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Mesaj de felicitare către Ziua Cunoştinţelor

Onorată comunitate universitară! Stimaţi colegi! Dragi tineri studioşi!

Acum, când “orgolioasa căldură”, la propriu şi figurat trăită într-un mediu universitar anul împrejur, a cedat unor 
noi trăiri de început nu doar de anotimp, ci şi de an academic, emoţiile s-au declanşat pe nou, mobilizându-ne pe fiecare 
în parte să ne determinăm în amplasarea accentelor. Sunt emoţiile pozitive ale revigorării, universitatea fiind acel stup de 
albine cu spaţiul energizant în care produsul final – pregătirea tinerilor specialişti de înaltă calificare în toate domenii-
le–  este convingerea noastră dintotdeauna că facem tot ce este cu putinţă pentru a contribui la remodelarea spre bine a 
societăţii, asigurându-i un viitor prosper.

Da, dragi tineri studioşi ai anului I, pentru că acest mesaj este adresat cu prisosinţă domniilor voastre ţin să 
menţionez: astăzi sunteţi acea sămânţă încolţită în sol fertil, iar mâine– roadele bogate ale acestuia, reflectate prin acu-
mulare de cunoştinţe, obţinere a performanţelor profesionale şi aplicarea lor în domeniile ulterior profesate. Aşadar, 
bine aţi sosit la Universitatea de Stat din Moldova şi să vă fie binecuvântată clipa când aţi decis să alegeţi una dintre cele 
mai prestigioase universităţi, recunoscută  nu doar în plan naţional, ci şi în cel internaţional. Asigurându-vă de alegerea 
corectă, asemenea unui părinte spiritual, vă îndemn să păşiţi curajos, cu braţele deschise ale sufletului şi cugetului în în-
tâmpinarea viitorului dumneavoastră, acest prag al unui nou coridor semnificativ al vieţii  care se numeşte  Universitatea 
de Stat din Moldova şi în care vă veţi simţi  motivaţi să asimilaţi profund şi să deveniţi  dumneavoastră înşivă – cu înalt 
profesionalism, inteligenţă sclipitoare apreciate de contemporani la justa valoare, dar şi cu bucuria de a trăi cu adevărat 
sentimentul de fericire. 

Dragi studenţi! Astăzi, adresându-vă sincere felicitări pentru performanțele dumneavoastră obținute, anga-
jarea într-o competiție acerbă – obţinerea unor cunoştinţe temeinice –  eu vă doresc ca prin mari eforturi, dar cu mai 
puţine greutăţi să obţineţi tot ce preconizaţi, reţinând ceva foarte important: dacă misiunea profesorului universitar este 
cea  de transmitere a cunoştinţelor, cea a dvs, a tineretului studios, la fel de valoroasă, rămâne a fi implementarea acestor 
cunoştinţele obţinute, valorificarea la justa valoare şi îmbogăţirea lor pe parcursul întregii vieţi. 

Stimați colegi! În fiecare an, Ziua Cunoştinţelor într-o instituţie universitară ne obligă să ne reconsiderăm ac-
tivităţile, să identificăm anumite stringenţe ce ne-ar marca în dorinţa de a schimba ceva prin anumite efortuiri care 
ar bucura prin reuşitele scontate. Apreciez profesionalismul ştiinţifico-didactic, competenţa dvs, aportul la menţinerea 
imaginii USM pe arena naţională şi internaţională, dar să nu uităm: educaţia prin muncă, respectul față de valori şi față 
de oamenii de valoare conturează OMUL cu majusculă. Susţin mereu ideea şi vă îndemn să ne consolidăm în materia-
lizarea ei continuă: inteligența, moralitatea, corectitudinea şi dragostea față de neam se poate dezvolta numai prin edu-
cație, disciplină, curaj şi voință. Nu inteligență, ci lipsa simțului moral poate aduce la prăbuşirea societății moldoveneşti. 
Rămâne să luăm o atitudine angajantă, să ne ascultăm şi să ne auzim reciproc.

Vă doresc tuturor multă sănătate, succese şi noi realizări, prosperitate, iniţiative, o atmosferă creatoare pentru a 
promova şi în continuare cultura calităţii, cultura învăţării, cultura creativităţii etc. întru autodeterminare şi prosperare 
continuă a UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA!

Rector USM Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, profesor 
universitar

ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR ANULUI I

La 1 septembrie 2018 Facultatea de Drept a organizat Adunarea Genarală a studenților anului I proaspăt încad-
raţi în procesul universitar de studii.

Adunarea a fost moderată de prodecanul facultății Doamna Mariana GRAMA, doctor în drept, conferențiar 
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universitar.

Evenimentul a debutat cu prezentarea mem-
brilor Corpului managerial al facultăţii.

Cu felicitări şi cuvinte de bun augur a venit Decanul 
facultățiI, Domnul Sergiu BRÎNZA doctor  habili-
tat, profesor universitar. Printre altele, Dumnealui a 
menţionat:

                               “Onorată asistență –profesori,        
studenți, părinți!

Astăzi, la festivitatea de deschidere a unui nou an 
universitar, sunt onorat să Vă transmit salutul cordial 
din partea administrației Universității, îndeosebi din 
partea Rectorului Gheorghe Ciocanu, însoțit de urări de bine și succes. 

Adresez în special un bun venit studenților anului I. Fiți siguri, ați făcut cea mai bună alegere. Apreciem alegerea Dvs. 
de a fi student anume la Facultatea de Drept a USM – prima facultate cu profil juridic de la noi din țară. Zic, prima având 
în vedere nu doar faptul că facultatea noastră are o experiență de aproape 60 de ani în actul de formare a specialiștilor în 
drept, dar, deopotrivă, și prestigiul ei, calitatea studiilor oferite în cadrul acesteia. 

Este facultatea  care formează personalități meritorii, profe-
sioniști cu majusculă, iar valorile promovate de colectivul nostru 
educaţional se axează pe responsabilitate, profesionalism şi calita-
te, comunicare, implicare şi integrare, pe formarea spiritului civic.

Începând cu astăzi, 1 septembrie 2018, Facultatea de Drept 
a USM devine pentru cei noi – veniți la ea, pentru cel puțin 4 
ani de zile, a doua casă. Profitați de această mare oportunitate, 
fructificați cunoștințele pe care le veți obține, valorificați resursele 
și sursele educaționale puse la dispoziție, implicați-vă în diferite 
proiecte, programe, participați la competiții. În toate nu ezitați să 
manifestați spirit de inițiativă şi curaj, şi, mai ales, nu trebuie să 
Vă fie frică să Vă autolansaţi, autoevaluaţi, să avansaţi. 

Munca perseverentă, corectitudinea și curiozitatea sunt elemente indispensabile ale succesului. Așadar, parafrazân-
du-l pe marele om de cultură Nicolae Iorga, Vă invit, dragi studenți, să aveți încredere că ceea ce veți realiza în perioada 
anilor de studii va însemna mult pentru viitorul vostru, iar aceasta trebuie să Vă dea încredere în propriile forțe.

Mult stimați părinți, mă adresez și Dvs., fiind convins că aveți planuri mari pentru copiii dumneavoastră și că toți vă 
doriți o viață mai bună pentru ei. Să ştiți că posibilitatea pe care le-o oferiți copiilor – de a studia la Facultatea de Drept 
a USM, este cea mai importantă investiție pe care o faceți, pentru ca investiți nu doar în viitorul lor, dar și în viitorul între-
gii societăți. Or, tocmai educația reprezintă calea cea mai sigură spre prosperitate, iar speranța în schimbarea lucrurilor în 
societatea noastră este în tânăra generație. Desigur, dezideratele noastre comune pot fi realizate numai prin parteneriat, în 
care se vor conjuga armonios eforturile dascălilor și ale părinților. Doar e știut că rolul familiei este de necontestat în planul 
susținerii și încurajării tineretului studios.

