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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 și 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 cu o 
strategie a schimbării –– 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!), consolidând 
cercetarea universitară, aşadar 
şi controlul întru extinderea 
imaginii Universităţii de Stat din 
Moldova în societate.
Este indiscutabil: Universitatea 
de Stat din Moldova, prin 
potenţialul intelectual de care 
dispune, ar putea reprezenta acel 
simbol al „Coloanei infinitului”, 
rămânând o citadelă a cunoaşterii 
şi culturii, un izvor de nesecată 
energie şi un spaţiu imens de 
alegere a specializării de către 
tinerii 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 

Stimaţi universitari! Cea de-a 
73-a aniversare din ziua fondării 
Universităţii de Stat din Moldova 
este un bun prilej de a ne aminti 
că OMUL ESTE O VALOARE 
şi trebuie să fim ASTĂZI ca 
nicicând mai consolidaţi. Vă 
doresc sănătate, prosperitate, 
ani mulţi, noi iniţiative, poziţii 
active în societate, cultivarea și 
promovarea continuă a valorilor 
şi tradiţiilor neamului nostru!

LA MULŢI ANI FERICIŢI, 
ALMA MATER!

Rector USM
Gheorghe Ciocanu, 

doctor habilitat, profesor 
universitar

decât să vă asigur de faptul că aţi 
făcut o alegere corectă, pledând 
pentru statutul de membru al 
Familiei noastre universitare, 
îndemnându-vă să păşiţi continuu 
cu dreptul, să vă realizaţi 
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 ce ne-a 
marcat direcţia spre acel  tot 
unitar – Spaţiul European al 
Cunoaşterii, dar şi al înălţării 
noastre în timp!

Distinşi colegi! Conştienţi de 
realele dificultăţi ce ne aşteaptă, 
vom insista pe depăşirea  acestora 
cu răbdarea, inteligenţa, 
înţelepciunea ce sunt parte a 
fiinţei noastre. Şi în acest an, 
dar şi în toţi cei ce vor urma este 
necesară axarea pe 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 și menţinerea unui 
management modern, 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.

Mesaje de felicitare  

Onorată Universitate! Distinşi colegi! Dragi tineri studioşi!
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importantă în palmaresul 
Universității de Stat din 
Moldova: Vă mulțumim pentru 
toate și dacă undeva am greșit, 
Vă rog să ne iertați!

Sincere felicitări întregului 
colectiv de cadre didactice, 
doctoranzilor și studenților, 
dorindu-vă tuturor multă 
sănătate, succese și noi realizări, 
atmosferă creatoare pentru 
a promova și în continuare 
cultura calității, cultura 
învățării, cultura creativității 
care va asigura o prosperare 
continuă.

Mulți, mulți ani Facultății de 
Drept! Vivat, Crescat, Floreat 
Universitatea de Stat din 
Moldova !

Rector USM
Gheorghe Ciocanu, 

doctor habilitat, profesor 
universitar

generație a excelenței în cadrul 
studiilor, activității bazate 
pe cunoștințe profunde cu 
aplicarea logică în practică, 
respectarea legii, promovarea 
echității, corectitudinii, 
onestității așa cum prevede 
acest lucru noțiunea juridică 
de DREPT: totalitatea 
regulilor și normelor juridice 
care reglementează conduita 
oamenilor în relațiile sociale.

În acest context, întru 
menținerea aceleiași imagini 
a Facultății de Drept și a 
Universității de Stat din 
Moldova urmează să păstrăm, să 
cultivăm și să educăm o atitudine 
angajantă și responsabilă, 
corelată cu un spirit academic, 
să ne ascultăm și să ne auzim 
reciproc.

Stimați colegi! În aceste 
clipe memorabile mă adresez 
veteranilor acestei Facultăți, 
care au înscris o pagină 

Mesaje de felicitare  

Astăzi este ziua Universității 
de Stat din Moldova – 73 de ani 
de la fondarea ei. Și această zi 
minunată de toamnă devine mai 
bogată prin multiple acțiuni 
și evenimente ale comunității 
academice. Unul din aceste 
evenimente este celebrarea celei 
de-a 60-a aniversări din ziua 
fondării Facultății de Drept. Veți 
primi zeci de telegrame și mesaje 
care vor exprima doar bucurie și 
profundă recunoștință.

Actualmente, în mod deosebit, 
este necesar să evidențiem 
schimbările instituționale 
complexe la toate nivelurile- 
conceptual, managerial, 
științific și didactic – întru 
susținerea unui examen al vieții 
de către întreaga comunitate 
universitară, și, în mod special, 
de către Facultatea de Drept.

