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HOTELUL JOLLY ALONE – PARTENERUL DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

                                                                    TURISM 

Colaborarea dintre hotelul Jolly Alone și  Departamen-
tul Economie, Marketing și Turism a început în cadrul parteneri-
atului în proiectul «LMPH «Licence Masters professionnels en 
management des activités hôtelières pour le développement de 
l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 
544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR».

În acest context în cadrul hotelului Jolly Alone pe perioada 
de 4-29 iunie își realizează stagiul de practică I – 11  studenți a 
anului II, de la specialitatea 812.1. Turism

Stagiarul în cadrul hotelului are posibilitatea de a efectua 
practica în activitatea front-office, cât și în serviciul back-office, care oferă posibilitatea de a analiza sistemul 
managerial al hotelului prin rotația posturilor specifice activității hoteliere. 

Coordonatori de practică din partea instituției sunt dl Ceaikovskii Alexandr, dr., lector universitar și dl 
Corețchi  Boris, dr., conferențiar universitar, iar din partea hotelului dna Pijevscaia Olga, Manager Relații cu 
Clienții.

Reeșind din faptul că stagiarii au demonstrat perseverență, abilități profesionale și competențe în do-
meniul hotelier, administrația hotelului Jolly Alone a venit cu trei oferte de angajare. Astfel au fost angajați 
Lepadatu Nicoli, Turculeț Alina și Gusev Stepan în calitate de administrator recepție. 

Aducem sincere mulțumiri pentru colaborare fructuoasă administrației și reprezentantului hotelului 
Olga Pijevskaia, Manager Relații cu Clienții, absolventa programului de master Management și Marketing 
Hotelier și Turism, promoția anului 2017. 

Alexandr Ceaikovskii,

Boris Corețchi,

Departamentul Economie, Marketing și Turism

LANSAREA OFICIALĂ LA USM A OFICIULUI DE EDUCAȚIE PENTRU DRONE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI ERASMUS+ „EDUCAȚIE PENTRU DRONE – EDRONE”

Luni, 4 iunie 2018, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a avut loc deschiderea primului în 
Republica Moldova laborator intitulat „Oficiul de Educație pentru Drone – Office for Education for Drones” 
(OED), echipat cu echipament modern de studiu pentru pilotarea dronelor și de cercetare cu aplicarea UAV. 
Acesta este un domeniu încă neexplorat nu doar în Republica Moldova, dar și în celelalte state partenere an-
trenate în proiect: Armenia, Belorusia și Georgia. Proiectul Erasmus+ eDrone 574090-EPP-1-2016-1-ITEPP-
KA2-CBHE-JP este cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building înce-
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pând cu 15 octombrie 2016 pe o perioada de 3 ani. Coordonatorul 
UE al proiectului este profesorul Pasquale Daponte (Unisannio, 
Italia), iar proiectul eDrone este o nouă realizare în baza Acordului 
de colaborare între USM si Unisannio și reprezintă o continuare 
de succes a cooperarii internaționale prin implementarea în perioa-
da 2013-2016 a unui alt proiect european Tempus “Technological 
Transfer Network” (TecTNet).

Consortiului proiectului eDrone este format din 17 parte-
neri. Universitatea de Stat din Moldova este coordonatorul national 
al proiectului regional Erasmus+ eDrone. Până în prezent au fost 
studiate mai multe aspecte practice ce țin de implementarea proiec-
tului eDrone, așa ca legislația Uniunii Europene (UE) în domeniul 
dronelor și elaborarea legislațiilor naționale în baza conceptului 
modern de U-Space, au fost purtate și discuții referitor la conținu-
tul cursurilor care vor fi susținute la USM de către partenerii din 
UE și a stagiilor de practică care se vor desfășura la universitățile 
partenere din UE, precum și dotarea tehnica a laboratorului la stan-
dardele europene și în conformitate cu conținutul cursurilor.

Utilizarea dronelor de către profesioniști vor deschide noi scenarii care necesită cunoștințe practice și 
teoretice, care sunt dincolo de dirijarea simplă și mentenanța dronelor: (i) caracteristicile mecanice ale drone-
lor, (ii) echipamente de detectare, (iii) prelucrarea și utilizarea informațiilor dobândite, și (iv) legislația națio-
nală și internațională care reglementează utilizarea acestora.

Proiectul are ca scop crearea unei infrastructuri inovatoare bazate pe tehnologii ale informației și co-
municațiilor ce utilizează tehnologii și metodologii îmbunătățite care să permită tuturor țărilor partenere să 
creeze o rețea pentru schimbul de conținut educațional și baze de date pentru profesioniști privind dronele. O 
astfel de infrastructură va fi utilizată pentru a sprijini Oficiul de Educație pentru Drone (OED) în transferul de 
cunoștințe și tehnologii pentru profesioniști. Partenerii Europeni implicați în proiect vor transfera know-how-
ul și expertiza deținută pentru realizarea obiectivelor proiectului eDrone prin formarea viitorilor profesori din 
cadrul Oficiul de Educație pentru Drone (OED) și prin sprijinirea teoretică și practică a acestora în această 
primă ediție a cursurilor de formare continuă de educație prin drone.

Programul de recalificare profesională la 
specialitatea Educație pentru Drone este menit să 
asigure aprofundarea, extinderea cunoștințelor şi 
capacităților acumulate în domeniul dronelor și al 
aplicării acestora în diverse ramuri ale economiei 
naționale; formarea competențelor de aplicare a 
cunoștințelor în practică, de determinare a priori-
tăților, de rezolvare în diferite contexte şi circum-
stanțe a problemelor specifice domeniului educației 
pentru drone; dezvoltarea capacităților legate de 
tehnologia, mentenanța, pilotarea dronelor, precum 
și studierea necesității aplicării dronelor în diver-
se domenii; studierea cadrului legal de utilizare a 
dronelor; realizarea practică a studierii aspectelor 
tehnologice, legale și aplicative ale dronelor pentru diferiți utilizatori; dezvoltarea abilităților de lucru în co-
lectiv, în echipe, formarea deprinderilor de studiu de sine stătător şi de autoevaluare a rezultatelor obținute, de 
utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv, a capacităților de a lua decizii optimale (realizabile) 
şi de a răspunde problematicii sociale, științifice și etice în procesul de activitate științifică și practică.

Obiectivul general al programului de recalificare profesională îl constituie, prin urmare, formarea te-
oretică și aplicativă într-un domeniu profesional modern ce i-ar permite dezvoltarea competențelor necesare 
unui specialist din domeniul de inginerie, în special legat de pilotarea, mentenanța și utilizarea dronelor în di-
verse ramuri ale economiei; realizarea cercetărilor aplicative în domeniul tehnologiei, aplicării și reglementării 
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dronelor; cunoașterea tehnologiei dronelor, inclusiv arhitectura, avionica dronelor, utilizarea echipamentelor 
pentru măsurători și monitorizare; aplicarea tehnicilor de transmitere și prelucrare a datelor recepționate de 
drone, inclusiv cartografierea; cunoașterea reglementărilor juridice cu privire la activitățile legate de drone; 
identificarea noilor domenii de aplicare civilă a dronelor în Republica Moldova etc.