În cele din urmă, urez tuturor celor  prezenți la această festivitatea un început de bun augur, sănătate și forță de muncă. 
Iar vouă, dragi studenți, Vă mai doresc sete de carte și numai rezultate bune. Facultatea de Drept își dorește să fiți cu toții 
eminenții ei, de aceea Vă invităm să credeți în forța educației, ca fiind cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru 
a schimba lumea ”. 

     Le-au dorit succese pe plan academic şi realizări mari, şefii de departamente şi profesorii de la facultate, îndemnân-
du-i să fie implicați şi activi:  Doamna prodecan Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar, şeful de-
partamentului Drept public, Domnul Andrei NEGRU, doctor  habilitat, conferențiar universitar, şeful departamentului 
Drept penal, Domnul Vladimir GROSU, doctor în drept, conferențiar universitar.
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    Profesorii au asigurat studenții că alegerea făcută le v-a oferi  
studii de calitate! 
    Marin CHIHAI, Preşedintele Asociației Studenților în 
Drept,  structura reprezentativă a studenților Facultății de 
Drept, menită să susțină şi să implementeze inițiative acade-
mice şi socio-culturale a încurajat proaspeții studenți să profite 
din plin de activitățile organizate în facultate şi să fie implicați 
la maxim în viața studențească!

    În acelaşi context, s-a vorbit despre organizarea procesului 
de studii la facultate, despre disciplinele din planul de învăţă-
mânt.

    Profesori, conferenţiari de la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Şti-
inţe Economice, Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistență Socială, Facultatea de Istorie şi Filo-
sofie au povestit studenţilor din anul I despre disciplinele opţionale din planul de învăţământ pe care aceştia urmează să 
le aleagă pentru a le studia în primul an de facultate.

              Aşadar, să avem un an prosper, cu succese remarcabile şi rezultate pe măsura aşteptărilor!

SUCCESELE SPORTIVE ALE STUDENȚILOR USM

 Studentul Facultăţii Ştiinţe Economice a USM, Maestrul Internaţional al Sportului,  Dorin GOŢONO-
AGĂ, Campion European la judo, ediţia 2017, şi-a continuat ascensiunea şi în anul 2018, cucerind două medalii de aur 
la Cupele Europei desfăşurate în Praga, Cehia, şi Belgrad, Serbia, precum şi o medalie de bronz obţinută la Grand-Prix-ul 
din or. Antalia, Turcia.

Medalia de aur din Serbia, a fost obţinută în data de 11 iunie 2018 într-o luptă 
aprigă cu rusul Botyr NURALIEV. Aceste performanţe îl menţin pe studentul Facultăţii 
Ştiinţe Economice în topul celor mai buni judocani de pe mapamond, care sunt în luptă 
directă pentru obţinerea multrâvnitelor foi de plecare la Jocurile Olimpice din Tokio, în 
anul 2020.

Cristina ZARUBA, masteranda Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a USM, 
a mai adăugat încă şapte medalii în „puşculiţa” sa impresionantă de 23 medalii de aur, ar-
gint şi bronz cucerite la Campionatele Europene şi Mondiale de tineret la Jocul de dame.

În perioada 24 August – 4 Septembrie 2018 în or.Kranevo din Bulgaria s-au desfăşurat 
Campionatele Mondiale la Tineret (până la 23 ani) şi Campionatele Mondiale Universi-
tare, unde sportiva de la USM a cucerit trei medalii de aur, una de argint şi trei de bronz.

Medaliile de aur au fost adjudecate la Jocul de dame clasic (60 min.la gândire) şi rapid (7 min. la gândire). Prima medalie 
de bronz a fost obţinută la Jocul de dame fulger (3 min. la gândire), a doua pentru locul trei în clasamentul feminin pe 

naţiuni şi al treilea bronz – în clasamentul general mixt (băieţi şi fete).

            O evoluţie splendidă a avut masteranda de la USM şi la Campionatul 
Mondial Universitar, unde a devenit Campioană la Jocul de dame rapid şi 
Vicecampioană Mondială la Jocul de dame clasic.

Astfel puşculiţa Cristinei ZARUBA a adăugat în soliditate, ajungând la  30 
de medalii  de aur  (şase la Campionatele Mondiale, trei la Campionatele 
Europene şi una la Mondialele Universitare), argint şi bronz obţinute la cele 
mai prestigioase competiţii Europene şi Mondiale.

La festivitatea de închidere a acestor competiţii de anvergură, Cris-
tinei i-a fost înmânată şi legitimaţia de Maestră Internaţională, conferită de 
Federaţia Internaţională la Jocul de dame.

Dan OLARU, Maestrul Internațional al Sportului, student al Facultăţii de Drept a USM, a devenit vicecampion la Tir 
cu arcul la Campionatul European care s-a desfăşurat în perioada 25 august – 3 septembrie 2018 în or. Legnica, Polonia.

Viitorul licenţiat în Drept a disputat finala cu sportivul din Olanda Steve WIJLER, acumulând acelaşi număr de puncte.
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Pentru desemnarea Campionului European a fost nevoie de o confruntare adăugătoare, în care studentul de la 
USM a nimerit în „9” , iar olandezul – în „10”.

Astfel, Dan şi-a adjudecat medalia de argint şi titlul deVicecampion al Europei, ediţia 2018.

Acum doi ani – în 2016 – Dan OLARU a cucerit medalia de aur la Campionatul European, în proba mixt, alături de Al-
exandra MÎRCA, absolventă a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a USM.

Reamintim, că Dan pe lângă cele trei medalii de aur, argint şi bronz cucerite la seniori, mai are în palmaresul său 
şi nouă medalii, cucerite la Campionatele Europene şi Mondiale de juniori şi tineret.

De menționat, că Dan OLARU s-a clasat pe locul IX la Tir cu arcul, în cadrul Jocurilor Olimpice – 2012 din Londra, unde 
a fost portdrapelul Delegaţiei Olimpice a Republicii Moldova la cea de-a XXX-a ediţie aniversară a Jocurilor Olimpice. 
Tânărul, pe atunci de doar 15 ani, a reuşit o performantță remarcabilă, regăsindu-se printre cei mai buni nouă arcaşi ai 
lumii.

APRECIEREA REALIZĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Aprecierea realizărilor ştiinţifice

Stimaţi colegi,

Institutul de Cercetare şi Inovare Vă aduce la cunoştinţă că în perioada concediilor de vară Universitatea de Stat din 
Moldova a obţinut următoarele titluri de protecţie asupra realizărilor ştiinţifice:

1. Hotărâre de acordare a brevetului de invenţie cu titlul „Tulpină de cianobacterie Anabaena constricta (Syafer) 
Geitler CNMN-CB-20-sursă de glucide”, autori: Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Stratulat Irina, Dobrojan Galina.

2. Brevet de invenţie nr. 4541 „Tulpină de cianobacterie Anabaena variabilis fixatoare de azot din sol”, autori: Tro-
fim Alina, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Stratulat Irina, Donţu Natalia, Semeniuc Evgheni.

3. Brevet de invenţie nr. 4544 „Tulpină de microalgă cianofită Nodularia harveyana – sursă de proteine, lipide şi 
glucide”, autori: Trofim Alina, Şalaru Victor, Zosim Liliana, Stratulat Irina.

4. Brevet de invenţie nr. 4540 „Instalaţie de electroflotaţie pentru îngroşarea suspensiilor de microalge furajere”, 
autori: Covaliova Olga, Covaliov Victor, Nenno Vladimir, Morari Iurii, Timofte Natalia.

5. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe Seria PC Nr. 5996 „Sistem 
suport inteligent de e-Learning orientat pe familii de probleme decizionale”, autori: Beldiga Maria, Beldiga Ale-
xandru, Bragaru Tudor, Căpăţână Gheorghe.

