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                               PE TRASEUL NEABĂTUT AL PERFORMANȚELOR

                                  Onorata comunitate universitară! Stimati colegi! Dragi tineri studioşi! În aceste zile 
solare, când Brumărel ne mai rasfaţă din plin cu lumină şi caldură, Universitatea de Stat 
din Moldova, mai tânără ca niciodată, dar şi matură în obţinerea unor performanţe, îşi 
va sarbători cea de-a 68-a aniversare din ziua fondării, eveniment ce imi permite sa vă 
adresez calde şi sincere urări de sănătate întru realizarea tuturor dezideratelor.

       Stimati colegi! Universitatea de Stat din Moldova a parcurs, în ultimul deceniu, 
un drum cu reale dificultăţi, însă, fiind depăşite şi în continuare cu răbdare, inteligenţă, 
înţelepciune, determină ca instituţia noastră să se regăsească mereu pe traseul evolutiv al  
unei universităţii competitive şi recunoscute, continuând să promovam astfel de categorii 
de valori precum:
• competenţa profesională;

• creativitatea, dinamismul şi personalitatea;
• armonizarea interesului individual cu cel comunitar;
• respectul, atenția şi grija faţă de persoană şi comunitate;
• deschiderea către mediul socio-economic national şi internaţional;
• ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare;
• formarea / menţinerea unui management modern, performant şi asigurarea transparenţei acestuia;
• promovarea politicilor de incurajare şi stimulare a tineretului talentat;
• motivarea şi stimularea personalului prin politici de salarizare diferenţiată;
• asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa.
 Desigur, 68 de ani este vârsta de aur a inţelepciunii, când deja foarte bine conştientizăm că principala condiţie 
a vieţii este munca, iar răsplata cea mare pentru ea sunt succesele noastre deosebite, indiferent de criteriile impuse de 
orişice realitate. Astăzi trăim împreună sărbătoarea şi ne exprimăm certitudinea, că rămînem pe poziţia de a ne păstra 
calificativul de prestigios şi atractiv centru de pregatire a cadrelor de înaltă calificare, care a generat o nouă istorie a 
sistemului educaţional, ajustat la rigorile europene, fapt care asigură întregului învăţământ naţional un pas demn spre o 
lume nouă — cea a progresului, a ascensiunii, a desăvârşirii și a perfecţiunii. 
 Dragi tineri studioşi! Vouă vă aparţine viitorul, unul traversat prin arta cuvântului, care ne este călăuză pe 
parcursul întregii vieţi şi care ne învăţă cum să-l dirijăm pentru a fi nu doar ascultaţi, dar şi auziţi. Vă doresc să vă 
distingeţi prin originalitatea faptelor voastre, ceea ce v-ar asigura interpretarea reuşită a rolului de mare actor, cu care 
trebuie să vă mândriţi în exclusivitate, pentru că Procesul Bologna va oferit această şansă - a fi unul dintre cei doi actori, 
doi parteneri egali - profesor /student - pe care se sprijină o universitate. În acest context să conştientizaţi că deciziile vă 
aparţin în toate cazurile când ele apără interesele universităţii, a statului nostru Republica Moldova. Vă asigur că sunteţi 
sculptura inedită a Domnului, gând pe care trebuie să vă axaţi, continuând să vă remodelaţi în contextul sculpturii 
unui viitor pentru a vă numi pe cinste cu numele de maestru în această artă. Eu vă doresc să pictaţi cu migală pe retina 
ochilor celor din jur fericirea prin dorinţa de a crea, a asimila, a valorifica, a promova; să fotografiaţi cu sufletul deschis 
noi deschideri pentru a ne îmbogăţi reciproc; să filmaţi cu ochiul din interiorul vostru întru a imprima esenţa sintagmei 
„Carpe Diem» pe scoarţa memoriei pentru toţi anii înainte, păstrând-o ca pe un fascinant rendez-vous cu sinele printr-
o continuă accesare a unei melodii - cea a succeselor, a performanţelor Dvs. şi în așa fel, veţi fi un lucid moderator al 
tuturor artelor pe care ni le-a dăruit Cel de Sus.
          Onorată Universitate! Sunteţi mulţi şi buni, de aceea avem o garanţie şi capacitatea respectivă de a găsi soluţiile 
pentru evoluţia ulterioară a Universităţii de Stat din Moldova, pentru afirmarea noastră pe plan național şi internaţional.
Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în societate, educaţie prin valori şi tradiţii pentru menţinerea 
neamului, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă de universitari, pace în suflet, realizări relevante 
şi noi forţe creatoare.