Universitatea de Stat din Moldova posedă baza materială şi didactică modernă necesară pregătirii 
specialiștilor în domeniul dat în cadrul implementării proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone”. La Uni-
versitatea de Stat din Moldova, cu suportul proiectului „eDrone„ este lansat Oficiul de Educație pentru Drone, 
dotat cu echipamentul necesar pentru desfășurarea cursurilor și lecțiilor practice. Perfecționarea specialiștilor 
în domeniul educație pentru Drone este realizată de experți de înaltă calificare în domeniul relevant din statele 
UE, participante în proiectul „eDrone” – Italia, România, Polonia și Franța.

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

PROGRAMUL DE RECALIFICARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL DRONELOR A 

DEMARAT LA USM

Programul de recalificare profesională la specialitatea Educație pentru Drone este conceput în 
baza proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone – eDrone” 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CB-
HE-JP, implementat de un consorțiu constituit din 17 instituții din opt țări.

Scopul Proiectului eDrone este de a defini un mediu de învățare pentru a oferi mai multe oportu-
nități în ce privește accesarea noilor competențe legate de utilizarea tehnologiilor moderne legate de drone 
în activitățile profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor avansate din 
domeniul TIC pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora. Utilizarea dronelor de 
către profesioniști vor deschide noi scenarii care necesită cunoștințe practice și teoretice, care sunt dincolo de 
conducerea simplă și mentenanța dronelor: (i) caracteristicile mecanice ale dronelor, (ii) echipamente de de-
tectare, (iii) prelucrarea și utilizarea informațiilor dobândite, și (iv) legislația națională și internațională care 
reglementează utilizarea acestora.Crearea infrastructurii inovatoare bazate pe TIC ce utilizează tehnologii 
și metodologii îmbunătățite care să permită tuturor țărilor partenere să creeze o rețea pentru schimbul de 
conținut educațional și baze de date pentru profesioniști în domeniul utilizării dronelor este un alt obiectiv al 
proiectului. O astfel de infrastructură va fi utilizată pentru a sprijini Oficiul de Educație pentru Drone (OED) 
de la USM în transferul de cunoștințe și tehnologii. Partenerii Europeni implicați în proiect transferă know-
how-ul și expertiza deținută pentru realizarea obiectivelor proiectului eDrone și instruirea viitorilor profesori 
din cadrul Oficiul de Educație pentru Drone (OED), precum și asigură sprijinirea teoretică și practică a 
acestora la prima ediție a cursurilor de recalificare profesională în domeniul dronelor de la USM în perioada 
04 iunie – 15 iulie 2018.

Programul de recalificare profesională la specialitatea Educație pentru Drone este menit să asigure:

	 aprofundarea, extinderea cunoștințelor şi capacităților acumulate în domeniul dronelor și al aplicării 
acestora în diverse ramuri ale economiei naționale;

	 formarea competențelor de aplicare a cunoștințelor în practică, de determinare a priorităților, de rezol-
vare în diferite contexte şi circumstanțe a problemelor specifice domeniului educației pentru drone;

	 dezvoltarea capacităților legate de tehnologia, mentenanța, pilotarea dronelor, precum și studierea ne-
cesității aplicării dronelor în diverse domenii; studierea cadrului legal de utilizare a dronelor;

	 studierea practică a aspectelor tehnologice, legale și aplicative ale dronelor pentru diferiți utilizatori;

	 dezvoltarea abilităților de lucru în colectiv, în echipe, formarea deprinderilor de studiu de sine stătător 
şi de autoevaluare a rezultatelor obținute, de utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv, 
a capacităților de a lua decizii optimale (realizabile) şi de a răspunde problematicii sociale, științifice 
și etice în procesul de activitate științifică și practică etc.

Acest program de recalificare profesională vizează formarea unor profesioniști specializați în domeniul 3
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general de studii 071 Inginerie și activități inginerești, domeniul de formare profesională 0710 Inginerie 
și management, Specialitatea 0710.1 Inginerie și management pe ramuri.Obiectivul general al program-
ului de recalificare profesională îl constituie formarea teoretică și aplicativă în domeniul profesional ce i-ar 
permite formarea competențelor necesare unui specialist în inginerie, în special legat de pilotarea, men-
tenanța și reglementarea dronelor. Programul presupune formarea următoarelor competențe specifice la 
specialitatea 0710.1 Inginerie şi management pe ramuri:

	 cunoașterea cadrului legislativ, al obligațiilor funcționale ale specialiștilor din domeniul educației pen-
tru drone;

	 cunoașterea tehnologiei dronelor, inclusiv arhitectura, avionica dronelor, utilizarea echipamentelor 
pentru măsurători și monitorizare, mentenanța dronelor;

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

	 cunoașterea reglementărilor juridice cu privire la activitățile legate de drone;

	 cunoașterea 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 și pilotării dro-
nelor;

	 utilizarea tehnologiilor moderne pentru formarea în domeniul dronelor;

	 utilizarea echipamentului specializat din Oficiul de Educație pentru Drone și Laboratorul de robotică 
(birou 429, blocul de studii 4 al USM);

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

	 aplicarea cunoștințelor teoretice în efectuarea activităților aplicative;

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

Coordonator național al proiectului este Universitatea de Stat din Moldova. USM posedă o baza materială 
şi didactică necesară pregătirii specialiștilor în domeniul dat în cadrul implementării începând cu anul 2017 a 
proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone”. La Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul proiectului 
„eDrone„ a fost recent creat Oficiul de Educație pentru Drone, dotat cu echipamentul modern necesar pentru 
desfășurarea cursurilor și a lecțiilor practice realizate în perioada 4 iunie – 15 iulie 2018 de specialiști de înaltă 
calificare din statele UE, partenere în proiectul „eDrone” – Italia, România, Franța și Polonia. La instituțiile 
din UE va fi apoi realizat în perioada septembrie – octombrie 2018 stagiul de practică al participanților la 
cursurile de recalificare profesională în domeniul dronelor.

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

TINERII CERCETĂTORI DE LA USM AU FOST ÎNALT APRECIAȚI LA TÂRGUL INTER-
NAȚIONAL DE INVENTICA ȘI EDUCAȚIE CREATIVĂ PENTRU TINERET DE LA SUCEAVA

În zilele de 7-9 iunie 2018, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a organizat Târgul Internaţional de In-
ventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret (Innovation and 
Creative Education) ICE-USV-2018.

La ediția a doua din anul curent a Târgului au partic-
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ipat centre universitare din București, Iași, Cluj, Sibiu, Brașov, Timișo-
ara și Suceava, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Iran, Kyrgystan, 
Turkmenistan și Taiwan. Au fost prezentate 70 de exponate.

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Moldova a participat 
cu 8 exponate și au fost apreciați cu 10 medalii: 3 medalii de aur, 2 
de argint, 3 de bronz, 2 medalii Euroinvent și o cupă. Totodată, echipa 
USM a oferit participanților alte 2 cupe din partea Universității de Stat 
din Moldova.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „UN VEAC DE SINGURĂTATE: REALITATE 
ȘI FICȚIUNE”

Pe data de 8 iunie 2018 departamentul de Literatură 
Universală și Comparată al Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine a organizat conferința științifică internațională ”Un 
veac de conflagrații: realitate și ficțiune”, ajunsă, în acest 
an, la cea de-a VII-a ediție. La acest eveniment științific și 
cultural au participat peste 50 de persoane, profesori și con-
ferențiari universitari, oameni de știință și scriitori din Mol-
dova și de peste hotarele ei.