Apreciem profesionalismul 
științifico-didactic,  competența 
Dvs, aportul la menținerea 
imaginii USM pe arena națională 
și internațională, dar să nu 
uităm că educația prin muncă, 
respectul pentru valori și 
oameni de valoare, tendința 
spre perfecțiune conturează 
personalitatea. Fiecare zi,  
dar cu atât mai mult una de 
sărbătoare, ne obligă să ne 
reconsiderăm activitățile,  să 
efectuăm analize sistemice, 
să le supunem unor evaluări 
critice și autocritice pentru 
a ne consolida dorința 
noastră comună de a schimba 
permanent lucrurile spre bine. 
Iată de ce, recunoscută la 
nivel național ca o «forjerie» 
a instruirii specialiștilor de 
înaltă  calificare în domeniul 
dreptului, jurisprudenței din 
țară, Facultatea de Drept a USM 
trebuie să-și aducă contribuția 
respectivă la reformarea 
justiției, la crearea statului 
de drept, la democratizarea 
societății. Iar o soluție pentru 
toate situațiile, inclusiv lupta 
anticorupție, a fost și rămâne 
axarea pe educarea la tânăra 

Stimați oaspeți și colegi! Dragi tineri studioși! 
Onorată asistență!
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Tradițional, la 1 octombrie 
întregul nostru colectiv 
sărbătorește Ziua fondării 
Universității de Stat din 
Moldova. La începutul fiecărui 
nou an de studii acest măreț 
eveniment unește într-un întreg 
colectiv monolit profesorii 
și studenții, demonstrând că 
numai prin dragoste permanentă 
pentru carte, creativitate și 
sete de cunoștințe temeinice a 
discipolilor săi, țara își poate 
asigura un viitor prosper în 
toate domeniile de activitate 
social-politică, economică și 
culturală.

colectiv profesoral-didactic, 
tuturor angajaților. Vă dorim 
celor implicați în procesul 
educațional de la Universitate 
putere de muncă, un an de 
studii cu multe împliniri şi un 
simţ de responsabilitate pe 
măsura cerinţelor actuale, 
privind activitatea nobilă 
de  trasmitere-acumulare a 
cunoștințelor și  de instruire-
pregătire a noi generații de 
oameni de știință, profesioniști  
cu  studii superioare și buni 
patrioți ai neamului!

Or, noua generație de tineri 
studioși, viitori profesioniști cu 
studii superioare, ghidați astăzi 
de corpul profesoral-didactic 
al Universității, urmează să 
acumuleze cunoștințe temeinice 
pentru a se afirma în calitate 
de  adevărați promotori ai 
reformelor democratice în 
sferele vitale ale vieții și 
în accelerarea proceselor 
de integrare europeană a 
Republicii Moldova.  
Cu prilej aniversar, Comitetul 
sindical al colaboratorilor 
USM transmite cele mai 
sincere felicitări întregului 

Mesaje de felicitare  

Mesaj de felicitare din partea Comitetului Sindical al 
angajaților USM

La data de 5 septembrie 2019, 
Universitatea de Stat din 
Moldova a fost gazda unui 
eveniment dedicat vizitei 
Președintelui Partidului 
Popular European – Domnul 
Joseph DAUL, în contextul 
aflării acestuia la Chișinău. 
Evenimentul, organizat în 
colaborare cu Fundația 
Konrad Adenauer (KAS) 
și Institutul Republican 
Internațional, a avut drept 
generic importanța implicării 
tinerilor în reformele pe care 
Republica Moldova se angajeză 
să le ia în parcursul său către o 
viitoare integrare europeană, 
iar în calitate de public țintă 
– studenți și profesori din 
cadrul Universității de Stat din 
Moldova.

Domnul Joseph DAUL a remarcat 
faptul că țara ar cunoaște o 
cotitură istorică favorabilă, 
dacă tinerii și-ar valorifica 
capacitățile, implicându-se 
plenar în sfera politicului, 
și nu doar. Totodată, acesta 

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Vizita Președintelui Partidului Popular European, Joseph 
DAUL, la Universitatea de Stat din Moldova
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a încurajat tinerii în luarea 
unor decizii de lungă durată, 
or soluțiile simpliste și 
de moment n-au cunoscut 
niciodată succesul. Cei prezenți 
s-au implicat activ, adresând 
întrebări la care domnul DAUL a 
punctat repetat că o țară care nu 
are tineri – nu are viitor, aceștia 
având oportunități generoase 
în afirmarea personală, dar 
și profesională. Evenimentul 
a culminat cu îndemnul către 
audiență a Domnului Joseph 
DAUL de a-și construi viitorul 
pe valorile care i-au marcat 
acestuia activitatea: Libertate, 
Egalitate, Solidaritate și 
Responsabilitate.

Evenimentul a fost precedat 
de o întrevedere protocolară 
a Rectorului Universității de 
Stat din Moldova – prof. univ., 
dr. hab., domnul Gheorghe 
Ciocanu cu domnul Joseph 

de prosperitate pentru 
studenții și cadrul profesoral 
al Universității de Stat din 
Moldova.