Gheorghe CIOCANU, 
doctor habilitat, profesor universitar, rectorul Universitatii de Stat din Moldova
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MESAJ DE FELICITARE 
cu cea de a 68-a aniversare a USM



                                                   USM – LA CEA DE A 68-A TREAPTĂ ÎN URCUŞ

  Aşa a fost să fie ca numărătoarea de ani a Universităţii de Stat din Moldova să înceapă oficial cu 1 octombrie 1946. Şi, 
iată, am ajuns la acest hotar invizibil de timp – 1 octombrie 2014, când pe răbojul instituţiei noastre stă fixat genericul 
”USM -68”.

       Bineînţeles că pentru întrega comunitate universitară această primă zi 
de Brumărel este un motiv de bucurie şi împliniri, fiindcă ne oferă prilejul 
să facem unele bilanţuri, să ne trasăm noi obiective în domeniul instruirii şi 
educaţiei, în cel de cercetare, de inovare şi perfecţionare continuă, aşa încât 
Universitatea de Stat din Moldova să corespundă şi în continuare statutului 
social de Navă-Amiral a învăţământului superior din Republica Moldova, 
atribuindu-i-se binemeritatul calificativ de Prima Universitate din Moldova.
    Şi iată, cu ocazia acestei frumoase aniversări colectivele artistice 
studenţeşti, ce activează pe lângă Casa de Cultură USM, au pregătit 
pentru întreaga comunitate universitară o sărbătoare pe cinste. Începerea 
Spectacolului, fiind programată 
pentru ora 16.00 (o frecvenţă 
de timp destul de nepotrivită 

pentru studenţi, întrucât în marea lor majoritate aceştia îşi încheie studiile de 
până la amiază) solemnitatea propriu zisă a început cu vreo 20 de minute mai 
târziu. În schimb sala de spectacole se completa văzând cu ochii, aşa încât în 
momentul în care înzestrata moderatoare Nadia Trofim i-a oferit cuvântul de 
felicitare domnului prorector Nicolae Sadovei, aproape toate locurile deja erau 
ocupate. Domnia sa le-a transmis celor prezenţi un călduros mesaj de felicitare 
din partea Senatului şi Rectoratului, făcând o inspirată trecere în revistă a 
drumului parcurs de universitaea noastră în cei 68 de ani de urcuş pe treptele 
afirmării sale.   Domnul prorector şi-a încheiat mesajul în felul următor: „Noi 
împreună cu dumneavoastră facem ceea ce trebuie să facem, adică carte bună pentru viitoarea carieră profesională de 
performanţă. Să ne fie într-un ceas bun!”

    Apoi scena revine în rolul ce-i aparţine. Vom anticipa cu constatarea că 
Spectacolul Jubiliar a fost unul de zile mari, surprizele urmând una după 
alta. Printre cele mai relevante a fost dramatizarea celebrului poem al 
absolventului universităţii noastre Petru Zadnipru „Universităţii mele”, în 
viziunea lectorului universitar Maia Grosu-Gherman de la Facultatea Arte 
Frumoase (secţia Regie şi Măiestrie Actoricească). În faţa spectatorului s-au 
perindat caleidoscopic cele peste şase decenii, fiecare purtând coloritul, 
nuanţele şi vestimentaţia corespunzătoare anilor 50, 60, 70, 80 şi până în 
zilele de azi, astfel sugerându-ne ideea că trecerea ireversibilă a timpului 
totuşi nu eclipsează sentimentul că generaţiile care vin una după alta îi 
rămân recunoscătoare Alma Mater pentru toată viaţa, fiecare absolvent al ei 

păstrând acea nostalgie senină, pe care a redat-o atât de sensibil poetul Petru Zadnipru în memorabilele-i versuri:

E toamnă. La havuzul de la poartă
Atâţia tineri calea îţi aţin.

Şi chipul tău cu dragoste îl poartă
În calea primăverilor ce vin.