Comunitatea academică din țară a fost reprezentată 
de dna Elena Prus, profesor universitar, doctor habilitat, 
Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, 
ULIM, dl Ion Plămădeală, doctor habilitat, șeful sectorului de Teorie și metodologie literară a Institutului de 
Filologie al AȘM, dna Maria Șleahtițchi, doctor, conferențiar universitar, secretar științific al secției Științe 
Umanistice și Arte a AȘM, dna Elena Ungureanu, doctor habilitat, Institutul de Filologie al AȘM și Institu-

tul de dezvoltare a Societății Informaționale ș.a. De 
peste hotare au răspuns invitației de a participa la 
conferință dl Gheorghe Clitan, profesor universitar, 
doctor habilitat, director al departamentului de Fi-
losofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de 
Vest din Timișoara, dl Gheorghe Manolache, profe-
sor universitar, doctor, Universitatea ”Lucian Bla-
ga” din Sibiu, dl Vasile Spiridon, profesor univer-
sitar, doctor, Universitatea ”Vasile Alecsandri” de 
la Bacău, precum și alte personalități de la diverse 
instituții de învățământ și de cercetare din România, 
din Spania (Universitatea din Granada), din Franța 
(Universitatea Paris II, Pantheon Assas), din Belgia 
(Universitatea liberă din Bruxelles), din Marea Bri-

tanie (Preston Academy of English), din Belarus (Universitatea de Stat din Belarus) ș.a.

Conferința științifică internațională și-a propus drept scop să se includă în discuțiile despre ce s-a 
întâmplat, cum s-a schimbat realitatea socială, ideologică și culturală pe parcursul a o sută de ani după ter-
minarea Primului Război Mondial în 1918, urmărind să proiecteze o revizitare detașată, cu spirit critic și 
creativ, cu judecăți de valoare, neangajate politic, a secolului care, datorită ambivalenței de evenimente și 
de fenomene istorice, sociale, politice și culturale, oscilând între limite, de la dictatură, totalitarism și ex-
terminare în masă până la toleranță, pluralitate, multiculturalitate și dialog, deseori este apreciat ca secol al 
extremelor. În cadrul lucrărilor conferinței s-a cercetat în ce mod evenimentele importante din acest veac de 
extreme și de explozie a tehnologiilor s-au reflectat în literatură sau au avut vreun impact asupra literaturii şi 
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a doctrinelor ideologice şi filosofice ale secolelor XX 
și începutul secolului XXI, pornind de la premisa că 
în literatură își găsesc expresia cea mai profundă și 
mai complexă toate schimbările și problemele vieții 
sociale dar și spirituale ale omului. În același timp, 
s-a urmărit și partea cealaltă a procesului: a avut lit-
eratura vreun rol în modelarea fizionomiei sociale şi 
politice a acestui veac, în schimbarea paradigmelor 
de înţelegere a lumii; care au fost influenţele literatu-
rii asupra gândirii, asupra schimbării mentalităţilor? 
Dată fiind complexitatea problemelor aduse în dis-
cuție, s-a realizat o perspectiva interdisciplinară în 
abordarea temei: au fost prezentate cercetări literare, 
dar şi din domeniul istoriei, sociologiei, filosofiei, şti-
inţelor politice, culturologiei etc.

În cadrul conferinței a fost prezentat volumul cu materialele conferinței de anul trecut ”Literatura 
migrației: deschideri și bariere” (redactor-coordonator Emilia Taraburca, Chișinău, CEP USM, 311 p., ISBN 
978-9975-71-964-3), lucrare care reproduce întreg traseul evenimentului, începând cu Cuvintele de salut din 
cadrul ședinței festive de deschidere a conferinței, și care unește articole de o înaltă valoare științifică.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA A FOST REPREZENTATĂ LA CONFERINŢA IN-
TERNAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ŞI STUDENŢILOR ÎN DREPT, EDIŢIA A X-A, DIN 08 
IUNIE 2018, ORGANIZATĂ DE ȘCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂȚII DE DREPT DIN CAD-
RUL UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, ÎMPREUNĂ CU CENTRUL EUROPEAN DE 

STUDII ȘI CERCETĂRI JURIDICE TIMIȘOARA, CARE ÎNTRUNEȘTE CELE MAI PRESTIGIO-
ASE FACULTĂȚI DE DREPT DIN EUROPA

La Conferința internațională a doc-
toranzilor și studenților în drept, ediția a 
X-a, organizată de Facultatea de Drept a 
Universității de Vest din Timișoara, care 
și-a desfășurat lucrările la data de 08 iunie 
2018, au participat și doctoranzi care își fac 
studiile la Școala Doctorală Științe Juridice 
a Institutului de Cercetări și Inovații al Uni-
versității de Stat din Moldova.

De o înaltă apreciere, în virtutea ac-
tualității subiectelor abordate, atât pe plan 
intern, cât și la nivel internațional, s-au bucurat lucrarile științifice elaborate de: Violeta COJOCARU (con-
ducător de doctorat Vladislav Manea) cu tema „Subiectul activ al actelor teroriste potrivit legii penale a Re-
publicii Moldova”; Igor HLOPEȚCHI (conducător de  doctorat Vitalie Stati) cu tema „Neexecutarea hotărârii 
instanței de judecată în legislația Republicii Moldova și în legislația României: Studiu de drept comparat”; 
Gheorghe RENIȚĂ (conducător de doctorat Vitalie Stati) cu tema „Conceptul de „pariu” în contextul in-
fracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate”, precum și lucrarea elaborată de  Gheorghe 
SORICI (conducător de doctorat Mariana Grama) cu tema „Liberarea de răspundere penală cu tragerea la 
răspundere contravențională: Dimensiuni teoretico-practice”. Reflecțiile pragmatice ale doctoranzilor implică 
o valoare științifică aparte și relevă un grad înalt al calității studiilor oferite de Școala Doctorală de Științe 
Juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Prin prezentarea lucrărilor științifice doctoranzii au contribuit la stabilirea relațiilor de colaborare între 
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facultățile și școlile doctorale, plasând instituția din care provin în rândul celor mai prestigioase universități 
din Europa.

Materialele conferinței au fost publicate la Editura Universul Juridic, care garantează înalta ținută 
științifică și grafică a acestora. Totodată, volumul cuprinzând lucrările doctoranzilor va fi transmis de către 
organizatori tuturor bibliotecilor facultăților la care își fac studiile autorii.