DAUL, în cadrul căreia cel din 
urmă și-a manifestat interesul 
față de înserarea în Cartea 
de Onoare a Universității de 
Stat din Moldova a urărilor 

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Urmare a dialogului inițiat 
de către ministrul afacerilor 
externe și integrării europene, 

de stat pentru afaceri europene 
al Republicii Franceze, Amélie 
de Montchalin, a efectuat o 
vizită în Republica Moldova în 
perioada 12-13 septembrie 2019.
Agenda vizitei a inclus o 
întrevedere amicală cu peste 
220 de studenți francofoni din 
universitățile din Chișinău, în 
cadrul căreia au fost discutate 
aspecte ale relațiilor Republicii 
Moldova cu Uniunea Europeană 
și Franța.

Facultatea de Drept a 
Universității de Stat din 
Moldova a fost gazda acestui 
eveniment de valoare, ai cărui 
oaspeți de onoare au fost dna 
Amélie de MONTCHALIN și dnul 
Pascal LE DEUNFF, Ambasadorul 
Franței în Republica Moldova. 
La fel, la eveniment au 
participat studenți și profesori 
din patru universități: USM, 
ASEM, ULIM și Universitatea 
Pedagogică «Ion Creangă»; 

Dl Nicu Popescu, în cadrul 
discuțiilor purtate la Paris pe 
data de 13 iunie 2019, secretarul 

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova - subiect 
de interes pentru tineri
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administrația Universității 
de Stat din Moldova; 
reprezentanți ai Agenției 
Universitare a Francofoniei 
(AUF); reprezentanți ai Alianței 
Franceze; reprezentanți ai mass-
media.

„Sunt pentru prima oară 
în Moldova, dar trebuie să 
recunosc că urmăresc de 
aproape evenimentele care 
se întâmplă în RM. Noi, cei 
din Franța avem încredere în 
Moldova și în tânăra generație 
de aici”, a declarat secretara de 
stat.

În cadrul evenimentului, s-a 
creat o discuție constructivă, 
studenții fiind curioși să afle 

La 16 septembrie 2019, 
Ambasadorul SUA în Republica 
Moldova, dl Dereck J. Hogan 
a vizitat Universitatea de 
Stat din Moldova. În cadrul 
vizitei, Excelența Sa a avut 
o întrevedere de lucru cu 
rectorul USM, prof., dr. hab. 
Gheorghe Ciocanu, după care 
a ținut în fața studenților 
Facultății de Drept un discurs 
despre perspectivele reformei 
justiției în Republica Moldova. 
Alocuțiunea a fost urmată 
de o sesiune de întrebări și 
răspunsuri.

Diplomatul american a remarcat 
importanța acestei întâlniri, 
menționând că studenții de 
azi sunt liderii de mâine, iar 
implicarea lor contează. 

”SUA au susținut și vor susține 
reformele în Republica Moldova 
și vor oferi toată asistența 
necesară în așa fel, încât 
corupția să fie stârpită, iar 
cetățenii Republicii Moldova 
să poată beneficia de un viitor 
mai bun” – a spus Ambasadorul 

informații variate cu privire 
la cooperarea economică și 
relațiile dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană, 
rolul sectorului financiar 
în promovarea investițiilor 
durabile, mobilități academice, 
aspecte ce țin de studiile 
universitare în străinătate.

Vizita secretarului de stat, 
dna Amélie de Montchalin, 
reprezintă o ocazie deosebită 
de a impulsiona relațiile moldo-
franceze și de a consolida 
cooperarea noastră bilaterală 
și europeană pe dimensiunea 
politică, comercial-economică, 
culturală, precum și cea a 
Francofoniei.

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Ambasadorul SUA, în dialog cu studenții Facultății de Drept a USM, 
despre perspectivele reformei justiției în Republica Moldova

SUA in RM  Dereck J. Hogan, 
în discursul susținut în fața 
studenților. 

Statele Unite ale Americii 
vor spori sprijinul pentru 
sistemul judiciar din Republica 
Moldova și instituțiile care 
urmează să lupte cu corupția. 
Totodată, diplomatul american 
a remarcat și suportul Uniunii 
Europene și al Fondului Monetar 
Internațional care sunt gata 
să acorde asistența necesară 
Republicii Moldova.

Ambasadorul SUA în Republica 
Moldova a atras atenția 
studenților Facultății de 
Drept asupra imperativității și 
urgenței acțiunilor necesare a 
fi întreprinse, indicând că sunt 
pași care pot și trebuie făcuți 
aici și acum. 

După discursul prezentat, 
studenții au avut ocazia 
să adreseze întrebări 
Ambasadorului SUA în Republica 
Moldova, manifestându-se 
foarte activ. Studenții au 
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evidențiat importanța unor 
astfel de evenimente și au 
salutat inițiativa Ambasadei 
SUA în Republica Moldova de a 
se întâlni și discuta cu tânăra 
generație. 

”Desemnarea unui procuror 
general independent este 
primul pas în reforma extinsă a 
sectorului justiției.”