     Un adevărat Poem coregrafic l-au prezentat minunaţii dansatori din Ansamblul Studenţesc „Struguraş”. Pentru prima 
oară pe scena Casei de Cultură vizitatorii entuziasmaţi au putut urmări imaginar miracolul toamnelor noastre aurii 
moldoveneşti, când podgorenii îşi adună cea mai preţioasă zestre – strugurii mustoşi, când satele chiuie de la un capăt la 
celălalt, parcă vrând să anunţe lumii întregi că un asemenea colt de rai se află numai în Moldovioara  noastră.
     Iar imaginile alăturate vin să confirme aceste constatări care, după părerea noastră, nu cer niciun fel de comentariu 
suplimentar. Şi în încheere, tradiţionalul: „La mulţi ani, Prima noastră Universitate!”

Mihai MORĂRAŞ

                                                                     CONCURSUL „FARMECUL TOAMNEI”
 

    La data de 1 octombrie, de Ziua USM la Facultate de Chimie şi Tehnologie 
Chimică în colaborare dintre decanatul facultăţii şi activul sindical a fost organizat 
concursul „Farmecul toamnei”, la care fiecare grupă academică a prezentat un 
exponat la această temă şi a făcut prezentarea orală sub formă de scenetă, dans, 
cîntec, comentariu sau glumă. La acest concurs foarte activ au participat studenţii 
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anului I, care au prezentat exponate originale, ecologice şi hazlii. Toţi participanţii au primit diplome de participare şi au 
fost încurajate de decanat, tutorii  şi colegii din anii mai mari pentru participarea activă în viaţa extra-curriculară şi în 
continuare.

                                                                      FACULTATEA DE DREPT LA 55 DE ANI

      În octombrie 2014 Facultatea de Drept a USM a împlinit o frumoasă vîrstă de 55 de ani. Facultatea de Drept a USM 
a fost fondată la 1 octombrie 1959. Iniţial disciplinele de profil erau repartizate în cadrul a trei catedre: Dreptul de Stat; 
Dreptul şi Procesul Civil; Dreptul Penal şi Criminalistica. 
        Este una dintre primele şi cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova, care are drept misiune de bază 
pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului. 
     Necesitatea înfiinţării acestei facultăţi a fost determinată de sarcinile consolidării legislaţiei şi ale perfecţionării 
aparatului de stat din republică. 
      Până în anul 1992 Facultatea de Drept a fost unica instituţie de învăţământ superior care pregătea specialişti în 
domeniul dreptului. 
      Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova este principalul furnizor de cadre pentru piaţa muncii 
la specialitatea Drept. Ca exemplu ne poate servi faptul că din cei 33 de Judecători ai Curţii Supreme de Justiţie din 

Republica Moldova 32 sunt absolvenţii facultăţii. 
         Actualmente, procesul de studii în cadrul facultăţii de drept este 
asigurat de 9 catedre: Teoria şi Istoria Dreptului, Drept Constituţional şi 
Drept Administrativ, Drept Internaţional şi Dreptul Relaţiilor Economice 
Externe; Drept Procesual Civil, Drept Civil, Drept al Antreprenoriatului, 
Drept Penal şi Criminologie, 
Drept Procesual Penal şi 
Criminalistică, Dreptul 
Muncii. 
   În contextul evenimentelor 
de sărbătorire a frumoasei 
date, la 17 octombrie 2014, 
Facultatea de Drept a USM 

şi Facultatea de Drept a USM a Universităţii din Bucureşti au organizat 
o şedinţă  comună a Consiliului Facultăţii de Drept a Universităţii din 
Bucureşti şi al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova cu 
genericul „ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC SUPERIOR – PERSPECTIVE DE 
COOPERARE”.
      La această şedinţă au fost prezenţi Rectorul USM, dl Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar,membrii 
Consiliului Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti: 
- Prof. univ. dr. Valerian Cioclei
- Prof. univ. dr. Ştefan Deaconu
- Conf. univ. dr. Simona Nely Gherghina
- Conf. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea – prodecan
- Conf. univ. dr. Răzvan Dinca – prodecan
- Conf. univ. dr. Traian Briciu
- Lect. univ. dr. Daniela Deteseanu
- Lect. univ. dr. George Ilie,
şi membrii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Drept a USM.
          Solemnitatea şi ambianţa evenimentului a fost menţinută de vorbitori, care au trecut în revistă rezultatele frumoase 
obţinute pe parcursul anilor de cele două facultăţi.
         În rezultatul şedinţei comune s-a convenit asupra colaborării ulterioare dintre cele două facultăţi prin intermediul 
schimbului de experienţă reciprocă între profesori, studenţi, masteranzi şi doctoranzi. S-a propus organizarea conferinţelor 
comune, a concursurilor studenţeşti, editatrea în comun a manualelor pe disciplinele de profil, oricum absolute toţi cei 
prezenţi au căzut de accord asupra colaborării ulterioare dintre cele două facultăţi de drept.