TENDINȚA DE INTERNAȚIONALIZARE A STUDIILOR  PRIN OBȚINEREA DE DIPLOME 

DUBLE

Luna iunie este plină de evenimente frumoase, este pe-
rioada când sunt valorificate eforturile depuse de studenții 
și masteranzii absolvenți. Pentru absolvenții Programului de 
master Management și Marketing Hotelier și Turism este o 
perioadă importantă. În data de 6-9 iunie studenții au prezin-
tat în fața Comisiei de Susținere a Tezelor de Master rezulta-
tele obținute în urma cercetării efectuate. Ținem să mențio-
năm că acest program este la a doua generație de absolvenți, 
fiind rezultatul proiectului TEMPUS LMPH „Licence Mas-
ters professionnels en management des activités hôtelières 
pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, 
Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPC”. O finalitate valoroasă al proiectului este 
Acordul de colaborare pe programul universitar „Management şi Marketing Hotelier şi Turism” în vederea ob-
ţinerii diplomelor duble, semnat pe 07 februarie 2017, între USM şi Universitatea din Girona (UdG), Spania. 

Pe parcursul celor doi ani de studii, masteranda Paladi Daria a beneficiat de o bursă Erasmus+, care i-a oferit 
posibilitatea de a-și face studiile pe durata unui semestru în anul universitar 2016-2017, ea fiind în anul I de 
master, în cadrul Facultății de Turism a UdG, Spania. Pentru a obține diploma celor două universități, maste-
randa a elaborat o cercetare complexă ghidată de 2 tutori-profesori, de la USM și de la UdG. Pentru susținerea 
publică a tezei a fost organizată o videoconferință în Centrul de Excelenţă Turism şi Activitate Hotelieră al 
Facultăţii Ştiinţe Economice. Astfel, lucrarea de cercetare prezentată şi susţinută public în limba engleză, a 
fost evaluată de două comisii de susţinere a tezelor de master: Comisia FŞE a USM, compusă din preşedintele 
comisiei Lazăr Diana, Vicedirectorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, Lider de Echipă Indus-
tria Vitivinicolă și Turism şi trei membri-profesori ai Departamentului „Economie, Marketing şi Turism”, 
şi Comisia FT a UdG, reprezentată de decanul facultăţii Dr. Joaquim Majó Fernández. Prin urmare, în baza 
prevederilor Acordului (sus-menţionat) de colaborare în vederea obţinerii diplomelor duble, masteranda par-
ticipantă la această activitate urmează să devină deţinătoarea a două diplome de master. 

Dorim să menționăm, că acest eveniment nu este în premieră organizat la Facultatea Ştiinţe Economice, 
avem deja o tradiție frumoasă, al doilea an consecutiv, ceea ce demonstrează că această formulă de formare 
integrată este în continuă dezvoltare, urmând să devină o tendință de internaționalizare și recunoaștere a cali-
tății sistemului educațional din Republica Moldova peste hotarele țării.

Maria Hămuraru,

 Adriana Buzdugan,

 Departamentul Economie, Marketing și Turism

PERFORMANȚE ÎNALTE ÎN CERCETARE ALE STUDENȚILOR FACULTĂȚII ȘTIINȚE 

ECONOMICE APRECIATE LA UN CONCURS INTERNAȚIONAL

Cinci studenți ai Facultății Științe Economice a USM au fost apreciați cu diplome de gradul I și gradul 
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II la Concursul Internațional al lucrărilor științifice studențești în domeniul economiei, organizat în perioada 
martie-iunie 2018. La concurs au participat 187 studenți din 33 instituții de învățământ din 7 țări (Republica 
Moldova, Ucraina, Bulgaria, Federația Rusă, Belarus, Kazakhstan și Kyrgyzstan).

Din numărul total de 6 lucrări prezentate pentru concurs au fost apreciate cu diplome de gradul I stu-
denții programului “Finanțe și bănci”- Mârza Dan, coord.științ. Caprian Iulia, dr.conf.; Dranicinicova Tatiana 
și Morgoci Nicolae coord. științ. Caprian Iulia, dr.

Cu diplomă de gradul II au fost apreciate lucrările științifice ale studențilori: Dobrea Daniela, program-
ul „Turism”, coord. științ. Boris Corețchi, dr.; Tataru Itina, programul de master „Management și Marketing 
Hotelier și Turism”, coord. științ. Buzdugan Adriana, dr.; Badiul Xenia, programul „Marketing și logistica”, 
coord.științ. Ceaikovskii Alexandr, dr.

COLLOQUIUM-UL DE VARĂ DE LA SAHARNA, A VIII-A EDIŢIE

În perioada 12-15 iulie 2018, la baza 
arheologică a Universităţii de Stat din Moldova din 
localitatea Saharna, raionul Rezina a avut loc a VIII-a 
ediţie a Colloquium-ului de vară de la Saharna cu 
tema Complexe arheologice din aşezările epocii fieru-
lui din spaţiul tiso-nistrean, organizat de Laborator-
ul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie” al Universi-
tăţii de Stat din Moldova în colaborare cu Institutul 
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 
(România).

Colloquium-ul s-a desfăşurat în cadrul proiect-
ului cultural „Promovarea şi salvgardarea patrimo-

niului istorico-arheologic de pe teritoriul raionului 
Rezina”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării al Republicii Moldova.

La Colloquium au participat: profesori şi cer-
cetători ştiinţifici din România, Germania şi Republi-
ca Moldova, studenţi şi masteranzi de la Facultatea de 
Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, 
precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice lo-
cale.

La şedinţa de deschidere a Colloquium-ului au 
fost prezenţi: dr. hab., prof. univ. Gheorghe Postică 

(Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova), dr. hab., prof. univ. Florentin Paladi (pro-
rector pentru activitatea ştiinţifica, USM), doamna Maria Macrii (primarul comunei Saharna Nouă).

La Colloquium au participat şi membrii Laboratorului Educaţie pentru drone, care au realizat un şir de 
aplicaţii pe teren la situl arheologic Saharna Mare, ale căror rezultate au fost prezentate în faţa participanţilor 
la întrunirea ştiinţifică.
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PROIECTUL BILATERAL RO-MD „INFORM” – SUCCESE ȘI NOI PERSPECTIVE

La 13 iunie 2018 a avut loc Workshop-ul de finalizare a 
Proiectului bilateral RO-MD „INFORM”, la care au participat 
membrii echipelor de proiect de la USM și de la UAIC. La eveni-
ment au fost puse în discuție subiecte legate de livrabilele Proiectu-
lui, printre care Prospectul „Cercetare și Inovare al USM”, „Ghid-
ul cercetătorului” , participările la diverse manifestări științifice 
etc. De asemenea, au fost trecute în revistă și viitoarele perspec-
tivele de colaborare în cadrul altor proiecte.

Proiectul bilateral RO-MD „Instrumente manageriale şi 
informaționale pentru stimularea cercetării în universități” (IN-
FORM) a derulat în perioada 2016-2018, având ca și obiective 
implementarea cu succes a Strategiei privind resursele umane pentru cercetători (HRS4R); consolidarea statu-
tului cercetătorului în universitățile partenere; realizarea unui management eficient al cercetării, inovării și 
transferului tehnologic; identificarea posibilităților comune de aplicabilitate a rezultatelor științifice ale cerce-
tătorilor sau/și grupurilor de cercetare.

