
       Universitatea de Stat din Moldova
             BULETIN INFORMATIV
                             Nr.14, Septembrie 2016

ACORD DE COLABORARE SEMNAT ÎNTRE DEPARTAMENTUL INSTITUȚIILOR 
PENITENCIARE ȘI UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Fenomenul criminalității, nevoile şi riscurile identificate 
la nivelul populaţiei penitenciare a generat începutul unui 
parteneriat pe un termen de 5 ani între Departamentul 
Instituțiilor Penitenciare (DIP) și Universitatea de Stat 
din Moldova.
Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat pe 
16 august 2016 de către directorul adjunct al DIP, Igor 
GUJA, însoțit de reprezentanți de profil ai DIP și rectorul 
Universității de Stat, Profesorul Gheorghe CIOCANU.
Acordul prevede stabilirea unui cadru instituțional, în 
care părțile vor colabora pentru dezvoltarea parteneriatului prin utilizarea cercetării în unitățile 
sistemului penitenciar al Republicii Moldova și prin realizarea unor proiecte în domeniile de 
profil.
De asemenea, acesta prevede realizarea unor activități cu caracter științific la nivelul DIP și 

subdiviziunilor subordonate acestuia. La fel, parteneriatul 
presupune publicarea rezultatelor cercetărilor și 
evaluărilor comune sub forma unor studii, articole și 
sinteze de cercetare în diverse reviste de specialitate.
Parteneriatul celor două instituții include organizarea 
unor manifestări cu caracter științific, inclusiv cu 
participarea unor instituții de profil din țară și din 
străinătate, în scopul diseminării rezultatelor cercetărilor 
desfășurate de cele două instituții semnatare. 

UNIVERSITATEA DE VARĂ ,,CARIERA TA ÎNCEPE CU USM”, ediţia 2016

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este o 
instituţie de învăţământ superior cu tradiţii, pe care le 
îmbogăţeşte în permanenţă. De aceea, în luna august 
2016 a iniţiat o altă activitate, de pionierat în Republica 
Moldova, Universitatea de vară, ce va completa şirul 
acestor tradiţii.
Această activitate este destinată elevilor claselor a XI-a 
din liceele din Republica Moldova, care pe parcursul 
unei săptămâni, au ocazia să cunoască instituţia noastră. 
Au fost selectaţi 65 de candidaţi care s-au înscris la cinci 
şcoli:
„Cariera ta începe cu USM”;
„Cariera ta în lumea globală”;
„Şcoala de vară a ştiinţelor socio-umanistice”;
„Filologia, deschidere spre studiu şi creativitate. Limbi străine şi literaturi”;
„Controlul şi analiza produselor, a apelor naturale şi potabile”.
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Inaugurarea Universităţii de vară 2016 a avut loc la 
20 august a.c. în Sala senatului USM. Din numele 
administraţiei universităţii, elevii au fost salutaţi călduros 
de către prorectorul Florentin Paladi, dr. hab., prof. 
univ., care a dat citire mesajului de felicitare semnat de 
rectorul USM Gheorghe Ciocanu, dr. hab., prof. univ., 
accentuând următoarele: „Sunteţi primii participanţi la 
prima ediţie a Şcolii de vară la prima Universitate din 
Moldova. Veţi avea ocazia să cunoaşteţi infrastructura 
instituţiei, campusul, căminele studenţeşti, veţi asculta 
prelegeri ţinute de profesori de vocaţie, veţi cunoaşte 
oraşul Chişinău, care este unul dinamic, al tinerilor. Astfel, veţi fi mai motivaţi în alegerea 
voastră şi suntem siguri că veţi opta pentru studii în cadrul Universităţii de Stat din Moldova”.
În discursul său, prorectorul Florentin Paladi s-a referit la istoria, structura, potenţialul 
didactico-ştiinţific al instituţiei gazdă. De asemenea, a menţionat faptul că suntem apreciaţi 
şi de către comunitatea academică mondială, Universitatea de Stat din Moldova fiind lider în 
rândul instituţiilor de învăţământ superior de la noi din ţară, ocupând locul 2 942 în clasamentul 
mondial Ranking Web of Universities.
Programul Universităţii de vară cuprinde activităţi variate: lecţii în laboratoare, ateliere de 
creaţie, întâlniri cu profesori ai USM, dar şi excursii cu vizitarea a numeroase obiective turistice 