Felicitările noastre şi Vă dorim multă inspiraţie şi forţe spirituale în pregătirea altor realizări frumoase pentru a fi bre-
vetate.

Vă suntem întotdeauna alături!  

PRELEGERI DE INFORMARE

La 3 septembrie 2018 pentru prima oară în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova au avut 
loc prelegeri de informare cu privire la procesul de învăţământ universitar în Universitate de Stat din Moldova.

Prelegerile de informare au fost prezentate de  prodecanii Facultății: Dna Mariana Grama, doctor în drept, con-
ferențiar universitar; Dna Stela Botnaru, doctor în drept, conferențiar universitar;

Dna Veronica Mocanu,  doctor în drept, lector universitar.

În cadrul prelegerilor s-a vorbit  despre organizarea procesului educațional în cadrul instituției, despre prvederile 
Codului de Etică al USM, programe studențeşti  solicitate în rândurile studenților, despre reinstituirea instituției 
tutoratului şi persoanele responsabile de grupele de studenţi.

Alături de prodecani au vorbit Preşedintele Asociației Studenților în Drept , Marin Chihai, student anul 4, îm-
preună cu directorii de departamente Academic, Valeria Ursu, studentă anul 4 şi Resurse Umane, Anna Cereteu, studen-
tă anul 3, care au relatat despre activitatea prodigioasă a studenților în cadrul Asociației, proiectele  organizate de aceasta 
şi despre cum e să îmbini utilul studiat la facultate cu plăcutul şi aplicarea practică a cunoştințelor asimilate.
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Cu un eveniment aparte a venit şi Centrul de ghidare în ca-
rieră şi Relaţii cu piaţa muncii, USM  prezentat de Aida Cotruţă şi 
membrii ASD: Adriana Scerbatii, Maria Gogu, Svetlana Bratescu au 
povestit studenților din anul 1 informații detaliate despre organizarea 
vieții studențeşti.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ 
„DEZVOLTĂRI RECENTE ÎN DREPTUL OBLIGAȚIILOR”

La data de 4-5 octombrie 2018, Facultatea de Drept a Uni-
versității de Stat din Moldova a fost gazda Conferinței internaționale 
ştiințifico-practice ,,Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”.

La eveniment au fost prezenți doctrinari şi practicieni din mai multe state. Printre invitați s-au numărat: Christian von 
Bar (Germania), coeditor al DCFR,  profesorul Roman Bevzenko (Rusia), profesorul, Natalia Cuznețova (Ucraina), pro-
fesorul Suleimenov Maidan (Kazahstan),   profesorul Farhad Caragusov (Kazahstan), profesorul Flavius Baiaş (Roma-

nia), profesorul Irina Sverdian (Romania), şi alți specialişti renumiți la 
nivel internațional.

La deschiderea evenimentului a fost prezent Secretarul de Stat 
al Ministerului Justiției, Nicolae Eşanu, care a menționat despre impor-
tanța unor astfel de întruniri pentru dezvoltarea ştiinței juridice din 
Republica Moldova. Dl Eşanu a subliniat că această conferință este o 
ocazie foarte bună pentru a împărtăşi din cunoştințele teoretice şi prac-
tice ale participanților.

În cuvântul de deschidere, Prorectorul Universității de Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ. Florentin Paladi a 
subliniat că este deosebit de important de a organiza asemenea evenimente pentru a promova noile dezvoltări în cadrul 
legislativ al Republicii Moldova. Incontestabil, astfel de reuniuni sunt un spațiu favorabil de inspirație și schimb de cele mai 
bune practici științifico-practice în domeniu.

Sesiunea de deschidere a fost moderată de către dr. în drept, prof.univ. Sergiu Băieşu, care a prezentat contextul 
general de organizare a evenimentului, obiectivele şi scopul propus.

În continuare, în cuvântul de deschidere, Decanul Facultăţii de Drept al USM, dl Sergiu Brînza, doctor habilitat, profesor 
universitar, a menţionat:

 

„Doamnelor și domnilor,

Mult stimate dle prorector, stimați participanți,

Onorată asistență!

  Astăzi am plăcerea și privilegiul de a Vă transmite mesajul instituțional de salut, însoțit de cordiale urări de bine, din partea 
Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

În primul rând, vreau să adresez cuvenite mulțumiri și aprecieri:

-          dlui Rector al Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Ciocanu pentru sprijinul acordat în organizarea acestui 
eveniment, dar și a altor evenimente științifice de asemenea avengură la Facultatea de Drept;

-          membrilor Departamentului Drept privat și ai Departamentului Drept internațional și european ale Facultății de 
Drept, care s-au implicat activ în organizarea acestei Conferințe internaționale;

-                   nu în ultimul rând, Facultatea de Drept a USM aduce cordiale mulțumiri Fundației Est- Europene și Fundaţiei 
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germane pentru Cooperare Juridică Internaţională pentru suportul 
acordat în vederea organizării evenimentului științific care se va des-
fășura astăzi și mâine la Facultatea de Drept a Universității de Stat 
din Moldova;

-          și, în mod evident, mulțumim tuturor celor care, într-un fel sau 
altfel, au făcut posibilă această remarcabilă reuniune, în calitate de: 
moderatori, participanți din țară și din străinătate, invitați, sponsori, 
parteneri.

Deși domeniul meu de activitate didactică și științifică vizează cu 
predilecție sfera dreptului penal, trebuie să recunosc că legislația 
unui stat privită ca un întreg sistem normativ, este aptă să asigure 
respectarea drepturilor persoanelor și, prin urmare, buna funcțion-
are a unui stat, numai atunci când, pe de o parte, domeniile dreptului se află în interconexiune, iar,  pe de altă parte, au o 
delimitare clară.

Domeniul dreptului civil, chiar dacă se află la o anumită distanță de domeniul dreptului penal, se „ciocnește” adeseori și 
interacționează inevitabil cu instituțiile și normele dreptului penal. Or, acolo unde normele juridice civile nu sunt suficiente 
pentru ocrotirea drepturilor persoanelor, se aplică, ca ultima ratio, normele juridico-penale.

Dreptul obligațiilor este o noțiune largă care cuprinde o multitu-
dine de instituții juridice. Relațiile care se formează   în domeni-
ul drepturilor obligațiilor au, fără îndoială, consecințe juridice de 
natură diversă, inclusiv în sfera răspunderii juridice a persoanelor. 
Reglementarea clară, previzibilă și accesibilă (inclusiv prin prisma 
unei jurisprudențe uniforme) a acestui domeniu permite aplicarea 
corectă a legii și, implicit, delimitarea strictă a tipului răspunderii 
pe care o persoană trebuie să o suporte în cazul încălcării legislației.

Legislația unui stat poate evolua numai ținând cont de tendințele 
actuale ale relațiilor sociale, tendințe dictate de dezvoltarea so-
cial-economică, dar nu în ultimul rând și de tendința juridică care 
este conferită pe plan legislativ. Realitatea arată că mai întâi apare o 

relație socială nouă, despre care se discută la început, iar apoi, dacă este necesar, aceasta este reglementată la nivel legislativ. 
Iată de ce, discuțiile de astăzi pot deveni mâine temelia unor  reconceptualizări și modernizări eficiente ale legislației în acest 
domeniu și, pe această cale, pot deveni o premisă pentru consolidarea statului de drept la care aspirăm.

Îmi exprim convingerea că contribuția fiecăruia dintre Dumnevoastră  – participanții la acest eveniment științific – creează 
o bază științifică solidă și mai ales susceptibilă de a oferi soluții practice diverselor situații de polemică sau incertitudine (de 
nivel teoretic sau practic) în materia pusă în discuție.

