expertiză, centre, persoane, având drept scop co-
relarea (matching) structurilor universităților cu responsabilități de cercetare, inovare și transfer tehnologic.

 
Echipa Institutului de Cercetare şi Inovare, USM

ILANŢUL CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE 
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

,,INTEGRARE  PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”

În data de 28-29 septembrie 2016, în incinta Uni-
versităţii de Stat din Moldova, s-a desfăşurat Conferinţa 
ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare 
prin Cercetare şi Inovare”, organizată cu prilejul aniversă-
rii a 70 de ani USM. 

Conferința a durat două zile și a avut drept scop con-
solidarea relațiilor științifice la nivel intra/interuniversitar 



și a conținut un program divizat pe ateliere şi secţiuni 
pe următoarele domenii: Ştiinţe ale Naturii şi Exacte, 
Ştiinţe Umanistice, Ştiinţe Sociale, Ştiinţe Juridice 
şi Economice.

Conferința a întrunit circa 450 de participanţi, 
dintre care, cadre didactice, doctoranzi de la USM, cât 
şi oaspeţi de la alte instituţii cum ar fi: Centrul ştiinţif-
ic silvicultură; Grădina Botanică AŞM; Academia de 
Studii Economice din Moldova; Universitatea Tehnică 

din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; 
Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”; Colegiul de 
Construcţii din Chişinău; Universitatea de Medicină 
şi Farmacie ,,N.Testimiţanu”; Universitatea ,,Per-
spectiva-INT”; Universitatea ,,B.P. Haşdeu” din 
Cahul; Universitatea ,,Appolonia” din Iaşi; Univer-
sitatea ,,George Bacovia” din Bacău; Biblioteca Teh-
nico-Ştiinţifică a UTM; Centrul ,,Lied Consulting”; 
Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea ,,Al. 
Russo” din Bălţi; Universitatea de Studii Politice şi 
Economice Europene ,,C. Stere”; Universitatea de Studii Europene din Moldova; Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova; Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; Institutul de Ecologie şi Geografie al 
AŞM; Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM; Institutul de Zoologie al AŞM; Institutul de Pedol-

ogie, Agrochimie şi Protecţia Solului ,,Nicolae Dimo”; 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnonologie al AŞM; 
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al 
AŞM; Judecătoria Centru, Chişinău; Procuratura Gen-
erală; Curtea de Apel Chişinău; Universitatea ,,Vasile 
Alecsandri” din Bacău; Baroul Bucureşti; Universi-
tatea ,,1 Decembrie 1918”  Alba Iulia; Universitatea 
din Bucureşti; Universitatea ,,Al.I. Cuza” din Iaşi; 
Via University College, Danemarca; Universitatea din 

Pitești, România; Academia de Studii Economice, București; Universitatea din Oradea; Institutul de Studii 
Aprofundate în Domeniul Educației, Ujgorod, Ucraina; Universitatea de Stat ,,Yu.Fedkovici” Cernăuți; 
Universitatea de Stat ,,I.Franko”, Lvov, Ucraina; Universitatea de Stat de Studii Umanistice, Izmail, 
Ucraina; Universitatea  ,,Jan Kochanowski” Kielce, 
Polonia. Cu o participare activă s-au manifestat 19 
reprezentanţi din Vietnam, foştii absolvenţi ai USM 
din diferite promoţii, cu anumite formări în domeniile 
Ştiinţei ale Naturii şi Exacte.

În cadrul conferinței au fost dezbătute cele mai 
actuale probleme din diferitele domenii, conform 
secţiunei respective și identificate tendințele dezvol-



tării acestor domenii. Comunicările la conferință au deschis noi oportunități de colaborare între diferite insti-
tuţii de învăţământ şi țări, realizarea proiectelor comune în domeniile respective, schimb de experiențe, au fa-
cilitat schimbul de opinii şi puncte de vedere, au sprijinit conturarea unor concluzii cu privire la semnificația 
actuală a ştiinţei şi implementarea cercetărilor în practică  etc. În cele din urmă,  participanţii la eveniment 
şi-au exprimat opinia comună privind necesitatea desfăşurării sistematice a asemenea conferinţe. 

Aducem sincere mulţumiri tuturor participanţilor pentru implicare activă şi le dorim succese în do-
meniul cercetării.

    Comitetul organizatoric al Institutului de Cercetare şi Inovare, USM
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