Răspunzând la întrebările 
studenților, Excelența Sa 
a menționat că în prezent, 
Republica Moldova are nevoie 
de un procuror general cu 
adevărat independent, acest 
fapt deschizând drumul spre 
investigarea infracțiunilor 
comise și responsabilizarea 
celor care au încălcat legea, 
indiferent de averea și funcția 
ocupată. Este necesar să se 
limiteze influența politicului 
asupra procesului de selecție a 
procurorului general, or altfel 
procurorul nu-și poate menține 
independența scontată.

Domnul Ambasador Dereck 
J. Hogan a declarat că SUA 
susțin eforturile actualei 
coaliții de reformare a Curții 
Supreme de Justiție, Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
Consiliului Superior al 
Procurorilor, inclusiv în ceea 
ce privește instituirea unor 

îndemnat pe studenții Facultății 
de Drept să insiste asupra 
schimbărilor și să contribuie 
la conturarea reformelor în 
Republica Moldova, afirmând 
că are încredere în capacitatea 
și puterea tuturor cetățenilor 
Republicii Moldova, în 
potențialul incredibil al țării. 
La sfârșitul întrevederii, dl 
Dereck J. Hogan a asigurat 
studenții că SUA sunt alături de 
poporul Republicii Moldova și 
de cei care susțin reforma reală, 
menționând că țara sa sprijină 
reformatorii care sunt gata să 
înceapă lucrul, iar obiectivul 
final merită efortul.

mecanisme viabile de verificare 
a independenței judecătorilor 
și procurorilor. În sistemul 
judecătoresc nu trebuie să fie 
loc pentru oameni cu etică și 
integritate afectată, avere 
inexplicabilă. Cetățenii și 
investitorii străini care vor 
să vină în Republica Moldova 
au nevoie de un sistem juridic 
cu adevărat imparțial ce îi va 
trata onest și echidistant pe 
toți. Astăzi, fiecare cetățean 
trebuie sa facă o alegere 
importantă, trebuie să decidă 
dacă este mulțumit de statu-
quoul actual, sau va alege o 
schimbare reală a lucrurilor. 
Astfel, diplomatul american i-a 

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Inaugurarea Centrului de cultură indoneziană la Universitatea de Stat 
din Moldova

cultură indoneziană. Este 
indiscutabil un succes, așa 
cum la moment, în cadrul 
Universității activează alte 
centre de cultură, printre care 
cel spaniol, britanic, american, 
francez, polonez, turc ș.a.

În numele Universității de 
Stat din Moldova, Dl Rector, 
prof. univ. Gheorghe Ciocanu 
a adresat cele mai călduroase 
urări de bine și a exprimat 

La 17 septembrie 2019, a fost 
marcat un eveniment frumos 
consacrat vizitei Excelenței 
Sale, Dl Ambasador Amhar 
Azeth, la Universitatea de 
Stat din Moldova, și anume 
inaugurarea Centrului de 
Cultură Indoneziană. Centrul 
urmează să ofere publicului 
interesat și a studenților 
cursuri de limbă, istorie, 
informații despre obiceiurile 
și tot ceea ce intră sub egida 
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gratitudinea față de poporul 
indonezian: „ Vom depune 
eforturi consolidate ca 
acest Centru să exteriorizeze 
în totalitate cel mai mare 
arhipelag din lume, deși evident 
acest lucru va fi dificil, din 
cauza multitudinii veritabile de 
curiozități pe care le comportă 
această țară. Suntem siguri că 
peste ani vom putea compara 
interesul studenților față de 
acest Centru, cu potențialul 
turistic înalt al Indoneziei, 
aceasta însemnând ca în 
Republica Moldova, și mai cu 
seamă, la Universitatea de 
Stat din Moldova să se afle 
un adevărat muzeu cultural 
indonezian, având cantități mari 
de informație livrată privitor 
la obiceiurile și valorilorile 
specifice”.

Dl Ambasador Amhar Azeth 
a remarcat că în contextul 
în care Guvernul Republicii 
Indonezia promovează în ultimii 
ani excelența în educație, prin 
acordarea burselor ,,Darmasiswa 
Indonesian Scholarship 
Program, Academic Year 
2018-2019”, ,,Kemitran Negara 

Universitatea de Stat din 
Moldova a privit dintotdeauna 
cu încredere spre edificarea 
unor relații de lungă durată pe 
segmentul internaționalizării, 
cu rezultate fructuoase pentru 
cadre academice și studenți. În 
acest sens, pentru a consolida 
cooperarea educațională între 
universitățile indoneziene 
și Universitatea de Stat din 
Moldova a fost semnată 
Declarația privind institurea 
Centrului de Cultură 
Indoneziană.

Berkembang, Academic Year 
2019-2020”, se impune necesitatea 
fundamentării unei colaborări 
bazate pe internaționalism – 
principiu consacrat inclusiv 
în Constituția indoneziană.
„Fie ca lărgirea colaborării 
instituţionale cu Universitatea 
de Stat din Moldova pentru 
pregătirea studenților şi pentru 
asigurarea transparenţei 
şi responsabilităţii în actul 
de studiu să fie un obiectiv 
primordial comun”- a punctat 
domnul Ambasador.