Nu în ultimul rând, Conferința internaţională știinţifico-practică „Dezvoltări recente în dreptul obligaţiilor” constituie un 
prilej util pentru a împărtăși din cunoștințele teoretice și practice, pe care le aveți fiecare, precum și de a împrumuta din 
experiența legislativă și practică a altor state, prin intermediul mesajelor științifice pe care le vor comunica colegii noștri de 
peste hotare, cărora le mulțumim, în mod repetat. Țin să subliniez că 
toate evenimentele realizate în parteneriat cu colegii din străinătate, 
pun bazele unor relații durabile de colaborare. Iar aceste relații, cre-
dem noi, sunt favorabile atât în planul dezvoltării mediului academic, 
cât și a celui juridic în cel mai larg înțeles.

Acestea fiind spuse, trebuie să menționez că nu mai puțin meritoriu 
și apreciabil este efortul practicienilor, care,  având sau neavând care-
va tangență cu sfera didactică, își împărtășesc experiența dobândită 
tocmai prin intermediul cercetărilor științifice. Afirm pe această cale 
că, cu adevărat, teoria fără practică își pierde din valoare.n cele din 
urmă, Vă urez succes și fie ca aceste două zile de sesiuni științifice să 
fie productive!”

În cadrul evenimentului, participanții au pus în discuție un şir de subiecte actuale, de o importanță majoră ce țin 
de dezvoltările recente în dreptul obligațiilor la nivel național dar şi internațional, abordând aspectul teoretic şi practic al 
acestora. În final, participanții au exprimat ideea de a mai organiza pe viitor astfel de întruniri ştiințifice, deoarece doar 
astfel se poate realiza o dezvoltare eficientă, stabilă şi de perspectivă a cadrului legislativ național.
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O NOUĂ REUNIUNE LA USM ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ EDRONE

Vineri, 7 septembrie 2018, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a avut loc o reuniune în cadrul proiect-
ului Erasmus+ eDrone 574090-EPP-1-2016-1-ITEPPKA2-CBHE-JP. Reuniunea s-a desfăşurat la   Oficiul de Educație 
pentru Drone – Office for Education for Drones (OED), echipat cu tehnică modernă de studiu pentru pilotarea dronelor 
şi de cercetare cu aplicarea UAV. OED-ul a fost deschis la 4 iunie 2018 în cadrul acestui proiect cofinanțat de Comisia 
Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building începând cu 15 octombrie 2016 pe o perioada de 3 ani şi 
este implementat de un consorțiu constituit din 17 instituții din 8 țări. Coordonatorul UE al proiectului este profesorul 
Pasquale Daponte (Unisannio, Italia).

Echipele de proiect din Republica Moldova au discutat aspecte curente de implementare a proiectului, precum 
şi de organizare a practicii de specialitate în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2018 la Université d’Evry din Franța. 
În particular, s-a decis şi repartizarea cursurilor între partenerii de proiect.

Course Teacher MD Partner EU Partner / super-
visor

C1. Drone architecture Natalia Nedeoglo

Corneliu Rotaru

MSU UNIEVRY

C2. Drone avionics Veaceslav Sprincean MSU MUT
C3. Drones equipment for measure-
ment and monitoring

Valeriu Seinic SAUM UNIGAL

C4. Drone piloting Anton Danici CAA B4ENG
C5. Processing of measurement data Valeriu Seinic SAUM UNISANNIO
C6. Laws and regulations Ion Corcimari

Eugenia Cebotaru

Constantin Vozian

ACAPOL

APA

 

ASUVS

C7. Drone Maintenance Anton Danici CAA ASUVS
C8. Civil applications Ion Corcimari

Eugenia Cebotaru

Constantin Vozian

Veaceslav Sprincean

Valeriu Seinic

ACAPOL

APA

CAA

MSU

SAUM

UNIGAL

 

Programul de recalificare profesională vizează formarea unor profesionişti specializați în domeniul general de stu-
dii 071 Inginerie şi activități inginereşti, domeniul de formare profesională 0710 Inginerie şi management, Special-
itatea  0710.1 Inginerie şi management pe ramuri.  Obiectivul general al programului de recalificare profesională îl 
constituie formarea teoretică şi aplicativă în domeniul profesional ce i-ar permite formarea competențelor necesare unui 
specialist în inginerie, în special legat de pilotarea, mentenanța şi reglementarea dronelor. Programul presupune for-
marea următoarelor competențe specifice la specialitatea 0710.1 Inginerie şi management pe ramuri:

	 cunoaşterea cadrului legislativ, al obligațiilor funcționale ale specialiştilor din domeniul educației pentru drone;

	 cunoaşterea tehnologiei dronelor, inclusiv arhitectura, avionica dronelor, utilizarea echipamentelor pentru mă-
surători şi monitorizare, mentenanța dronelor;

	 aplicarea tehnicilor de transmitere şi prelucrare a datelor recepționate de drone;

	 cunoaşterea reglementărilor juridice cu privire la activitățile legate de drone;
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	 cunoaşterea aplicațiilor dronelor în diverse ramuri ale economiei;

	 identificarea noilor domenii de aplicare civilă a dronelor;

	 prestarea calitativă a serviciilor de Educație pentru drone;

	 utilizarea soft-urilor specializate pentru studierea tehnologiei, mentenanței, arhitecturii şi pilotării dronelor;

	 utilizarea tehnologiilor moderne pentru formarea în domeniul dronelor;

	 utilizarea echipamentului specializat din Oficiul de Educație pentru Drone şi Laboratorul de robotică (Birou 429, 
Bloc de studii 4 al USM);

	 autoevaluarea activități din perspectiva funcțiilor de serviciu ocupat în domeniul profesional;

	 aplicarea cunoştințelor teoretice în efectuarea activităților aplicative;

	 realizarea cercetărilor aplicative în domeniul tehnologiei, aplicării şi reglementării dronelor.

Coordonator național al proiectului este Universitatea de 
Stat din Moldova. USM posedă o baza materială şi didactică 
necesară pregătirii specialiştilor în domeniul dat în cadrul 
implementării începând cu anul 2017 a proiectului Eras-
mus+ „Educație pentru Drone”. La Universitatea de Stat din 
Moldova, cu suportul proiectului „eDrone„ a fost recent cre-
at Oficiul de Educație pentru Drone, dotat cu echipamentul 
modern necesar pentru desfăşurarea cursurilor şi a lecțiilor 
practice realizate în perioada  4 iunie – 15 iulie 2018  de 
specialişti de înaltă calificare din statele UE, partenere în 
proiectul „eDrone” – Italia, România, Franța şi Polonia. La 
instituțiile din UE şi este realizat stagiul respectiv de practică 
al participanților la cursurile de recalificare profesională în 
domeniul dronelor.

Pagina web oficiala a proiectului eDrone este http://www.edrone.unisannio.it/.

UNIVERSITARI, LAUREAȚI AI CONCURSULUI NAȚIONAL „TEZA DE DOCTORAT DE EXCELENȚĂ A     
ANULUI 2017”

Ana Tarnovschi şi Radu Buzatu, doctoranzi ai Universității de Stat din Moldova, au devenit laureați ai Concur-
sului Național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”, ediția a 8-a, care s-a desfăşurat pe data de 7 septembrie 2018 
sub egida Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educației şi Cercetare.

Ana Tarnovschi, autoarea tezei de doctor în psihologie cu tema  „Particularitățile psihologice ale personalității co-
pilului cu maladii respiratorii cronice”, la specialitatea 511.01 – Psihologie generală, conducător ştiinţific – Bucun Nicolae, 
doctor habilitat, profesor universitar, a obținut diploma de Teză de doctor de excelență de gradul I, în domeniul Științelor 
socio-umane, iar teza de doctor în ştiinţe matematice „Acoperirea cu mulţimi d-convexe a grafurilor neorientate”, elabo-
rată de către Radu Buzatu, la specialitatea 112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, conducător ştiinţific 
– Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar, a fost desemnată Teză de doctor de excelență de gradul III, în 
domeniul Științelor reale și tehnice.