PREZENTAREA EXCEPTIONALĂ A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA ÎN CADRUL 
SALONULUI INTERNAȚIONAL DE INVENȚII ȘI INOVAȚII „TRĂIAN VUIA” TIMIȘOARA

În perioada 13-15 iunie 2018 orașul Timișoara a găzduit Salonul Internațional de Invenții și  Inovații 
„TRAIAN VUIA”, ediția a IV-a. În cadrul acestui salon au fost prezentate peste 500 invenții din China, 
România, Serbia, Croația, Ungaria, Rusia, Belorusia și Republica Moldova. Universitatea de Stat din Mol-
dova a prezentat 8 lucrări care au fost apreciate cu 9 medalii și o diplomă de excelență: 4 medalii de 
aur, 2 de argint, 2 de bronz, Diplomă de excelență oferită de către Universitatea Agrară „Regele Mihai I al 
României” și Medalia cu titlul Premiul Special din partea Universității de Medicina si Farmacie „Victor 
Babeș” Timișoara.

1. Medalia de Aur și diplomă pentru invenția autorilor:

Trofim Alina, Șalaru Victor, Zosim Liliana, Stratulat Irina – Strain of cyanobacterium Nodularia harveyana – 
source of proteins, lipids and carbohydrates.

2. Medalia de Aur și diplomă pentru invenția autorilor:

Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana, Trofim Alina – New procedure of cyanobacterium Spirulina 
platensis cultivation for increasing of exopolisaccharides production.

3. Medalia de Aur și diplomă pentru invenția autorilor:

Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Pisova Maria, Zosim Liliana, Djur Svetlana, Chiriac Tatiana, Toderaș Ion, 
Buzu Ion, Cebotari Valentina, Bogdan Valeriu, Gulea Aurelian –  Technologies of bioactive substances obtain-
ing from Spirulina biomass and the use of some algal preparations in apiculture.

4. Medalia de Aur și diplomă pentru invenția autorilor:

Vasile Botnariuc, Leonid Gorceac, Andrei Coval, Boris Cinic, Simion Raievschi – Celule fotovoltaice cu jon-
cțiuni din InP.

1. Medalia de Argint și diplomă pentru invenția autorilor:

Popov Alexandru, Butnaru Mariana, Căpățână Gheorghe, Căpățână Ana – Tulburări psihice și de comporta-
ment în epilepsie.
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2. Medalia de Argint și diplomă pentru invenția 
autorilor:

Covaliov Victor, Covaliova Olga, Polisciuc Gheorghe, 
Nenno Vladimir, Bobeica Valentin – New method and re-
actors for anaeronbic production of biohidrogen and bio-
methan its cleaning from admixture gases.

1. Medalia de Bronz și diplomă pentru invenția au-
torilor:

Covaliova Olga – New method of metals coatings produc-
tion on the porous matrix of nano-tubes TiO2.

2. Medalia de Bronz și diplomă pentru invenția au-
torilor:

Covaliov Victor, Covaliova Olga, Polisciuc Gheorghe, Bobeica Valentin, Nenno Vladimir – New elevat-
ed pressure bioreactor for the intensive methanogenesis processes with high caloricity biogasproduc-

tion. Diplomă de excelență oferită de către 
Universitatea Agrară „Regele Mihai I al 
României”: Trofim Alina, Șalaru Victor, Zosim 
Liliana, Stratulat Irina – Strain of cyanobacte-
rium Nodularia harveyana – source of proteins, 
lipids and carbohydrates. Medalie cu titlul Pre-
miul Special din partea UMF ,,Victor Babeş” 
Timişoara: Popov Alexandru, Butnaru Mariana, 
Căpățână Gheorghe, Căpățână Ana – Tulburări 
psihice și de comportament în epilepsie. La re-
spectivul Salon de inventică au participat mulți 
investitori, oameni de afaceri și antreprenori, 
ceea ce a lărgit posibilitatea de implementare a 
invențiilor, iar Juriul a apreciat înalt invențiile 
cercetătorilor din cadrul Universității de Stat din 
Moldova.

VIZITA EXCELENȚEI SALE, DOMNUL BARTŁOMIEJ ZDANIUK, AMBASADOR EXTRAOR-
DINAR ȘI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII POLONE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, LA 

OFICIUL DE EDUCAȚIE PENTRU DRONE DE LA USM

Excelența Sa, domnul Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 
Polone în Republica Moldova, a efectuat o vizită la data de 14 iunie 2018 la Universitatea de Stat din Mol-
dova, Oficiul de Educație pentru Drone, deschis recent în cadrul proiectului Erasmus+ eDrone 574090-EPP-
1-2016-1-ITEPPKA2-CBHE-JP. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ 
KA2 Capacity Building începând cu 15 octombrie 2016 pe o perioada de 3 ani și este implementat de un con-
sorțiu constituit din 17 instituții din 8 țări. Coordonatorul UE al proiectului este profesorul Pasquale Daponte 
(Unisannio, Italia).

Domnul Ambasador Bartłomiej Zdaniuk s-a întâlnit cu echipele de proiect din Polonia și Republica 
Moldova, cu atât mai mult că în perioada 11-15 iunie 2018 cursurile de Avionică a Dronelor din cadrul Pro-
gramului de recalificare profesională la specialitatea Educație pentru Drone sunt predate de către partenerii 
de proiect de la Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia: Bartosz Brzozowski, Konrad Wojtowicz, 
Maciej Henzel și Krzysztof Kaźmierczak. În timpul aflării sale la Universitatea de Stat din Moldova, domnul 
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Ambasador a vizitat atât Oficiul de Educație pentru Drone 
– Office for Education for Drones (OED), echipat cu teh-
nică modernă de studiu pentru pilotarea dronelor și de 
cercetare cu aplicarea UAV, cât și a discutat noi direcții 
de colaborare bilaterală în domeniul educației, cercetării, 
inovării și transferului tehnologic.

PRIM-MINISTRUL REPUBLICII ESTONIA ÎNTR-UN DIALOG CU STUDENŢII USM

Luni, 18 iunie 2018, Prim-Ministrul Republicii 
Estonia, Juri Ratas, aflat într-o vizită oficială la Chişinău, 
a susţinut o lecţie publică pentru studenţii USM  cu ge-
nericul It Work in Theory – Estonian Road to European 
Integration”… În prelegerea sa, oficialul estonian a re-
latat despre experienţa  în domeniul integrării europene 
a Estoniei, a subliniat despre provocările şi problemele 
cu care s-a confruntat ţara sa la etapa iniţială a acestui 
proces, dar şi despre avantajele care nu au întârziat să se 

re f lec te 
u l t e r io r 
în dez-
voltarea acesteia, devenind membră a UE.

În continuare, domnul Prim- Ministru a susţinut un 
dialog cu tineretul studios al USM, atât întrebările din partea 
acestuia, cât şi răspunsurile demonstrând o deschidere reciprocă 
spre ceea ce este şi rămâne cunoaştere şi diseminare.

La finalul acestei vizite interesante, Şeful Executivului 
de la Tallin a semnat în Cartea de Onoare a Universităţiii de 
Stat din Moldova.