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

CONSOLIDAREA RELAȚIILOR ACADEMICE MOLDO-BELARUSE

În perioada 18-21 septembrie 
2019, la Universitatea de 
Stat din Minsk, Belarus, s-a 
desfășurat reuniunea în cadrul 
consorțiului proiectului 
Erasmus+ de tipul „Capacity 
Building for Higher Education” 
intitulat „Educational for 
Drone”, la care participă 
17 instituţii din 8 state din 
Uniunea Europeană (UE) şi 
ţările partenere, inclusiv 
5 instituţii din Republica 
Moldova. Coordonatorul UE 
al proiectului este profesorul 
Pasquale Daponte (Unisannio, 
Italia), iar proiectul eDrone 
este o nouă realizare în baza 
Acordului de colaborare 
între Universitatea de Stat din 
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Moldova (USM) și Unisannio. 
USM este coordonatorul 
național al acestui proiect 
european.

Obiectivul principal al 
proiectului eDrone este de a 
oferi universităţilor din ţările 
partenere instrumente eficiente 
de transfer tehnologic prin 
crearea şi dotarea unor 
laboratoare performante 
– Oficii de Educaţie pentru 
Drone (OED), inclusiv prin 
transferul acestor cunoştinţe  
profesioniştilor certificați 
din fiecare ţară parteneră, 
contribuind substanţial la 
definitivarea necesităţilor 
potenţialilor utilizatori de 
drone din Republica Moldova, 
la identificarea abilităţilor şi 
competenţelor necesare pentru 
transferul de tehnologii 
şi cunoştinţe din domeniul 
dronelor, care sunt esenţiale 
pentru dezvoltarea de aplicaţii 
civile ale dronelor în ţările 
partenere implicate în acest 
proiect.

Astfel, în perioada 2018-2019 
în cadrul proiectului a fost 
creat şi dotat cu echipamente 
moderne Oficiul de Educaţie 
pentru Drone de la USM 
(OED-USM), un laborator 
performant echipat nu doar 
cu tehnică modernă de studiu 
pentru pilotarea dronelor, dar 
și de cercetare cu aplicarea 
UAV, precum și de certificare 
națională a dronelor. 
Acesta este un domeniu încă 
neexplorat nu doar în Republica 
Moldova, dar și în celelalte 
state partenere antrenate in 
proiect: Armenia, Belorusia și 
Georgia. Partenerii europeni au 
participat în calitate de experţi 
pentru a transfera know-how-
ul şi expertiza deţinută de ei 
pentru realizarea obiectivelor 
proiectului Erasmus+ eDrone 
prin formarea formatorilor – a 
instructorilor certificați din 
Republica Moldova, Armenia, 

inițierea unor noi parteneriate 
academice în domeniile de 
interes reciproc între USM și 
universitățile belaruse de elită: 
Universitatea de Stat din Minsk, 
Universitatea Tehnologică de 
Stat din Minsk și Universitatea 
Tehnică Națională din Minsk. 
Participanții s-au arătat 
interesați în dinamizarea 
relațiilor dintre cele două state, 
atât in cadrul unor proiecte 
naționale, cât și internaționale, 
printre domeniile unde există 
posibilități de cooperare 
eficientă și reciproc avantajoasă 
fiind evidențiate tehnologiile 
de ultimă generație – realitatea 
virtuală și augmentată 
(tehnologii AVR) și tehnologia 
Wolfram, precum și proiecte 
noi de cercetare și educație în 
domeniile informaticii aplicate, 
roboticii, e-transformării, 
chimiei industriale și 
ecologice etc. Au fost în mod 
special apreciate vizitele 
la întreprinderea „Sisteme 
informatice geografice“ și 
Centrul național de comunicare 
și difuzare prin satelit al 
Republicii Belarus (Belintersat).

Georgia şi Belarus în cadrul 
OED-USM la prima ediţie a 
cursurilor de recalificare 
profesională, care s-au 
desfăşurat cu succes în perioada 
4 iunie – 13 octombrie 2018.

Totodată, în conformitate 
cu planul calendaristic al 
activităţilor din proiectul 
Erasmus+ eDrone, începând cu 
26 noiembrie 2018, în cadrul 
Oficiului de Educaţie pentru 
Drone de la Universitatea 
de Stat din Moldova, au 
demarat cursurile de formare 
profesională continuă „Educaţie 
pentru drone”. Perioada de 
studii cuprinde 6 săptămâni de 
ore auditoriale, 6 săptămâni de 
ore on-line, precum şi practica 
de finalizare şi susţinere a 
examenului pe durata ultimelor 
3 săptămâni. Cursurile, în 
conformitate cu obiectivele 
proiectului Erasmus+ eDrone, 
sunt destinate tuturor 
doritorilor, iar formabilii pot 
avea orice nivel de pregătire. 
Programul de învăţământ este 
autorizat de către Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
al Republicii Moldova.
În acest context, vizita la 
Minsk a mai contribuit la 

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE
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Oxana Căpățînă și Silvia Guțu 
sunt autoare de curricula 
în domeniul limbilor străine 
de profil și administrează 
cursuri universitare în 
domeniul stilisticii franceze, 
didacticii interculturalului, 
terminologiei de afaceri și 
traducerii specializate etc., la 
Departamentul de Lingvistică 
romanică și Comunicare 
interculturală al Facultății de 
Litere a USM. 