În cadrul concursului din anul curent au fost înaintate de către comisiile de experţi pe ramuri ştiinţifice 30 de 
teze: 7 teze de doctor habilitat şi 23 de teze de doctor.

ZIUA AVOCATULUI LA USM

Prin decizia Congresului avocaților, data de 9 septembrie este declarată Ziua Avocatului. Astfel, cu prilejul săr-
bătoririi Zilei Avocaturii, la propunerea Barolui Chişinău, la data de 13 septembrie 2018 în incinta Facultății de Drept a 
fost organizat un eveniment de celebrare a profesiei de avocat. La eveniment au participat avocați, executori judecătoreşti, 
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administratori autorizați, mediatori, reprezentanți ai mediului academic, studenți.

Evenimentul s-a derulat în două runde şi a implicat o activitate de discuții şi dialog dintre reprezentanții profe-
siilor juridice şi o şedință de discuții dintre reprezentanții Barolui de Avocați  Chişinău cu membrii Asociației Studenților 
în Drept.

În debutul evenimentului, decanul Baroului Chişinău, Dorin Popescu, a precizat că nu întâmplător a fost aleasă 
locația. Şi asta pentru că Facultatea de Drept este un ”furnizor” valoros de specialişti în domeniul dreptului.

”Rolul avocaturii în societatea noastră este unul fundamental şi anume rezidă în a face supremația legii efectivă, 
în a promova drepturile omului, de a-i ajuta pe cei care au nevoie când apar în calitate de justițiabili, fie pentru a evita un 
proces de judecată. În fața suntem toți egali, dar totuşi, în fața unui judecător, mult depinde de faptul cum îți construieşti 
apărarea sau pledoaria. Astăzi, este necesar să avem o justiție modernă, însă o justiție modernă nu se va realiza fără un 
corp de avocați bine pregătiți, care îşi văd rostul să contribuie la înfăptuirea actului de justiție”, a declarat Dorin Popescu.

Preşedintele de onoare al Uniunii Avocaților din Moldova, Gheorghe Amihălăchioaie, a precizat că nu a fost 
simplu să fie instituită Ziua Avocatului, întrucât există Ziua Juristului şi mulți colegi s-au opus. Totuşi, sărbătoarea a ajuns 
să fie marcată în data de 9 septembrie.

”Noi suntem cei care acordăm ajutor cetățenilor. Ceea ce se întâmplă astăzi în justiția din Republica Moldova nu 
a fost niciodată. Numai noi suntem cei care luptăm pentru dreptate”, a precizat Gheorghe Amihălăchioaie.

Şi preşedintele Uniunii Avocaților din Moldova, Emanoil Ploşnița, a venit cu un mesaj de felicitare pentru 
apărători.

”Sărbătoarea este semnificativă. Noi suntem la a cincea aniversare. Prima dată a fost sărbătorită în 2014. Să fiți 
fericiți cu profesia pe care ați îmbrățişat-o. Profesia de avocat este un dar”, a menționat Emanoil Ploşniță.

Mai mult, preşedintele Uniunii a precizat că a trimis o solicitare către preşedintele Republicii Moldova ca Ziua 
Avocatului să fie legiferată printr-un decret, nu doar prin decizia Congresului avocaților.

La rândul său, şi decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Sergiu Brânza, a venit cu un mesaj pen-
tru avocați.

”Să fiți profesionişti. Avocatul trebuie să citească printre rânduri, să aibă capacitățile pe care nu le are nimeni. 
Avocatul, aplicând legea, observă lacunele, ni le arată şi, noi, teoreticienii, le completăm”, a declarat Sergiu Brânza.

Cu mesaje de felicitare au venit şi preşedintele Uniunii Executorilor Judecătoreşti din Moldova, Roman Talmaci, 
Elena Mocanu –  reprezentanta breslei notarilor, deputatul în Parlament şi avocat, Adrian Lebedisnschi, dar şi consilierul 
prezidențial, care, la fel, este avocat, Maxim Lebedinschi.

La fel, avocații au discutat cu studenții facultății despre rolul avocaturii şi avocatului în societate, despre calităţile 
pe care trebuie să le întrunească un avocat ş.a.

În cadrul evenimentului a fost semnat un acord de colaborare între Baroul Chişinău şi Facultatea de Drept a Univer-
sității de Stat din Moldova, stabilindu-se ca prioritate în special următoarele direcții de cooperare:

1. crearea oportunităților de colaborare în elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiințifice şi ştiințifico-practice, la fel 
şi pentru schimbul de publicații;.

2. facilitatea efectuării stagiilor de practică de către studenții şi masteranzii de la Facultatea de Drept a Universității 
de Stat din Moldova în cadrul birourilor asociate de avocați şi cabinetele de avocat din Baroul Avocaților din 
circumscripția Curții de Apel Chişinău;

3. organizarea în comun a conferințelor ştiințifice şi ştiințifico-practice naționale şi internaționale, meselor rotun-
de, seminare tematice, colocviilor cu abordarea problematicilor din domeniul dreptului;

4. participarea la conferințele ştiințifice şi ştiințifico-practice naționale şi internaționale, mese rotunde, seminare 
tematice, colocvii cu abordarea problematicilor din domeniul dreptului organizate de una dintre părți;

5. dezvoltarea programelor de instruire dedicate avocaților;

6. implicarea în calitate de membri sau consultanți în cadrul comisiilor/consiliilor de profil formate de Facultatea 
de Drept a Universității de Stat din Moldova;
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7. implicarea a în cadrul activităților studențeşti curriculare şi 
extracurriculare (olimpiade, cercuri ştiințifice, mese rotun-
de, lecții publice, proiecte individuale sau de grup etc.);

8. dezvoltarea acțiunilor de cooperare cu Şcoala doctorală de 
Ştiințe Juridice ce funcționează în cadrul Facultății de Drept 
a Universității de Stat din Moldova;

9. facilitarea reciprocă în realizarea stagiilor de documentare 
pentru doctoranzi sau tineri cercetători şi alte activități de 
interes comun ş.a.

  

SESIUNEA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OPORTUNITĂȚILE PROGRAMULUI UE ERASMUS+

Reprezentanții Departamentului Relații Internaționale al Uni-
versității de Stat din Moldova, au desfășurat miercuri, 10 octombrie 
2018, în sala 222 bl.4, Sesiunea de Diseminare cu privire la oportu-
nitățile Programului Erasmus+ pentru studenții și cadrele didactice ale 
USM.

Studenții și responsabilii de mobilitățile academice din cad-
rul facultăților, prezenți la ședință, s-au informat în vederea: ofertelor 
de burse pentru USM din anul academic 2018-2019, metodologiei de 

constituire și 
de aplicare a 
dosarelor can-
didatur i lor, 
criteriilor de selecție, precum și altor informații practice.

După cum au menționat reprezentanții Oficiului Național 
Erasmus+ în Moldova scopul acestor sesiuni este “de a promova in-
ternaționalizarea studiilor, mobilitatea și schimburile de experiență 
pentru studenți și cadre didactice”, urmând să fie realizat prin 
“modernizarea practicilor de studiu şi predare şi educarea unei 
generații multicultural dezvoltate, cu abilități şi cunoştințe înalt 
apreciate pe piața muncii”.

CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

 

Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT» Societate 
cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea Bursei de Merit EASY CRE-
DIT SCHOLARSHIP beneficiarilor - Studenților Facultății de Drept USM.

În parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, 
Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT» Societate 
cu Răspundere Limitată a instituit pentru anul academic 2018-2019, a cîte 
2 burse de merit anuale, în mărime de 200 (două sute) EURO lunar pentru 
studenții din cadrul Facultății de Drept, USM.

Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP se va acorda anual!