(Orheiul Vechi, Mănăstirea Curchi, Complexul muzeal 
Manuc Bei, Muzeul Stiinţe ale Naturii al USM, Muzeul 
oraşului Chişinău ş.a.). O seară de neuitat a constituit şi 
vizita la Observatorul astronomic al USM de la Lozova, 
ocazie unică pentru participanţi să urmărescă planetele şi 
stelele prin telescop.
Ne exprimăm speranţa şi încrederea că participanţii la 
prima Universitate de vară vor alege să-şi facă studiile la 
una din cele peste şaizeci de specialităţi care se conţin în 
oferta educaţională a USM.

BILANȚ DE REALIZĂRI LA 10 ANI DE RELUARE A ACTIVITĂȚII LA 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA a Departamentului Contabilitate și 

Informatică economică
În luna august 2016, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” a aniversat 
10 ani de la reluarea activității de pregătire a cadrelor performante pentru economia țării 
în domeniul contabilității, auditului, analizei economice și sistemelor informaționale la 

Universitatea de Stat din Moldova.
 

La 25 august 2016, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică” din cadrul USM 
a organizat Masa rotundă cu genericul: „Bilanț de realizări: Departamentul Contabilitate și 
Informatică Economică la 10 ani de reluare a activității la USM”. La eveniment au participat 
persoane notorii din domeniul contabilității: Viorel ȚURCANU, doctor habilitat, profesor 
universitar ASEM; Tudor TUHARI, doctor habilitat, profesor universitar UCCM; Alexandru 
FRECĂUŢEANU, doctor habilitat, profesor universitar UASM; Mihail MANOLI, doctor in 
economie, conferențiar universitar ASEM. La lucrările evenimentului a participat Președintele 
Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova Viorel DANDARA, 
doctor în economie; Svetlana PLATON, doctor în economie, Consultant al Băncii Mondiale 
pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), Moldova și cadre științifico-didactice din cadrul 
ASEM: Valentina PALADI, doctor în economie, conferențiar universitar; Natalia ZLATINA, 
doctor în economie, conferențiar universitar; Irina GOLOCIALOVA, doctor în economie, 
conferențiar universitar; Liudmila GAVRILIUC, doctor în economie, conferențiar universitar, 
și cadre științifico-didactice din cadrul USM.
Evenimentul a fost deschis de către Șeful Departamentului „Contabilitate și Informatică 
economică” USM, Cristina DOLGHI, doctor în economie, conferențiar universitar, care a 
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adresat mesaj de felicitare colaboratorilor Departamentului și binevenit invitaților la Masa 
rotundă. 
A urmat discursul dnei Cristina DOLGHI, în cadrul căruia s-au menționat realizările 
Departamentului în cei 10 ani de reluare a activității la USM. S-a făcut referire și la calitatea 
pregătirii cadrelor cu calificativul de ,,licențiat în economie” la Ciclul I, Licență la specialitățile: 
„Contabilitate” și „Cibernetică și Informatică economică”; cu calificativul de magistru în 
economie la Ciclul II, Masterat la specialitățile: „Contabilitatea întreprinderii” și „Audit și 
expertiza financiară”. S-a informat și faptul, că pentru înmatricularea 2016, suplimentar a 
fost propus și programul „Contabilitate şi Informatică de gestiune”, care prezintă continuarea 
studiilor la ciclul II a programului „Cibernetică și Informatică economică” și îmbină reușit 
competențele obținute la ambele specialități de la ciclul I, pregătite în cadrul departamentului, 