ANALE ŞTIINŢIFICE A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA
      La începutul lunii octombrie a ieşit de sub lumina tiparului Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii de Stat din Moldova, în trei volume. Aceste culegeri includ circa 200 de 
rezumate ale tezelor de licenţă şi de master, susţinute de studenţii şi masteranzii care 
au manifestat pe parcursul anilor de studii capacităţi deosebite şi sunt recomandaţi 
să-şi continue studiile la doctorat.
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BREVETUL DE INVENŢIE

        În perioada lunii octombrie a fost obţinut brevetul de invenţie nr.4280, procedeu de creştere a structurii pInP-nCdS 
având ca autori Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Cinic Boris, Raevschi Simion.

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ ŞCOALĂ, EDUCAŢIE, CERCETARE – DE LA RESTRICŢIONĂRI 
IDEOLOGICE LA VALORI DEMOCRATICE EUROPENE

        Pe 2-3 octombrie 2014 în incinta Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova a avut loc 
Conferinţa ştiinţifică naţională cu genericul  ,,Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori 
democratice europene”, consacrată Zilei Universităţii de Stat din Moldova. Conferinţa ştiinţifică naţională a fost realizată 
în cadrul direcţiei strategice 18.06 „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea 
societăţii”, înscrisă în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi 
inovării cu cifrul 18.220.19.N prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 98 din 
19 mai 2014. Director de proiect dr. hab., prof. univ. Ion Eremia.
   La conferinţă au participat savanţi de la Universităţile din Republica 
Moldova, de la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de 
la Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerul Afacerilor Interne, doctoranzi 
şi cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar, studenţi de la 
Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM.
    La deschiderea oficială a Conferinţei ştiinţifice naţionale mesaje de salut 
participanţilor la conferinţă au adresat prof. univ., dr. hab., Gheorghe Ciocanu, rectorul Universităţii de Stat din Moldova; 
conf. univ., dr., Igor Şarov, viceministru, Ministerul Culturii al RM; prof.univ., dr.hab., Florentin Palade, prorector pentru 
activitatea ştiinţifică, USM; conf.univ., dr. Ion Gumenâi, Decanul Facultăţii de istorie şi Filozofie, USM; conf.univ. dr., Iurie 
Lari, prorector pentru activitatea ştiinţifică, Academia „Ştefan cel Mare”, Ministerul Afacerilor Interne al RM; conf. univ. 
dr., Gheorghe Neagu, prorector pentru activitatea didactică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; conf. univ., dr. 
Ludmila Tihonov,  Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; lector superior, dr. Oleg Bercu, Universitatea de Stat 
din Cahul „B.P. Hajdeu”; conf. univ., dr. Angela Lisnic, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
    La deschiderea Conferinţei au fost prezentate patru comunicări în plen, după care Conferinţa şi-a continuat activitatea 

în cadrul a două ateliere de comunicări: Istoria învăţământului, ştiinţei, 
instituţiilor de învăţământ. Depolitizarea şi deideologizarea procesului 
educaţional şi de cercetare şi învăţământ şi educaţie în sistemul universitar 
şi preuniversitar – probleme, realizări, perspective europene.
    La sesiunea plenară şi în cadrul atelierelor au fost prezentate peste 43 de 
comunicări ştiinţifice. Raportorii au atins diverse şi importante probleme 
ale istoriei învăţământului din Basarabia ţaristă, învăţământul în perioada 
interbelică, istoria Universităţii de Stat din Moldova, învăţământul din 
RSSM în perioada regimului totalitar comunist, profesorii şi studenţii USM 
în anii mişcării de renaştere naţională din Republica Moldova, diferite 