GHEORGHE CIOCANU, RECTOR EMERIT AL USM: UNELE OPINII PE MARGINEA 

CULTIVĂRII VALORII

În cadrul ședinței Senatului din 26 iunie 2018 a avut loc ceremonia 
de înmânare a distincţiei “Rector Emerit al Universității de Stat din Moldo-
va” acordată dlui rector,profesor universitar Gheorghe CIOCANU.

Solemnitatea s-a desfășurat drept urmare a deciziei din 30.01.2018, prin 
care Senatul USM a conferit acest titlu onorific profesorului universitar, dr. 
hab. Gheorghe Ciocanu pentru activitatea prodigioasă și meritele incontest-
abile, menționate în LAUDATIO prezentat la ședința respectivă.

În discursul său emoţionant, dl rector Gheorghe Ciocanu, exprimând 
sentimente de gratitudine forului care a decis conferirea înaltei distincţii şi con-
siderând-o cea mai importantă în viața sa, a remarcat următoarele:„Sunt onorat 
și profund recunoscător pentru acest titlu și consider că este o apreciere doar 
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pentru munca mea pe care am depus-o pe parcursul acestor 10 ani ca rector, a 7 ani ca decan al Facultății de 
Matematică și Informatică și a 5 ani ca șef de catedră”.

Referindu-se la unele aspecte, fenomene și probleme nu doar ale învăţământului, ci ale întregii so-
cietăţi, profesorul Gheorghe Ciocanu a evidențiat căi primordiale de soluţionare a acestora şi a exprimat 
convingerea că de calitatea pregătirii unui profesor pentru toate treptele învăţământului, inclusiv primar, 
gimnazial, liceal și cel universitar, depinde viitorul unei societăţi. În acest context, Domnia sa a îndemnat 
următoarele: „Inteligența, moralitatea, corectitudinea și dragostea față de neam se poate dezvolta numai prin 
educație, disciplină, curaj și voință. Nicidecum inteligență, ci lipsa simțului moral poate conduce la prăbușirea 
societății moldovenești. Și de aici, ca niciodată, trebuie să revenim la o analiză sistemică a educației naționale. 
Să începem cu educația pentru viață care ar include: educația morală, financiară, antreprenorială, digitală 
pentru a consolida dezvoltarea intelectuală a fiecărui elev. Plus grjia, atenția și respectul față de tradițiile și 
valorile acestui neam. Nu acțiuni izolate și populiste, ci o abordare sistemică pentru a identifica și redresa 
situația din sistemul preuniversitar. Și aici trebuie să recunoaștem că calitatea educației depinde de calitatea 
omului care stă în față. Noi avem tot felul de strategii copiate și “implementate” în orice domeniu. Ne lipsește 
o strategie: strategia de investiție în resursa umană a sistemului educațional. Profesia de cadru didactic nu mai 
este prestigioasă, nu cei mai buni vin în gimnaziu și liceu. De aici se pornește prăbușirea… Și dacă totul se va 
corela cu sărăcia noastră, factorul demografic și migrația, atunci prăbușirea va fi una accelerată, inclusiv și în 
sistemul universitar.

Sunt necesare acțiuni eficiente cu intervenții chirurgicale, dacă dorim să salvăm “pacientul valoros”- 
educația și cercetarea universitară.”

În finalul acestui discurs, dl rector Gheorghe Ciocanu a subliniat despre prerogativele viitorului, 
inclusiv bioinformatica, inteligența artificială, robotica și antreprenoriatul, acestea fiind direct dependente de 
progresele în domeniile matematicii, fizicii, chimiei și biologiei. ” Este necesară o nouă viziune în educația 
națională dacă dorim să mai cultivăm valoarea pe această palmă de pământ…”

 

NOI SUCCESE ALE CERCETĂTORILOR USM LA EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ DE 

INVENŢII „INVENTICA 2018”

A 22-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Invenţii „Inventica 2018”, organizată de către Institutul 
Naţional de Inventică Iaşi de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, și-a desfășurat lucrările în 
perioada 27-29 iunie 2018, în Iaşi, Sala Paşilor Pierduţi şi sala Bibliotecii Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi.

Scopul Expoziţiei Internaţionale de Invenţii „Inventica 2018” a fost de a reuni universități, insti-
tute de cercetare, companii, asociaţii, inventatori şi persoane interesate de domeniul inventicii. La Ex-
poziţia Internaţională de Invenţii au fost prezentate peste 530 de invenţii brevetate şi în curs de brevetare de 
către participanţi din România, SUA, Canada, Egipt, Moldova, Rusia, Polonia, Malaiezia.

Universitatea de Stat din Moldova a participat la acest for al inovării cu 14 elaborări, care au fost înalt 
apreciate atât de Juriul evenimentului, precum și de participanții de la Expoziție.

Chiriţa Arcadi,

Bulimaga Tatiana,

Prilepov Vladimir

Method for detection of thin films of petro-
leum products according to their photolu-
minescence spectrum from remote distance

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Colibaba Gleb Obtaining of large ZnO single crystals with 
controllable electrical properties

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență
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Covaliov Victor,

Covaliova Olga,

Velea S.,

Moraru Iurie,

Timofte Natalia,

Ungureanu Dumitru,

Nenno Valentin

Preventing the carbon dioxide (СО2) emis-
sions from the alcohol and methanogenic 
digestion processes, with its using for 
micro-algae cultivation and production of 
forage additives

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Covaliov Victor,

Bobeică Valentin,

Covaliova Olga,

Nenno Vladimir,

Moraru Vasile,

Timofte Natalia

Intensified Method of High-Caloricity 
Biogas Production  from Agro-Industrial 
Wastes

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Paladi Florentin,

Bulimaga Tatiana,

Croitor Mihail,

Ciobu Victor

Educational for Drone (eDrone) Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Botnariuc Vasile,Gor-
ceac Leonid,

Coval Andrei,

Cinic Boris,

Raevschi Simion

Celule și modul fotovoltaic cu joncțiuni 
InP

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Paladi Florentin,

Bulimaga Tatiana,

Jalencu Marian,

Leonid Gorceac,

Spînu Lilia,

Savva  Marianna,

Crețu Raisa,

Țurcanu Cristina,

Manolescu Irina Teodora

Ghidul cercetătorului Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență
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Lungu Ion,

Furtuna Vadim,

Popușoi Anna,

Potlog Tamara,

Dragalina Galina,

Robu Ștefan

Photosensitive thin films based on carbazo-
le polymers and metalophthalocyanines

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Furtuna Vadim,

Lungu Ion,

Potlog Tamara

Solution Processable Bulk Heterojunction 
Based on Doped  ZnPc and PTCDI For 
Energy Harvesting

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Robu Ștefan,

Rusnac Roman,

Prisăcari Viorel,

Gonța Maria,

Popuşoi Anna,

Gribincea Alexandru

Material polimeric cu proprietăți antimi-
crobiene

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Gulea Aurelian

Istrati Dorin,

Ţapcov Victor,

Garbuz Olga,

Gudumac Valentin,

Groppa Stanislav

Inhibitor al proliferării celulelor canceroase 
cu o gamă largă de acțiune

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

 

Medalia de Aur și Diploma de Ex-
celență a Universității de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila” din 
București

Fuior Arcadie,

Floquet Sébastien,

Cadot Emmanuel,

Garbuz Olga,

Ţapcov Victor,

Toderaş Ion,

Gulea Aurelian

Compus supramolecular nou ca proprietăți 
antioxidante puternice

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență
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Dobrojan Sergiu,

Şalaru Victor,

Şalaru Vasile,

Stratulat Irina,

Semeniuc Evghenii

Procedeu de cultivare a castraveţilor şi a 
tomatelor

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

Beldiga Maria,

Beldiga Alexandru, 
Bragaru Tudor,

Căpățână Gheorghe

Sistem Suport Inteligent de E-Learning ori-
entat pe familii de probleme decizionale

Medalie de Aur

și Diplomă de Excelență

 

Totodată, invențiile cercetătorilor USM din 
domeniile fizică, chimie, tehnologie chimică, ecolo-
gie și biologie au fost apreciate cu Premiul și Dis-
tincția Specială oferită de Universitatea Politehnica 
din București.