care au o tangență evidentă și binevenită pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă 
a pieței muncii din țară. 
Evenimentul a continuat cu discuţii cu referire la pregătirea cadrelor performante, menționându-
se și abilitarea Departamentului cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat si postdoctorat la 
specialitatea „522.02  Contabilitate;  audit; analiză economică” în aprilie 2015 conform Hotărârii 
Consiliului Suprem pentru Știință si Dezvoltare al Academiei de Științe a Moldovei. În scopul 
promovării educației de calitate în sistemul universitar, colaboratorii Departamentului în anul 
2016 au obținut acreditarea internațională a Programului „Contabilitate” de către ACCA – 
Asociația Experților Contabili Autorizați (the Association of Chartered Certified Accountants).
Totalizând realizările obținute în acești ani, şeful de Departament, dna Cristina DOLGHI 
a evaluat și potențialul corpului profesoral și a menționat că cadrele științifico-didactice 
progresează în continuu prin perfecționare și obținere de calificări profesionale internaționale 
în domeniul contabil: CAP, CIPA, Dip IFR ACCA.
În urma dezbaterilor au fost formulate următoarele concluzii și propuneri:
- Dezvoltarea unei colaborări mai fructuoase între cadrele științifice, didactice și instituțiile 
de învățământ superior din Moldova.
- Elaborarea manualelor și suporturilor de curs la disciplinele predate la specialitatea 
„Contabilitate” de colective de autori din diferite instituții de învățământ din țară.
- Înaintarea cerințelor unice față de pregătirea cadrelor performante în domeniul contabil 
și de audit pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă a pieței muncii din țară.
- Modernizarea metodelor de predare în instituțiile de învățământ superior din țară și 
perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice.
- Participarea activă la implementarea Legii contabilității, proiectul căreia este propus în 
discuție.
La finele evenimentului lansat, pentru merite în promovarea educației de calitate în sistemul 
universitar, contribuție la pregătirea cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 10 
ani de reluare a activității Departamentului „Contabilitate și Informatică economică” la USM, 
au fost decernate diplome de merit următoarelor cadre științifico-didactice: Ela MALAI, dr., 
lector universitar, Natalia APETRII, drd., lector universitar, Valentina TÎRȘU, drd., lector 
universitar, Elena PETREANU, drd., lector universitar, Vladimir DOLGHI, auditor licențiat, 
drd., lector universitar, Eugeniu RAIEȚCHI, drd., lector universitar, Lina VASILOI, auditor 
licențiat, drd., lector universitar.
Evenimentul a fost încheiat cu mesaje de felicitare din partea invitaților la MASA ROTUNDĂ, 
urmați de mesajul de felicitare și mulțumire pentru participare la eveniment a Decanului 
Facultății Științe Economice, Profesor Galina ULIAN și Cristina DOLGHI, Șef de Departament. 

Șef al Departamentului 
„Contabilitate și Informatică economică”, USM

Cristina DOLGHI

CONSTANTA ÎNĂLȚARE PRIN CUNOAȘTERE ȘI APRECIERE

Doi manageri, președinți ai oazei de cercetare mixtă în toate domeniile din întreg arealul 
românesc, numiţi astfel de rectorul Universităţii de Stat din Moldova Gheorghe Ciocanu, – 
preşedintele Academiei Române, academician Ionel Valentin Vlad, inginer electronist, fizician, 