aspecte ale activităţii didactice în sistemul universitar şi preuniversitar. Referatele prezentate au trezit un viu interes şi au 
provocat numeroase discuţii.
Conferinţa a formulat mai multe concluzii şi recomandări. Dintre acestea ar putea fi nominalizate următoarele:
• Importanţa conferinţei rezidă în comunicarea eficientă, diseminarea bunelor practici în învăţământul istoric din 
instituţiile superioare de învăţământ din Republica Moldova.
•  S-a realizat o comunicare şi “apropiere” dintre profesorul universitar şi cel preuniversitar, privind tratarea istoriei ca 
disciplină şcolară şi istoria academică.
•   S-a evidenţiat necesitatea procesului de formare continuă, învăţământ pe parcursul vieţii şi în formarea competenţelor.
•   S-a subliniat importanţa deosebită a atragererii studenţilor şi masteranzilor la cercetarea ştiinţifică.
•    S-a accentuat necesitatea dezbaterilor şi a unor studii asupra reformelor din sistemul educaţional al Republicii Moldova 
şi impactului asupra societăţii.
•   Libertatea opţiunilor ştiinţifice şi politice pentru cadrele didactice din sistemul de cercetare şi învăţământ universitar 
şi preuniversitar.
•   Neamestecul politicului în procesul de cercetare şi predare a Istoriei Românilor şi Universale.
•  Conştientizarea faptului că predarea Istorie Românilor nu înseamnă o acţiune împotriva statului independent şi 
suveran Republica Moldova.
•  Respectarea cu stricteţe a Ordinului Ministrului Învăţământului al Republicii Moldova, conform căruia disciplina  
istorie se numeşte Istoria Românilor şi Universală.
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PLATFORMA VIRTUALĂ LAMANCHE – VIRTUAL THINK TANK (VTT) A FOST LANSATĂ LA 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

     Lansarea platformei virtuale VTT (Virtual Think Tank) a avut loc la data de 3 octombrie 2014, în cadrul Seminarului 
tematic, organizat pentru acest scop, cu genericul „Iniţierea dialogului între părţile interesate (stakeholderi) în calitatea 
activităţii instituţiilor de învăţământ superior (IÎS)”.
    Reamintim, că acest eveniment este parte componentă din cadrul proiectului Tempus LaManche – “Leading and                         
Managing Change in Higher Education”, care se derulează cu succes la USM, fiind parte din activităţile planificate pentru 
etapa WP 7 ale proiectului. Evident, că preventiv a fost făcut public anunţul privind desfăşurarea acestui Seminar pe 
site-ul USM, fiind tranşat scopul punctual al acestuia, şi anume – iniţierea unui eficace dialog pe platforma virtuală 
LaManche VTT între principalele categorii de stakeholderi interesate în asigurarea calităţii activităţii IÎS, motivarea 
implicării şi participării active a acestora la identificarea principalelor probleme, relevante fiecărui grup de interes, 
precum şi generarea de posibile soluţii.
      Seminarul a demarat cu câteva prezentări efectuate de către membrii grupului de proiect LaManche:
•  coordonatorul naţional al proiectului LaManche conf. univ., dr. Angela Niculiţă, prorector pentru relaţii internaţionale 
USM a reiterat scopurile şi obiectivele proiectului LaManche. Au fost scoase în evidenţe principalele etape ale proiectului, 
activităţile realizate în cadrul acestora, precum şi rezultatele obţinute, în special la USM. De asemenea, au fost trasate 
obiectivele planificate pentru etapele finale ale proiectului LaManche;
•  conf. univ., dr. Marian Jalencu, şef catedră Administrarea Afacerilor s-a referit la rolul stakeholderilor în creşterea 
calităţii activităţii instituţiilor de învăţământ superior (IÎS);
• lectorul superior Viorica Rugină, catedra Administrarea Afacerilor, a prezentat Platforma Virtuală Think Tank (VTT), 
modalitatea de utilizare, precum şi posibilităţile oferite de către aceasta pentru utilizatorii-ţintă.