Universitatea de Stat din Moldova a acor-
dat două premii speciale pentru următoarele in-
venții: Institutul Național pentru Fizica Laserilor, 
Plasmei și Radiației „Măgurele”, autori Bogdan 
Alexandru Sava, Lucica Boroica, Mihai Sava, Mi-
hail Elisa pentru lucrarea „Fertilizanți vitroși fosf-
ato-potasici și metodă de obținere a acestora” și Uni-
versității Tehnice din Cluj-Napoca, autori Tiberiu 
Ștefan Leția, Cornel Ciupan pentru lucrarea „Sistem pentru controlul traficului vehiculelor pe bandă și 
metodă de exploatare”.

Juriul Expoziției a înmânat Premiul Inventator Senior dlui Victor Covaliov pentru întreaga activ-
itatea depusă în domeniul invențiilor.

Exprimăm felicitări și gratitudine premianților Expoziției Internaţionale de Invenţii „Inventica 2018”! 
La mai mult și la mai mare!

USM PRIMA ÎN TOPUL UNIVERSITĂŢILOR DIN RM

Universitatea de Stat din Moldova este lider printre universităţile din Republica Moldova, conform 
ediției din iulie 2018 a clasamentului mondial Ranking Web of Universities (Webometrics), un top elaborat 
de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei.

Potrivit acestuia Universitatea de State din Moldova (USM) este prima universitate din Republica 
Moldova, plasându-se pe locul 3287 în lume. USM este urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei (loc-
ul 3458) şi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițeanu” (locul 5952).

Actuala ediţie a prestigiosului clasament cuprinde peste 27 000 de instituţii de învăţământ superior 
din întreaga lume, inclusiv 26 universităţi din Republica Moldova. Amintim că topul se publică din anul 
2004 şi se realizează odată la fiecare şase luni (ianuarie și iulie).
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Metodologia clasamentului include următorii indicatorilor de performanţă:

1. IMPACTUL sau Vizibilitatea (50%). Numărul de reţele externe (subreţele) care generează back-
link-uri către paginile web ale instituţiilor.
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2. PREZENŢA (5%). Dimensiunea (numărul paginilor web) domenului web principal al instituției. 
Aceasta include toate subdomenele și toate tipurile de fișiere găzduite (sursa motorul de căutare Goo-
gle).

3. DESCHIDERE (10%).Numărul de citări ale autorilor de top conform Google Scholar Citations.

4. EXCELENŢA (35%). Numărul de lucrări ştiinţifice (publicate în perioada 2012-2016), care au inrtat 
în primele 10% cele mai citate în 26 de discipline (sursa Scimago).

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII

la Universitatea din Granada, Spania

În perioada 23-27 iulie 2018 Universitatea din 
Granada Spania a organizat un eveniment dedicat 
internaționalizării cercetării în universități și anume 
,,International Researcher Development Week”. 
Acest eveniment a fost finanțat de Uniunea Europe-
ană prin programul Erasmus+, iar obiectivul princi-
pal a fost internaționalizarea cercetării și transferului 
de cunoștințe. La acest for au participat mai mult de 
o sută de reprezentanți ai universităților din 23 de 
țări ale lumii (Algeria, Armenia, Belarus, Bosnia și 
Herțegovina, Cambodgia, China, Egipt, Georgia, 
Israel, Iordania, Libia, Maroc, Palestina, Moldova, 
Federația Rusă, Serbia, Sri Lanka, Thailanda, Togo, 
Tunisia, Ucraina și Uzbekistan), inclusiv 8 reprezen-
tanți ai mediului academic al Universității de Stat din 
Moldova: reprezentanți ai facultăților de Biologie și Pedologie, Chimie și Tehnologie Chimică, Fizică și 
Inginerie, Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și Sociologie, Științe Economice, precum 
și a Institutului Cercetare și Inovare.

Evenimentul a avut un program ambițios, care a integrat informații utile cu privire la politicile și 
strategiile de cercetare, internaționalizare, extindere și responsabilitate socială, instrumentele prezentate 
facilitând internaționalizarea cercetării și a transferului de cunoștințe și tehnologii. Participanții au avut 
posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanți a diferitelor structuri, centre și institute de cercetare din trei 
domenii: Științe medicale, Știință, Tehnologie și Inginerie și Științe Umanistice, Sociale și Juridice.

Evenimentul a culminat cu un atelier de lucru privind instrumentele financiare la nivel instituțional, națion-
al, regional și internațional, programele europene de cercetare (Horizon 2020) și educație (Erasmus+), pre-
cum și strategia de internaționalizare și cooperare a Universității din Granada.

Săptămâna Internațională de Dezvoltare a Cercetării a fost un veritabil eveniment de schimb de bune 
practici și creare de parteneriate în diverse domenii.

CONTRIBUȚII ALE CADRELOR DIDACTICE DE LA FACULTATEA DE CHIMIE ȘI 

TEHNOLOGIE CHIMICĂ A USM LA REZULTATELE ECHIPEI RM LA OLIMPIADA INTER-
NAȚIONALĂ DE CHIMIE

În perioda 19 – 29 iulie, 2018 în Bratislava (Slovacia) și Praga (Republica Cehă) s-a desfășurat Olimpiada 
Internaţională de Chimie, ediţia a 50-a jubiliară. La eveniment au participat 300 de elevi din licee din 76 
de ţări ale lumii. Echipa Republicii Moldova a fost reprezentată de patru elevi și doi profesori de la Facultatea 
de Chimie și Tehnologie Chimică, USM:
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1. Solovei Chiril, cl. XII, LT “Orizont”, Chişinău;

2. Ghieș Vladislav, cl. XII, LT “Ion Creangă”, Bălți;

3. Magdei Mihaela, XII, LCI „Prometeu-Prim”, 
Chişinău;

4. Crasco Victor, cl. X, LAȘM, Chişinău;

5. Graur Vasilii, dr. în chimie, FCTC, USM, mentor;

6. Bulimestru Ion, dr. în chimie, conf. univ., FCTC, 
USM, conducătorul echipei.

Solovei Chiril, Ghieș Vladislav și Magdei Mihaela 
au fost premiați cu medalii de bronz. Luând în consider-
ație volumul mare și dificultatea avansată a probelor, atât 
practice cât și teoretice din acest an, trei medalii este un rezultat foarte bun pentru echipa RM.