În acest an, ele au fost 
declarate câștigătoare ale 
concursului internațional 
francofon „Et le monde parlera 
français”, organizat de către 
Universitățile Francophonia 
din Nice, Franța. Conceptul 
concursului rezida în abordarea 
multiaspectuală a noțiunii de 
francofonie, în baza lucrării 
„Et le monde parlera français” 
de Marie-Laure Poletti și Roger 
Pilhion. 

Premiul era o mobilitate de 
formare profesională gratuită 
(efectuată în iulie-august 
2019) la această prestigioasă 
instituție de profil. Mobilitățile 
au fost sponsorizate de către 
Universitățile Francophonia 
din Nice și Ambasada Franței din 
R. Moldova, prin intermediul 
Alianței Franceze din țara 
noastră. 

La Nice, cadrele didactice 
de la USM au urmat un 
program de formare de 25 de 
ore academice pe săptămână, 
validând experimental unele 

cu circa 300 de profesori din 
întreaga lume, au accentuat, 
în mod armonios si eficace, 
impactul benefic al contactelor 
interculturale asupra 
perfecționării profesionale. 

Universitățile Francophonia din 
Nice anunță intenția de a forma 
aceste cadre didactice timp de 
trei ani consecutiv, pentru a 
le acorda ulterior calificarea 
de formatori Francophonia în 
țările de origine. 

Universitatea de Stat din 
Moldova adresează mulțumirile 
de rigoare Ambasadei Franței din 
R. Moldova, Alianței Franceze 
din R. Moldova și Universităților 
Francophonia din Nice, Franța, 
pentru susținerea aspirațiilor 
formative ale profesorilor 
noștri, câștigători ai 
concursurilor internaționale!

modele și bune practici de 
formare şi evaluare la nivel 
monodisciplinar şi inter/
transdisciplinar. Formările 
pentru care au optat 
câștigătoarele concursului 
țineau de exploatarea 
creativității în procesul de 
predare–învățare, demersul 
neurolingvistic (dezvoltarea 
gramaticii implicite) în 
procesul de asimilare a unei 
limbi străine, noi tehnici de 
asimilare a limbilor străine 
prin intermediul poeziei și 
cinematografiei, evaluarea 
competențelor elevilor și 
studenților, în baza CECR. 

Manifestările culturale de la 
Universitățile Francophonia 
(vizitele ghidate gratuite în 
regiunea Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, degustările bucatelor 
tradiționale din regiune), 
precum și interacțiunile zilnice 

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Universitățile Francophonia din Nice – concept de formare 
profesională novatoare pentru profesorii de limbă franceză

Prelegere publică susținută de dr. Valeriu Ungureanu la 
Universitatea Tehnică Națională din Belarus

În data de 20 septembrie 
2019, dr. Valeriu Ungureanu, 
conferențiar universitar la 
Facultatea de Matematică și 
Informatică a Universității 
de Stat din Moldova, șef 
al Centrului Wolfram 
din Moldova, a susținut o 

prelegere publică la Facultatea 
de Inginerie Electrică a 
Universității Tehnice Naționale 
din Belarus (UTNB).

Prelegerea a fost dedicată 
utilizării sistemului Wolfram 
Mathematica (WM) în 

activitatea de cercetare a 
studenților și a tinerilor 
cercetători științifici. La 
eveniment au participat studenții 
din anii I-III și masteranzii care 
își fac studiile la Facultatea de 
Inginerie Electronică a UTNB.
În cadrul prelegerii, dr. 



Valeriu Ungureanu a oferit 
exemple de folosire a WM, 
Wolfram|Alpha pentru a 
rezolva probleme de inginerie 
aplicată. Wolfram|Alpha este 
utilizat pe scară largă și se 
extinde constant ca un sistem de 
calcul, care poate fi folosit de 
către studenți la orele practice 
de matematică și la elaborarea 
proiectelor de an.

Evenimentul a fost organizat 
de Departamentul de Inginerie 
Matematică al Facultății de 
Inginerie Electrică a UTNB, în 
colaborare cu Departamentul 
de Relații Internaționale și 
Dezvoltare de Marketing 
Wolfram Research Inc. din 
cadrul Universității Tehnice 
Naționale din Belarus.

Moldova și Fundația ”Russkiy 
Mir” – ”Lumea Rusă” (Federația 
Rusă). Misiunea Centrului 
constă în reprezentarea 
diversității lumii ruse, având 
drept scop promovarea limbii și 
culturii ruse în străinătate și 
stimularea dialogului informal 
intercultural.