3

  Buletin informativ № 12-2016



doctor inginer, şi omologul său, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician 
Gheorghe Duca, doctor habilitat în chimie, profesor universitar – s-au aflat într-o caldă şi 
prietenoasă vizită la Universitatea de Stat din Moldova, onorând Senatul cu prezenţa lor la 
şedinţa solemnă a acestui for cu genericul ,,Limba noastră cea română”.
Era firesc ca acest lucru să se întâmple în această zi şi în acest spaţiu al instituţiei noastre, numită 
citadelă a cunoaşterii, ea fiind şi rămânând în toate timpurile, indiferent de idee și culoare, o 
redeşteptare spre culturalizarea tinerei generaţii prin cunoaşterea şi promovarea adevărului 
istoric ştiinţific despre denumirea corectă a limbii vorbite. De asemenea, rămâne a fi o trezire a 
facultăţii simţurilor interioare, celor de a gândi la tineretul studios întru a vorbi coerent limba 
română, a contribui la înflorirea ei, dominând astfel şi domeniul profesat.
Acestea şi alte gânduri interesante au răsunat în cadrul acestei şedinţe, confirmând contopirea 
spirituală, lingvistică, inclusiv didactică şi de cercetare a celor două maluri de Prut.

USM: ACELAȘI TRASEU EVOLUTIV: PERFORMANȚĂ / EXCELENȚĂ!
MESAJUL RECTORULUI USM 

CU PRILEJUL INAUGURĂRII NOULUI AN DE STUDII 2016-2017

Onorată Universitate! Distinşi colegi!
Dragi tineri studioşi!
Ani de-a rândul am audiat împreună şi am însuşit, se 
pare, definitiv prelegerea de păstrare a prestigiului 
Universităţii de Stat din Moldova printr-o continuă 
tendinţă de obţinere a performanţei/excelenţei într-un 
singur cadru – cel al pregătirii specialiştilor calificaţi 
pentru diversele domenii ale economiei, cercetării, 
culturii şi învăţământului prin prisma armoniei celor două 
componente – didactică şi de cercetare – indispensabile 
în instruirea tinerei generaţii. Ne-am propus, ne reuşeşte 
şi revenim mereu la ideea ce se materializează şi care 
a fost susţinută la USM: schimbarea fundamentală 
corelată, dacă doriţi, cu o strategie –– în mentalitate, în 
concept, în management, în atitudine…, centrată pe forţa potenţialului intelectual antrenat în 
evoluţia intensivă cu obiective concrete şi realiste, ce ne-au ajutat să depăşim situaţia precară şi 
să asigurăm o stabilitate, o durabilitate (sunt convins de aceasta!) și să consolidăm cercetarea 
universitară, aşadar şi controlul întru  extinderea imaginii Universităţii de Stat din Moldova în 
societate.
Şi în acest an, jubiliar pentru USM – 70 de ani de la fondare –  ADMITEREA- 2016 ne-a 
imprimat încrederea şi ne-a demonstrat ceea ce de fapt Este indiscutabil: „Coloana Infinitului” 
este chiar Universitatea de Stat din Moldova – cu  acea imensitate a ei şi acel spaţiu nelimitat 
când este vorba de  atractivitatea tinerilor dornici de carte, pentru care, deschizându-şi larg 
uşa, în Ziua cunoştinţelor, – 1 septembrie 2016 – devine Lumea Misterioasă a Cunoaşterii ce 
insistă pe explorarea minţii ingenioase şi care rămâne mereu cu onorificul pentru ea nume dat 
de antichitate – ALMA MATER.
Într-o luptă acerbă, Universitatea de Stat din Moldova şi-a păstrat calitatea, oferindu-i-se şansa, 
de fiecare dată unică, dar sigură, nu doar cea de a fi solicitată, dar şi de a selecta cu adevărat 
tineri învăţăcei conştienţi de continua competiţie ce li se oferă şi oportunităţile ce li se deschid 
pentru menţinerea merituoasă a locului de la buget pe parcursul anilor de studii, toate eforturile 
lor în atingerea unui grad înalt de responsabilitate având ţinta asigurării unui viitor strălucit, 
inclusiv  prin formarea  profesională continuă.
Dragi studenţi! Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, iar în calitatea mea de rector al acestei 
instituţii nu-mi rămâne decât să vă asigur de faptul  că aţi făcut o alegere corectă şi, în pledoaria 
Dumneavoastră de a deveni membru al Familiei noastre universitare, 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 
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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!
Distinşi colegi! Vă sugerez ca să ne păstrăm mândria de USEMIST, acceptând noul an de studii 
2016-2017 ca pe un dar, totodată, conştienţi de realele dificultăţi ce ne aşteaptă şi pe care le 
vom depăşi doar cu răbdarea, inteligenţa, înţelepciunea pe care le posedaţi prin promovarea 
tuturor 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 mediul socio-economic naţional şi internaţional; 
ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare; formarea/ menţinerea unui 
management modern şi performant şi asigurarea transparenţei acestuia; promovarea politicilor 
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 
– arsenal profund uman, ce ne va orienta mereu, ca instituţie de învăţământ superior, spre unul 
şi acelaşi traseu evolutiv – cel al universităţii competitive şi recunoscute.
Astăzi, în ajunul celebrării celei de-a 70-a aniversări din ziua fondării instituţiei noastre, 
permiteţi-mi să-mi exprim alesele sentimente şi să vă doresc 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 
nucleară  ce ne bucură astăzi şi care rămâne pentru totdeauna UNIVERSITATEA DE STAT 
DIN MOLDOVA!
LA MULŢI ANI FERICIŢI ALMA MATER!