Dosarul de participare la concurs trebuia să includă setul de acte menționat în 
REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CRE-
DIT SCHOLARSHIP 2018-2019. Toate condițiile şi actele necesare pentru a 
participa la CONCURS au fost publicate pe pagina web:

•	 EASY CREDIT (www.ecredit.md)
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ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROBLEME DISCUTATĂ LA ȘEDINȚA CONSILIULUI CALITĂȚII AL USM

În data de 13 septembrie 2018, în sala mică a senatului 
USM,  a avut loc şedința lărgită a Consiliului Calității Universității 
de Stat din Moldova, la care au participat responsabilii programelor 
de master şi şefii de departamente. În cadrul acestei şedințe a fost 
dezbătută problema “Educația în baza proiectelor, axată pe rezolva-
re de probleme. Provocări pentru USM”( raportor Otilia Dandara, 
prorector pentru activitatea didactică).

Participanții la şedință au fost informați despre strategia 
educațională PBL, modelele de implementare a acestei strategii în 
diverse universități din Danemarca, Germania, Marea Britanie. 
Bunele practici ale universităților europene au fost prezentate de 
către Angela Niculiță, prorector pentru relații internaționale, coordonator al proiectului Erasmus + „Introducerea în 
R. Moldova a metodelor de învăţare bazate pe probleme: Sporirea competitivităţii şi angajabilităţii studenţilor”.
USM, realizează obiectivele acestui proiect în cadrul facultății de  Drept şi de rând cu alte universități din țară, pe par-

cursul a doi ani studiază şi  implementează strategia PBL în procesul 
de formare profesională a specialiştilor prin învățământul superi-
or. Studiul bunelor practici, seminarele metodologice organizate de 
către colegii din universitățile europene, mobilitățile profesorilor şi 
studenților, au contribuit la înțelegerea esenței acestei strategii şi a 
numeroaselor avantaje pe care le are pentru reuşita parteneriatului 
dintre învățământul superior şi mediul socioeconomic în asigurarea 
unei pregătiri profesionale de calitate.

Participanții la discuții au menționat că formarea profesion-
ală în baza proiectelor, axată pe rezolvare de probleme, este o mo-
dalitate eficientă de realizare a studiilor de master, în deosebi a pro-
gramelor de master profesional. Metoda proiectelor  este binevenită 
în contextul studiilor de master, când studentul are deja o experiență 
de a învăța în învățământul superior şi  trebuie să atingă obiectivele 
curriculare, preponderent, prin lucru individual şi rezolvarea unor 
sarcini cu caracter aplicativ.

Discuțiile din cadrul şedinței s-au axat pe diverse aspecte ale implementării strategiei PBL: designul unui seme-
stru; reconceptualizarea curriculumului la disciplină; reconceptualizarea planului de studii, evaluarea etc. Din inițiativa 
coordonatorilor de program şi a unor şefi de departament, s-a luat decizia ca în anul de studii 2018-2019, strategia PBL 
să fie implementată în cadrul a şapte programe de master, printre care: Design de landşaft şi spații verzi, Studii de mar-
keting, Psihologia muncii; Talk show radiotelevizat, Politici şi servicii publice ş.a.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU CU REPREZENTANȚII AGENȚIEI DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

La data de 13 septembrie 2018, la solicitarea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova a fost orga-
nizată o şedință de lucru cu reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică. Din partea Facultății de Drept, în cadrul 
şedinței a participat decanul Facultății de Drept, Domnul Sergiu Brinza şi prodecanul Doamna Veronica Mocanu. În 
cadrul discuțiilor a fost abordată perspectiva instituirii unei colaborări interinstituționale în vederea dezvoltării Pro-
gramului de master Drept Public şi Guvernare Electronică. În cadrul şedinței s-a stabilit că Agenția pentru Guvernare 
Electronică împreună cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova îşi vor consolida eforturile în vederea 
promovării dezvoltării Agendei digitale în Republica Moldova dar şi contribuirea la formarea specialiştilor de profil. În 
viitorul apropiat urmează a fi semnat un acord de colaborare.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ION DRUȚĂ (90 DE ANI DE LA NAȘTERE)

La data de 14 septembrie 2018, în cadrul facultății de Litere s-a desfăşurat conferința ştiințifică Ion Druță (90 
de ani de la naștere). Scopul conferinței a fost accentuarea meritului incontestabil al scriitorului de a promova valorile 
etice şi religioase în operele sale. 
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Profesorii au avut comunicări interesante, care au 
pus în evidență domenii importate ale creației druțiene: 

Elemente de pre-teatru și teatru antic în dramaturgia dru-
țiană

Ana GHILAȘ, dr., conf. univ.

Lumea copilăriei în creația lui Ion Druță

Victoria FONARI, dr., conf. univ.

Organizarea punctelor de vedere și decantarea mesajului 
în proza lui Ion Druță

      Elena ȚAU, dr., conf. univ.

     Omul tradiției în opera lui Ion Druță

     Nicanor ȚURCANU, lect. sup.

     Ion Druță – scriitor bilingv

     Irina CONDREA, dr. hab., prof. univ.

    Modalități de liricizare a regimului narativ heterodiegetic în 
proza lui Ion Druță

     Carolina GABURA, lect. sup.

    Studenții din anul III şi IV au făcut o scurtă prezentare despre viața şi activitatea lui Ion Druță, punând accent pe 
angajarea scriitorului în procesul de oficializare a limbii române şi revenirea la grafia latină. 

ZIUA UȘILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT

La 19 septembrie Biblioteca Publica de Drept şi-a deschis larg uşile pentru toți doritorii de a face cunoştință cu 
activitatea bibliotecii, colecția de carte şi reviste, Bazele de date juridice şi serviciile moderne, inovaționale, oferite utili-
zatorilor. 

Vizitatorii au apreciat accesul liber la rafturi cu carte juridică în limbile română, engleză, franceză, rusă, care are 
avantajul de a permite cititorului contactul direct cu cartea, Sala, dotată cu 12 calculatoare conectate la rețeaua Internet, 
accesul la WI-Fi, colecția de peste 100 titluri de ediții periodice în domeniul dreptului.

Tradițional în această zi, au vizitat biblioteca 
studenții Facultății de Drept a USM - au fost infor-
mați despre oportunitățile noi şi serviciile moderne, 
oferite utilizatorilor pentru satisfacerea necesităților 
de informare, socializare, dezvoltare personală şi 
recreere: LexExpert – instruiri în utilizarea Bazelor 
de date MoldLex, Practica Judiciară, EBSCO, Hein 
onLine, Sintact.ro, Legislația CSI; Abilități de ora-
torie (în limba română şi engleză); Clubul de Dez-
bateri şi Negocieri; Serviciul Informație prin Email; 
Al treilea spațiu al comunității – spațiu, oferit gratis 
pentru dezbateri, discuții, networking etc.

Studenții Facultății de Drept a USM, care 
sunt în mare majoritate utilizatori activi ai Biblio-
tecii Publice de Drept şi-au expus opinia referitor la 
activitatea bibliotecii, au apreciat cu entuziasm invi-
tația de a veni cu inițiative şi teme pentru a organiza 
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lecții publice, mese rotunde dezbateri, lansări etc.

Biblioteca Publică de Drept aduce sincere mulțumiri profesorilor Facultății de Drept a USM pentru colaborare, 
donație de carte şi participare la activitățile bibliotecii. 

Mulțumim Dnei Aliona CARA RUSNAC, doctor în drept, lector universitar, care permanent colaborează cu 
Biblioteca, implicând studenții în diverse activități de studiu, cercetare, informare şi cunoaştere.

Încurajăm studenții anului I să devină utilizatori ai Bibliotecii Publice de Drept (str. Armenească, 42).