În discursul său, șeful Centrului 

La 26 septembrie 2019, 
colaboratorii Centrului 
împreună cu numeroși invitați, 
oameni de cultură, profesori, 
studenți și elevi au marcat 10 
ani de la fondarea Centrului 
Cultural Rus ”Russkiy 
Mir”. Centrul Cultural Rus 
funcționează la USM din anul 
2009, în urma acordului încheiat 
între Universitatea de Stat din 

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE

Cultural Rus, dr. Vladimir 
Nosov, conferențiar universitar 
la Facultatea de Litere, s-a 
referit la activitatea Centrului, 
obiectivele atinse, menționând 
că vor fi depuse în continuare 
eforturi pentru a oferi o 
pregătire extracurriculară 
temeinică în însușirea limbii 
ruse, aprofundarea specificului 
cultural al acestei țări și pentru 
a extinde cercul de prieteni ai 
culturii ruse.

Cu un cuvânt de felicitare au 
venit rectorul Universității de 
Stat din Moldova, dl Gheorghe 
Ciocanu, dr. hab., prof. univ., 
șeful Rossotrudnichestvo 
Moldova, dl Mihail Davidov, 
atașatul cultural al Ambasadei 
Rusiei în Republica Moldova, 
dna Alexandra Abramova, 
șefa Comunității Rușilor din 
Republica Moldova, dna Ludmila 
Lașcionova, șeful Asociației 
Internaționale de Prietenie și 
Cooperare ”Moldova-Rusia”, dl 
Iurii Maximov, precum și colegii 
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Centrul Cultural Rus al Universității de Stat din Moldova, la a 10-a 
aniversare de la fondare



de breaslă, studenții și alți 
participanți la evenimentul 
festiv.

„Grație activității 
dumneavoastră, studenții 
care își fac studiile la USM, au 
posibilitate să contacteze mai 
strâns cu patrimoniul cultural, 
istoric și literar rusesc, să facă 
cunoștință cu metodologia 
și politicile educaționale 
ale învățământului rus, cu 
diverse idei și programe 
creative moderne”, a menționat 
dl Mihail Davidov, șeful 
Rossotrudnichestvo Moldova.

Cei prezenți la manifestare au 
vizionat un videoclip despre 
activitatea Centrului, despre 
scriitorii, poeții, artiștii, 
regizorii, oamenii de știință care 
l-au vizitat, despre întâlnirile 
interesante, prezentările și 
disputele literare desfășurate 

În final, aș vrea să le transmit 
tuturor tinerilor ruși să nu 
uite de tradițiile, obiceiurile 
și moștenirea lăsată de 
predecesorii de naționalitate 
rusă.

Șeful Centrului 
Cultural Rus al USM

Vladimir Nosov

în cadrul acestei platforme 
creative de comunicare. 
Programul evenimentului a 
inclus și un recital de poezii, 
cântece, muzică.

Felicitări tuturor celor care 
își desfășoară activitatea 
în Centrul Cultural Rus 
al Universității de Stat din 
Moldova, celor care s-au 
implicat în organizarea acestui 
eveniment festiv și solemn.

Noutăți, EvENimENtE, ComuNiCatE
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FormarE CoNtiNuă

Legii (CIPAL), având misiunea să 
ducă mai departe cunoștințele 
acumulate. La festivitate au 
fost prezenți invitați de onoare 
– dl Ianoș Erhan, Secretar 
de Stat al MAI, dl Timothy 
Buckley, director Secția Justiție 
Penală și Aplicare a Legii, 
Ambasada SUA, dl Alexandru 
Cocîrță, reprezentant al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în Republica 
Moldova.

În mesajul de felicitare, dl 
Ianoș Erhan, Secretarul de 
Stat al MAI, a menționat: 
”Suntem bucuroși că am reușit 
să închegăm această echipă 
de formatori. Mulțumim USM 
pentru deschidere și  pentru 

La 6 septembrie 2019, în Sala 
Senatului a Universității de 
Stat din Moldova, a avut loc 
înmânarea certificatelor de 
finalizare a programului de 
formare profesională continuă 

„Formare de formatori”, la 
care au participat 16 angajați ai 
MAI. Absolvenții vor desfășura 
activități de instruire în 
cadrul Centrului Integrat de 
Pregătire pentru Aplicarea 

USM – CENTRU DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PIAȚA 
PROFESIONALĂ



instruirea de calitate de care au 
beneficiat colegii mei de la MAI”.

În discursul său, domnul 
Timothy Buckley, director 
SJPAL al Ambasadei SUA, dând 
o apreciere înaltă pregătirii 
profesorilor de la USM, a 
declarat că realizarea acestui 
program este o etapă foarte 
importantă pentru Centrul 
Integrat de Pregătire pentru 
Aplicarea Legii și constituie o 
perspectivă pentru dezvoltarea 
unui parteneriat de durată.