Prof. Gheorghe CIOCANU,
Rector USM

MINISTRUL CULTURII MONICA BABUC: IMAGINEA USM ÎN CONTEXTUL 
DEVENIRII UNEI PERSONALITĂȚI

Ziua Cunoștințelor , 1 septembrie, vine în fiecare an 
într-o instituție de învățământ cu multe-multe flori. 
La Universitatea de Stat din Moldova ea a adus flori 
de recunoștință și din partea absolventei de cândva a 
Facultății de Istorie și Filosofie Monica Babuc, actualul  
ministru al Culturii, fiind  însoțită de viceministrul 
culturii Igor Șarov, conferențiar universitar la facultatea 
respectivă. La eveniment au participat rectorul USM 
Gheorghe Ciocanu, profesori ai Facultății de Istorie și 
Filosofie în frunte cu decanul Ion Gumenîi, conferențiari 
universitari și studenți.

În mesajul de salut, rectorul Gheorghe Ciocanu, profesor 
universitar, i-a asigurat pe oficiali că această vizită la USM 
este un eveniment important, de bun augur în prima 
zi de studiu a învățăceilor de la Facultatea de Istorie și 
Filosofie și poate chiar un stimulent întru convingerea 
că viitoarea profesie este o prioritate pentru ei.
Monica Babuc s-a axat pe omul-valoare și a vorbit 
despre importanța 
celor 25 de ani 
de independență 
față de un regim 

ex-sovietic, rolul conducerii facultăților universitare 
în luarea de atitudini și de decizii corecte în contextul 
eliberării naționale. Totodată, a adresat profesorilor cele 
mai alese gânduri ce pot aparține unei absolvente demne 
de a păstra în lume imaginea unei instituții superioare de 
elită, precum USM.
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În această avalanșă de emoții pozitive, Ministrul Culturii i-a asigurat pe studenții din anul I ai 
Facultății de Istorie și Filosofie că au făcut o alegere corectă, îndemându-i ca în continuare să 
se axeze pe valorile naționale, să cunoască și să vorbească coerent limba română, să studieze 
profund istoria, să promoveze tradiția și datinile neamului nostru, profitând de unica și 
irepetabila șansă – cea de a fi un student exemplar. În acest sens, Monica Babuc a subliniat 
importanța cultivării continue, însușind, consolidând  și promovând cele asimilate în cadrul 
traseului de formare profesională, dar și cel de devenire a unei personalități integre prin cultură. 