REUNIUNEA ANUALĂ A CONSORȚIULUI UNIVERSITĂȚILOR                                                                                          
DIN REPUBLICA MOLDOVA – ROMÂNIA – UCRAINA

În perioada 20-22 septembrie delegația Universității de 
Stat din Moldova a participat la întâlnirea anuală a Consorțiului 
Universităților din Republica Moldova – România – Ucraina 
(CUMRU), organizată la Vatra Dornei de Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava. La eveniment au fost reprezentate toate 
universitățile membre ale Consorțiului: Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea 
Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi 
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Reuniunea a închetup cu un mesaj de deschidere aparținut 
gazdei eveni-
mentului, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, adresat de 
prof. univ. dr. Ştefan PURICI, prorector cu imaginea universității, 
relații internaționale şi dezvoltare europeană şi a continuat cu o prez-
entare despre universitatea gazdă, susținută de prof. univ. dr. ing. 
Mihai DIMIAN, ordonator de credite şi prorector cu activitatea şti-
inţifică. Au urmat mesaje de salut din partea reprezentanților tuturor 
universităților member, mesajul USM fiind prezentat de conf.univ., 
dr., Angela NICULIȚĂ, prorector pentru relații internaționale.

Lucrările reuniunii au continuat cu prezentările membrilor 
consorțiului, care s-au concentrat pe cooperarea dintre instituțiile 
partenere, de până acum, precum şi pe unele activități specifice uni-

versităților, care ar putea fi incluse în viitorul calendar de acțiuni 
şi parteneriate comune în cadrul CUMRU. Prezentarea inițiativei 
USM „Cluster inovațional regional”, susținută de prof. univ. dr. hab. 
Florentin PALADI, prorector pentru activitatea ştiințifică, a fost 
primită de către partenri cu interes, generând şi primele discuții.

La întâlnirea anterioară a Consorțiului, Universitatea de 
Stat a Moldovei, susținută de Universitatea de Arte „George Enescu” 
din Iaşi (UNAGE), au venit cu propunerea de cooptare în cadrul 
CUMRU, ca membru cu drepturi depline, a Academiei de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) din Chişinău. Această schimbare 

în componența 
CUMRU va 
dinamiza activitatea consorțiului, oferind UNAGE un partener cu 
un profil similar, întărind capacitatea de dezvoltare a unei palete şi 
mai largi de proiecte transfrontaliere commune. În cadrul întâlnirii 
de la Vatra Dornei, universitățile membre au votat în unanimitate 
aderarea celei de-a şaptea instituții. Conform procedurilor, la finalul 
lucrărilor s-a stabilit prin vot instituția care preia preşedinția Con-
sorțiului, anume Universitatea Națională de Arte „George Enescu” 
din Iaşi, care va organiza următoarea întâlnire.Reamintim că Con-
sorțiul Universităților din Republica Moldova, România şi Ucraina 
a fost constituit în 2011, stabilindu-şi ca scop dezvoltarea colaborării 
în domeniile ştiințific şi didactic între cele şase Universități.
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VIZITA DELEGAȚIEI UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI LA USM

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit în ziua de 24 sep-
tembrie 2018 vizita delegaţiei Universităţii Bucureşti (România) con-
dusă de prof. univ., dr., membru corespondent al Academiei Române 
Mircea Dumitru (rectorul Universităţii Bucureşti) din care făceau 
parte Sorin Costreie, conf. univ. dr., prorector Relaţii Internaţionale 
şi Relaţia cu Studenţii, Romulus Brâncoveanu, prof. univ. dr., decanul 
Facultăţii de Filozofie, Viorel Vizureanu, prof. univ. dr., prodecanul 
Facultăţii de Filozofie şi Lilian Ciachir, coordonator Catedra UNES-
CO pentru schimburi interculturale şi interreligioase.

Vizita a demarat cu întâlnirea conducerii USM cu oaspeţii de 
la Universitatea din  Bucureşti la care au participat rectorul USM, prof. 
univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, prorectorul pentru activitatea şti-
inţifică, prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi, prorectorul pentru activitatea didactică prof. univ., dr. hab. Otilia Dandara, 
prorectorul pentru relaţii internaţionale conf. univ., dr. Angela Niculiţă. S-au discutat realităţile, perspectivele şi posibil-

ităţile de colaborare între cele două centre universitare de prestigiu 
din România şi Republica Moldova, fiind identificate oportunităţi 
ale unor proiecte comune în varia domenii de activitate. După care 
în Sala Senatului USM, rectorul Universităţii Bucureşti prof. univ. 
Mircea Dumitru a prezentat cu o înaltă ţinută ştiinţifică o prelege-
re publică cu genericul „Noi perspective asupra compoziţionalităţii 
semnificaţiei: Relaţionismul semantic”. Auditoriul compus din stu-
denţi şi profesori de la Facultăţile de Istorie şi Filosofie, Litere, Jur-
nalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, 
Sociologie şi Asistenţă Socială a primit o lecţie profund intelectuală 
privind logica filosofică, logica simbolică, filosofia gândirii şi a lim-
bajului fortificată cu demersuri istorice şi matematice.

Evenimentul a continuat la Facultatea de Istorie şi Filozofie, în se-
diul Muzeului de antichităţi „Tudor Adnăut”, unde decanul facultăţii dr. conf. univ. Sergiu Matveev a moderat o Masă 
rotundă cu genericul „Să înţelegem societatea de azi: proiecţii istorice şi teme filosofice”. La eveniment, în prezenta 
studenţilor şi a profesorilor facultăţii, au fost prezentate mai multe comunicări care vizau tematica Centenarului şi a 
locului şi rolului  Universităţii în societatea contemporană: dr. hab., prof. univ. Pavel Cocârlă: “Pavel Cocârlă – deputat 
în Sfatul Ţării”, dr., conf. univ. Virgil Pâslariuc: “Anul 1918 în istoria Basarabiei”, dr., lector univ. Ion Xenofontov: “Per-
sonalităţi marcante ale Marii Uniri”, dr. hab., prof. univ. Eudochia Sa-
harneanu: “Filosofia despre bunele practici de coabitare socială”, dr., 
conf. univ. Eugenia Bogatu: “Pragmatismul reflexiv: sensuri şi valenţe 
aplicative”, dr., conf. univ. Dumitru Dodul: “Dialogul dintre civilizaţii 
în contextul globalizării: faţete ideologice şi mutaţii culturale”, prof. 
univ. dr. Mircea Dumitru: “Valori morale si valori epistemice: conver-
genţe si divergente intre etica si epistemologie”, prof. univ. dr. Romu-
lus Brâncoveanu: “Universitate, filosofie, tehnologie”, Sorin Costreie, 
conf. univ. dr.:  “Relaţia Societate-Universitate”, prof. univ. dr. Viorel 
Vizureanu: “Relevanţa noţiunii de glocalizare pentru descrierea soci-
etăţii contemporane”. La finalul Mesei rotunde decanii Facultăţii de 
Istorie si Filozofie USM dr. conf. univ. Sergiu Matveev şi a Facultăţii 
de Filozofie UB prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu au semnat un 
acord de colaborare între facultăţi pe un termen nelimitat.