Misiunea programului de 
instruire, desfășurat în 
perioada aprilie-septembrie 

profesionale, de recunoaștere 
și intervenție în lucru cu 
persoanele dificile deviante, cu 
probleme de personalitate, de 
comportament ș.a.

Proiectul a fost realizat 
cu ajutorul Programului 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) și susținerea 
financiară a Ambasadei SUA în 
Republica Moldova.

Tatiana Turchină

Șef Departament Formare 
Continuă al USM

2019, și organizat de către 
Departamentul Formare 
Continuă în colaborare cu 
Departamentele Psihologie 
și Științe ale Educației din 
cadrul USM, constă în formarea 
competențelor psihopedagogice 
necesare în lucrul cu adulții 
și dobândirea calității de 
formator.

Pe lângă competențele 
profesionale ale ocupației 
de formator, participanții 
au achiziționat competențe 
de comunicare și rezolvare 
de conflicte, de gestionare 
a emoțiilor și prevenirea 
sindromului arderii 
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StudENți

Studenții Facultații de Istorie și Filosofie, voluntari la Festivalul 
Republican al Etniilor, cu genericul „Unitate prin diversitate”

Pe data de 15 septembrie 2019, 
studenții specialităților 
Antropologie și Filosofie au 
fost în calitate de voluntari 
la Festivalul Republican al 
Etniilor, care a avut genericul 
„Unitate prin diversitate”. 
Activitatea de voluntariat 
s-a desfășurat la invitația 
Agenţiei Relații Interetnice 
care în parteneriat cu Consiliul 
Coordonator al Organizațiilor 
Etnoculturale și Primăria mun. 
Chișinău, au organizat acest 
festival în Grădina Publică 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”. La 
acest eveniment reprezentanții 
minorităților etnice au 
prezentat în cadrul unor 
expoziții diverse lucrări scrise 
în limba maternă a etnicilor din 
Republica Moldova, lucrări de 
artă plastică, artizanat etc.
Activitatea de voluntariat a 
permis studenților să aplice 
abilitățile organizatorice, 
abilitățile de lucru în echipă 
și de comunicare necesare 
în activitatea profesională 
ulterioară.



Anatol Petrencu; secretar 
şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. – 
Chişinău: Balacron, 2017, 
2019. (Colecţia „Arhivele 
Memoriei”)

• POPOV Al., BUTNARU M., 
CĂPĂȚÂNĂ Gh., CĂPĂȚÂNĂ 
A.,Tulburări psihice și de 
comportament în epilepsie: 
clasificarea, diagnosticul, 
algoritmii de conduită, 
anamneza, manifestările 
clinice, investigaţiile 
paraclinice, tratamentul, 
reabilitarea, resursele 
necesare, profilaxia, 
Chişinău: CEP USM, 2018.

Felicitări tuturor 
participanților la eveniment!

Rezultatele cercetărilor 
științifice publicate în colecții 
de studii și monografii de 
către profesori și discipoli de 
la Universitatea de Stat din 
Moldova, în anii 2018-2019, au 
fost prezentate publicului 
larg în cadrul Salonului 
Internațional de Carte 
Bookfest-Chișinău, 28 august – 
1 septembrie 2019. Prezentările 
au fost însoțite de donație de 
carte, sesiuni de autografe și 
discuții cu membrii echipelor de 
cercetare, contribuind astfel 
la diseminarea rezultatelor 
științifice, promovarea imaginii 
USM și la sporirea interesului 
pentru cunoaștere în societate.

În cadrul prezentărilor s-au 
regăsit următoarele lucrări:

• CONDREA Iraida, Suport 
de curs, Chișinău: CEP USM, 
2018.

• Instrucția Blagocinului 
/Studiu introductiv 
Iraida CONDREA; 
Transcrierea textului, 
note și glosar Claudia 
CEMÂRTAN,Chișinău: 
CEP USM, 2019. (Colecţia 
„Restituiri”)

• TOMULEŢ Valentin, Ţinutul 
Hotin în surse statistice 
ruseşti din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, 
Chişinău: Ed.Lexon-Plus, 
2018.

Noutăți EditorialE

• TOMULEŢ Valentin, Ţinutul 
Hotin în surse statistice 
ruseşti din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. Ediţia 
a II-a, prescurtată, Chişinău: 
CEP USM, 2018.

• COJOCARU Ludmila D. 
,Arhivele Memoriei:  recupe-
ra rea şi valorificarea isto-
ri că a memoriei victimelor 
regimului totalitar-co-
mu nist din Republica 
Sovietică Socialistă 
Moldovenească: Memorii. 
Documente. Cercetări 
realizate în localitățile 
din centrul Republicii 
Moldova. I, tom. 1, 2, 3 / 
Univ. de Stat din Moldova, 
Inst. de Istorie; ed.: Ludmila 
D. Cojocaru; dir. Progr.: 

Cercetători de la USM, la Salonul Internațional de Carte 
BOOKFEST, ediția 2019
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