Un aport esențial la pregătirea elevilor olimpici l-au avut cadrele didactice de la Facultatea de Chimie şi Teh-
nologie Chimică a Universității de Stat din Moldova:

1. dr., conf. univ. Tatiana Isac-Guţul

2. dr., conf. univ. Elena Tutovan

3. dr., conf. univ. Petru Bulmaga

4. dr. Vasilii Graur

5. dr., conf. univ. Ion Bulimestru
Această echipă efectuează în fiecare an instruirea atât teoretică cât şi practică a echipei olimpice, pregătirea 

experimentală având o pondere esenţială la performanţele obţinute de elevi. Pregătirea echipei se desfășoară 
la Universitatea de Stat din Moldova în laboratoarele Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică. Aici ele-
vii capătă deprinderi practice de sinteză și analiză calitativă și cantitativă a substanțelor atât anorganice cât 
și organice. În laboratorul Departamentului Chimie, renovat recent și echipat cu aparataj modern, elevii fac 
cunoștință cu metode instrumentale de analiză, care sunt folosite permanent în probele de la olimpiadă.

Felicităm întreaga echipă, elevii și profesorii, pentru rezultate remarcabile, dorindu-le mult succes și real-
izări frumoase!

REPUBLICA MOLDOVA A FOST REPREZENTATĂ CU SUCCES LA OLIMPIADA 

INTERNAŢIONALĂ DE FIZICĂ 2018

În perioada 21-29 iulie 2018 s-a desfășurat Olimpiada Internaţională de Fizică, organizată în capitala 
Portugaliei, orașul Lisabona (http://ipho2018.pt/). La această competiţie internațională de prestigiu au partici-
pat circa 400 de elevi din 87 de ţări. Republica Moldova a fost reprezentată de cinci elevi şi doi lideri ai lotului 
olimpic de fizică:

1. Sîrețanu Daniel, elev în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chişinău;

2. Tontici Sabina, elevă în clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chişinău;

3. Don Otilia, elevă în clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chişinău;

  Buletin informativ № 29-2018

17



4. Graur Gabriel, elev în clasa a XII-a, Liceul Teoretic 
Republican „Aristotel”, mun. Chişinău;

5. Moraru Felicia-Daniela, elevă în clasa a X-a, Liceul 
Teoretic „Orizont”, mun. Chişinău;

6. Cârlig Sergiu, profesor școlar, deținător al gradului 
didactic superior, Liceul Teoretic Republican „Aris-
totel”, mun. Chișinău;

7. Isacova Calina, cercetător științific superior, Institu-
tul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din 
Moldova.

Doi elevi, Daniel Sîriţeanu şi Sabina Tontici, au obţinut 
medalii de bronz.

Subiectele de concurs și rezultatele integrale publicate sunt disponibile pe site-ul official al Olimpiadei 
Internaţionale de Fizică, ediția 49 (http://ipho2018.pt/content/exams).

Vom mai menționa că componența 
lotului olimpic la fizcă a fost selectată 
în baza rezultatelor înregistrate de 
elevi la Olimpiada Republicană de 
Fizică, ediția LIV, care s-a desfășurat 
sub egida Agenției Naționale pent-
ru Curriculum şi Evaluare în perio-
ada 20-23 aprilie 2018 la Facultatea 
de Fizică și Inginerie a Universitații 
de Stat din Moldova, urmată apoi de 
pregătiri intense în cadrul taberei de 
vară cu participarea cadrelor științif-
ico-didactice ale facultății (http://
phys.usm.md/olimpiada-republi-
cana-la-fizica-2018/).

Felicitări cordiale tinerilor fizicieni şi le dorim succese remarcabile în continuare!

MODERNIZAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE LA USM

Un nou utilaj performant pentru studiul materialelor avansate – Microscopul de Forţă Atomică (în con-
tinuare „AFM” – Atomic Force Microscopy) a ajuns la Universitate! Producător: Park Systems, Model XE7, 
țara producător – Coreea de Sud (Republica Coreea).

Utilajul permite efectuarea următoarelor măsurători și 
analize (selectate):

Dimensiuni de scanare 50×50 µm în modurile:

– contact (Contact Mode);

– forța laterală („lateral force”);

– „true” non-contact;
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– contact dinamic („tapping”);

– imagistică de fază;

– spectroscopie de forță atomică într-un punct sau o matrice de 
puncte definită de utilizator;

– mod care permite caracterizarea la nivel nano a proprietăților 
mecanice (elasticitate, rigiditate, adeziune în timp real și si-
multan) etc.

AFM-ul este completat cu calculator performant, care 
permite achiziția 
de date în modurile de lucru specificate. Software de achiziție și 
prelucrare a datelor cuprinde un mod automat de lucru, și un mod 
manual în care utilizatorul controlează direct setările ce preced o 
măsurătoare, inclusiv: Mod automat de imagistică; Mod manual 
pentru controlul tuturor funcțiilor și parametrilor pentru baleiajul 
AFM etc., fiind independent pentru procesarea imagistică, analiză 
de date și prezentare, precum și permite salvarea datelor într-un 
format accesibil altor programe de procesare a datelor în unul din 
limbajele C++, MatLab sau LabView.

De asemenea, Microscopul de Forţă Atomică este de tip modular, 
având astfel posibilitatea de dezvoltare ulterioară a capacităţilor 
de cercetare și de upgrade ulterior fără a fi nevoie schimbarea 
scannerului sau a altei componente ale sistemului de bază cu 
oricare din următoarele module: Microscopie Magnetica (MFM 
Magnetic Force Microscopy), Kelvin Probe Microscopy, Mi-
croscopie Electrostatică (EFM Electrostatic Force Microscopy), 
Nanoindentare, Modulare de Forță (FMM), Nanolitografie-SCM 
(Scanning Capacitance Microscopy), SThM (Scanning Thermal 

Microscopy), PFM (Piezoresponse Force Microscopy), Celulă Universala (poate fi folosită atât ca celula în-
chisă, cât și deschisă) pentru lucrul în mediul lichid etc.

Vom menționa că AFM-ul este achiziționat în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii centrelor 
de cercetare ale Universității de Stat din Moldova: Microscopie de forță atomică în caracterizarea materialelor 
avansate (DICUSM-AFM)”, Director de proiect Dr. conf. Sergiu Vatavu, Apelul de concurs privind „Modern-
izarea infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA”, Direcţia 
strategică 1 – Materiale, Tehnologii și Produse Noi.

Astfel, Microscopul de Forţă Atomică completează lista echipamentului avansat existent de cercetare 
din cadrul Centrului Regional Interdisciplinar Știinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate de 
la USM, http://carisma.usm.md, listă în care se numără și utilajul performant pentru studiul materialelor prin 
intermediul cercetării difracției în raze X achiziționat în anul 2016.

În ultimii 5 ani la USM au fost realizate investiții de peste 10 milioane lei pentru modernizarea 
infrastructurii de cercetare, finanțare obținută prin concurs în cadrul proiectelor științifice naționale și inter-
naționale, dintre care circa 3 milioane lei reprezintă cofinanțarea Universității de Stat din Moldova.
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