După amiaza zilei a fost dedicată deplasării delegaţiei de la Universitatea din Bucureşti la facultăţile de Matem-
atică şi Informatică, Fizică şi Inginerie unde au fost vizitate cele mai moderne laboratoare ale USM, însoţite de dis-
cuţii cu diverşi cercetători care activează în ele. În dimineaţa zilei de 25 septembrie a fost realizată o şedinţă comună 
cu Departamentul de Filozofie şi Antropologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie. În toate aceste cazuri s-au identificat 
oportunităţi de colaborare prin realizarea proiectelor comunie, susţinerea reciprocă a mobilităţii profesorilor şi studenţilor 
etc.
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SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ DINTRE MEMBRII DEPARTAMENTULUI FILOSOFIE ȘI                                           
ANTROPOLOGIE, USM ȘI GRUPUL DE PROFESORI DIN CADRUL FACULTĂȚII DE FILOSOFIE A                              

UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

În data de 24 septembrie 2018 comunitatea academică din 
cadrul Universității de Stat din Moldova a trăit un eveniment de o mare 
amploare intelectuală.  Putem afirma cu toată certitudinea că ziua de 24 
septembrie va rămâne în istoria USM ca o zi încărcată cu o puternică 
conotație valorică. Importanța semnificativă a acestei zile se datorează 
vizitei întreprinse de Rectorul Universității din Bucureşti – prof. univ. 
dr. Mircea Dumitru. Echipa universitarilor bucureşteni a mai fost re-
prezentată de către prorectorul Universității din Bucureşti – conf. univ. 
dr. Sorin Costreie,  decanul Facultății de Filosofie – prof. univ. dr. Ro-
mulus Brâncoveanu, prodecanul Facultății de Filosofie – prof. univ. dr. 

Viorel Vizureanu. 

      Pe durata acestei 
zile au fost organizate şi desfăşurate mai multe activități academice cu 
un impact intelectual major. O conotație aparte a avut prelegerea pu-
blică, susținută de rectorul Universității din Bucureşti, prof. univ. dr. 
Mircea Dumitru. Intitulată Noi perspective asupra compoziționalității 
semnificației: relaționismul semantic, prelegerea a fost una desăvârşi-
tă, demonstrând  audienței ce înseamnă profesionalism ştiințifico-di-
dactic la cel mai înalt nivel posibil. Profesorul Mircea Dumitru a cap-
tat atenția tuturor celor aflați în sală: profesori, studenți, masteranzi, 
doctoranzi. Curiozitatea intelectuală a publicului cu discursul elevat 
al domnului rector Mircea Dumitru au creat un tandem perfect. 

        În aceeaşi zi, după prelegerea publică, profesorii din cadrul Facultății de  Istorie şi Filosofie USM, împreună cu profe-
sorii Universității din  Bucureşti, Facultatea de Filozofie, au organizat o masă rotundă cu genericul Să înțelegem societatea 
de azi: proiecții istorice și teme filosofice. În cadrul mesei rotunde organizate au luat cuvântul profesori de la ambele uni-
versități – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie 
şi Filosofie. Participanții la masa rotundă au analizat mai multe probleme ce țin de specificul societății contemporane, 
au abordat diverse subiecte universal-valabile pentru societatea din R.Moldova şi România. Contribuțiile discursive din 
perspectivă istorică cu precădere s-au referit la tema Centenarul Marii Uniri. A fost evidențiată importanța şi rolul per-
sonalităților marcante ale Marii Uniri.   

       Schimbul de experiență dintre membrii Departamentului Filosofie 
şi Antropologie USM şi grupul de profesori din cadrul Facultății de 
Filosofie a Universității din Bucureşti a continuat şi în data de 25 sep-
tembrie, zi în care a avut loc un viu şi interesant dialog dintre profesorii 
celor două universități. Au fost discutate mai multe posibile proiecte de 
colaborare dintre membrii Departamentului Filosofie şi Antropologie 
şi cadrele didactice din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din 
Bucureşti. Este o perspectivă de colaborare care vizează în mare măsu-
ră realizarea obiectivului major al Universității de Stat din Moldova – 
internaționalizarea activităților academice. Acest obiectiv va fi posibil 
de realizat prin multitudinea de experiențe academice, care, implicit, 
presupun mobilitate şi flexibilitate academică. Vor fi implicați în aceste 
experiențe academice studenții şi cadrele didactice din cadrul Depar-
tamentului Filosofie şi Antropologie. Putem afirma că tendința spre internaționalizarea activităților academice implică 
o nouă epistemologie a universității. Cu alte cuvinte, este vorba de o nouă perspectivă epistemologică asupra tuturor 
tipurilor de activitate academică: predare, învățare şi cercetare în universitate.

PARTICIPARE ÎN CADRUL ȘCOALII DE VARĂ ,,ȘTEFAN NESTOR CRAIOVESCU”

În perioada 24-28 septembrie 2018, la Universitatea din Craiova, România, s-a desfăşurat Şcoala de vară ,,Ştefan 
Nestor Craiovescu”. La invitația Facultății de Drept a Universității din Craiova, facultatea noastră a fost reprezentată de 
studenții care au participat la ediția curentă a Hexagonului Facultăților de drept, şi anume studenții anului IV – Mihalaş 
Ion şi Galan Doina-Cezara, studenta anului III – Florea Marina şi masterandul – Soltan Vasile.
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În cadrul evenimentului de deschidere, lectorul 
universitar, magistru în drept,   D-nul Ion Crețu a subliniat im-
portanța pe care o au astfel de proiecte academice pentru consol-
idarea relațiilor între facultățile de drept de pe ambele maluri ale 
Prutului. Decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova, 
profesor universitar, doctor în drept, D-nul Sevastian Cercel a 
mulțumit oaspeților pentru implicare, menționând că speră la noi 
colaborări, care ar face să ne unească şi mai mult.

În programul Şcolii de vară au fost seminare, conferințe, 
dezbateri, vizite de studiu, dar şi excursii. Astfel, studenții şi pro-
fesorii au fost în vizită la Baroul Dolj, unde au discutat cu Decanul 

Baroului, profesor universitar, doctor în drept, D-nul Lucian 
Săuleanu. De asemenea, participanții şcolii de vară au asistat 
la câteva şedințe de judecată la Tribunal, iar apoi au pus în dis-
cuție problemele sesizate.

Decanul Baroului Dolj, profesor universitar, doctor în 
drept, D-nul Lucian Săuleanu, a făcut o donație de carte Fac-
ultății de Drept a USM şi anume un set din 14 titluri din ,,Expli-
cațiunea teoretică şi practică a Dreptului Civil Român”.

În cadrul festivității de închidere, participanții au 
primit diplomele de participare, fiind invitați să participe şi la 
edițiile următoare a Şcolii de Vară din Craiova.

REPREZENTANŢII UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA – PRINTRE CÂŞTIGĂTORII TÂRGULUI 

INTERNAȚIONAL AL INVENȚIILOR DIN TURCIA

În perioada 27-29 septembrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) a participat la cea de-a treia ediție a Târgului Internațional al Invențiilor 
ISIF’18, care s-a desfăşurat la Istanbul, Turcia.

Evenimentul a fost organizat de către Institutul de brevete din Turcia, sub 
patronajul Oficiului Turc de Proprietate Intelectuală şi a Federației Internaționale a 
Asociațiilor de Inventatori (IFIA).

La expoziție au participat reprezentanți din aproximativ 30 de țări, care au prezentat 
aproximativ 400 de invenții şi tehnologii noi. Un 
juriu format din experți internaționali a apreciat 
invențiile participanților, iar cele mai bune expo-
nate au fost premiate cu medalii de aur, argint şi 
bronz, precum şi cu premii speciale.

AGEPI a participat la Târgul Internațional 
al Invențiilor ISIF’18 cu un stand expozițional, la 
care au fost prezentate elaborări ale inventatorilor 
din țară. Juriul a apreciat efortul cercetătorilor Uni-
versităţii de Stat din Moldova după cum urmează:

Diplomă şi Medalie de bronz dlui Guţanu Vasile pentru lucrarea „Water and 
air purification from hydrogen sulfide”. Această lucrare a fost apreciată de Clubul de 
Inventatori din Georgia cu Diplomă şi Medalie de Aur.

Diplomă şi Medalie de argint grupului de autori: Beldiga Maria, Beldiga Al-
exandru, Bragaru Tudor, Capatana Gheorghe pentru lucrarea „eLearning Intelligent 
Learning Support (LISS). Pentru aceeaşi elaborare grupului de autori i-a fost oferită şi 

Diploma Oficiului de Proprietatea Industrială a Republicii Macedonia.
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