SEMINARUL REPUBLICAN AL PROFESORILOR DE CHIMIE

Prin demersul Ministerului Educației și contribuția 
Facultății Chimie și Tehnologie Chimică din cadrul 
Universității de Stat din Moldova, pe 15 septembrie 
2016 s-a desfășurat Seminarul Republican științifico-
metodic al profesorilor de chimie, al șaselea în acest an, 
la care au participat 35 cadre didactice din capitală și 
din  raioanele Republicii Moldova.
      La Seminar a fost realizată următoarea ordine de zi:
- Rezultatele sesiunii BAC-2016: analize și discuții 
(prezentatori -  prof., grad did. superior  M.Cherdivară, 
E.Mihailov, V.Druță, T.Litvinov); 
- Analiza apelor din raioanele republicii, măsuri de ameliorare (prez. - dr.chimie, cercet.șt.coord. 
AȘM,  Maria Sandu). 
      Cadrele didactice au primit materialele necesare, au participat la dezbateri, au rezolvat 
probleme similare celor de la BAC, au stabilit calitatea/analiza apei din liceele în care activează. 
A fost utilă și informația decanului, V.Gladchi, cu privire la a VI-a Conferință Internațională  
,,Ecological and Environmental Chemistry”,  ce va avea loc în perioada 2-3 martie 2017.

Conducătorul Seminarului 
Galina DRAGALINA, dr., conf.univ.

DESCHIDEREA CENTRULUI WOLFRAM MOLDOVA LA USM

În perioada 27-28 septembrie în cadrul Universității de 
Stat din Moldova a avut loc lansarea activității Centrului 
Wolfram Moldova.
Centrul este creat prin inițiativa conducerii companiei 
Wolfram Research Inc., din Champaign, Illinois, SUA, 
având drept scop colaborarea cu Universitatea de 
Stat din Moldova în domeniile cercetării și educației. 
Compania Wolfram Research Inc. este una dintre cele 
mai respectate companii IT din lume, care domină 
domeniul de tehnologii IT de vârf în decurs de aproape 
30 de ani. Este impresionant numărul noilor și ineditelor 
tehnologii inițiate de această companie și de neobositul 
ei conducător Stephen Wolfram.

Cu ocazia deschiderii Centrului Wolfram Moldova, compania Wolfram Research Inc. a delegat 
trei reprezentanți acreditați ai companiei să semneze acordul de colaborare și să susțină 
conferințe ce țin de aplicarea tehnologiilor WRI: Galina Mihalkina, Andrey Zelenitsya și 
Maxim Sakharov.
Galina Mihalkina este absolventă a Eastern Illinois University. Deține funcția de International 
Business Development and Marketing Executive la Wolfram Research. Una dintre 
responsabilitățile sale ține de promovarea tehnologiilor WRI în țările fostei Uniuni Sovietice și 
coordonarea activității profesioniștilor acreditați/certificați de WRI.
Andrey Zelenitsya este director al Bakotech Ltd. O parte considerabilă din timpul său îl acordă 
realizării sesiunilor de promovare pentru: Mathematica, Limbajul Wolfram, SystemModeler și 
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Wolfram|Alpha. Este autor al documentației Limbajului 
Wolfram în limbile rusă și ucraineană.
Maxim Sakharov este absolvent al Universității Tehnice 
de Stat Bauman, unde și activează în prezent. Este doctor 
în științe tehnice, cu tema tezei  bazate pe dezvoltarea 
softului de optimizare memetică pentru sisteme grid. 
Activează, de asemenea, în calitate de inginer Wolfram 
Mathematica pentru Softline Group și ține  seminare și 
lecții  în Mathematica la Softline Learning Center.
Prin acordul de colaborare, compania Wolfram Research 
Inc. oferă inițial licența gratuită Wolfram Mathematica 
(donație echivalentă cu circa 45 de mii de dolari SUA) 
pentru o sală de 20 de calculatoare pe un termen de 3 ani. 
Universitatea de Stat din Moldova își propune să folosească eficient donația și să implementeze 
tehnologiile oferite atât în cercetare, cât și în procesul de predare.

Conf. universitar, doctor,
Valeriu UNGUREANU
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