  Respectivul Seminar s-a adresat unui auditoriu-ţintă, şi anume – 
principalelor categorii de stakeholderi / părţi interesate în asigurarea 
creşterii calităţii activităţii IÎS. În cadrul proiectului LaManche au fost 
identificate şase categorii-ţintă de stakeholderi, şi anume – reprezentanţi 
ai IÎS care nu fac parte din consorţiu; reprezentanţi ai organizaţiilor 
studenţeşti; factori de decizie politică; leaderi de afaceri; reprezentanţi ai 
societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor ce sunt preocupate 
de problema egalităţii de gen. 
     Dorim să menţionăm în mod deosebit faptul, că la lucrările Seminarului 
organizat în cadrul USM au luat parte activă relevanţi reprezentanţi ai 
tuturor categoriilor de stakeholderi menţionate (peste 30 de participanţi), 

pentru care fapt aducem sincere mulţumiri fiecărui participant pentru interesul manifestat faţă de problematica abordată 
şi efortul depus.
   Ca o confirmare a interesului sporit a participanţilor faţă de problematica creşterii calităţii activităţii IÎS, serveşte 
dezbaterea iniţiată în cadrul Seminarului, care a fost una consistentă, de calitate. În cadrul acestei dezbateri au fost 
generate originale opinii privind calitatea activităţii unei IÎS în contextul actual, opinii relevante grupului de interes al 
fiecărui vorbitor.
     Am menţiona implicarea activă în dezbateri, precum şi generarea de opinii relevante subiectului discutat, a următorilor 
participanţi la Seminar: dr. hab. Valentina Bodrug-Lungu, preşedinta ONG-ului „Gender-Centru”; conf., dr. Alexandru 
Scutaru, antreprenor, USM; dr. Ana Timuş, manager-proiect, SC „Ingineria-Apelor” SRL; prof., dr. hab. Natalia Burlacu, 
şef catedră, ULIM; conf., dr. Alic Bîrcă, şef catedră, ASEM; Olga Şuleanschi şi Iulia Macarenco, CEDA-Centrul pentru 
Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri; şi nu în ultimul rând – Nicolae Cojocaru, preşedinte, Autoguvernarea 
Studenţească USM.
     Printre participanţii la lucrările Seminarului,menționăm – prof., dr. hab. Ion Bîzgu, director, SA „Avicola-Moldova”; 
Aurelia Clima, vice-director, Colegiul de Construcţii; Virgil Bantaş, vice-director, Colegiul Politehnic; Viorel Staver, 
director, SRL Navio-Com; Alina Vorobiova, director, SRL Daybegin; Ana Hubca, UTM, Asociaţia Studenţească Best; 
Andrei Guştiuc, preşedinte Senat Studenţesc Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, etc.
        În urma discuţiilor iniţiate, vorbitorii au reliefat unele dintre multiplele probleme cu care se confruntă IÎS în activitatea 
lor: probleme ce se referă la piaţa muncii autohtone şi specificul acesteia; problema legăturii / interconexiunii cu practica, 
inclusiv cea antreprenorială, în procesul instruirii; probleme ce ţin de atitudinea studenţilor faţă de procesul de instruire 
şi gradul de conştientizare din partea lor a semnificaţiei acestuia; modalităţi de afirmare a tinerilor în profesie / carieră 
profesională; rolul profesorului în eficientizarea procesului de instruire şi problemele cu care se confruntă acesta, etc.
   La finele lucrărilor Seminarului, organizatorii au realizat o evaluare a activităţilor efectuate, prin completarea 
Formularului de evaluare (Feedback form) special elaborat pentru acest scop. Majoritatea celor chestionaţi au evaluat ca 
utilă efectuarea unei asemenea întruniri, fiind deosebit de interesaţi de tematica acesteia şi, exprimându-şi speranţa în 
efectul pozitiv pe care îl poate avea pentru îmbunătăţirea activităţii IÎS.
     În final, dorim să evidenţiem în mod deosebit faptul că, discuţiile şi dezbaterea desfășurată nu a avut pretenţia de a fi 
una exhaustivă, ci una de sensibilizare şi iniţiere în problematica abordată.
      Identificarea problemelor ce ţin de creşterea calităţii activităţii IÎS, probleme relevante fiecărui grup-ţintă de stakeholderi, 
precum şi generarea posibilelor soluţii din partea acestora, de abia urmează a fi realizate în cheia unei abordări şi tratări 
temeinice, argumentate, în baza schimbului de idei, viziuni, soluţii pe platforma virtuală LaManche VTT.
   Dar modul în care s-a desfăşurat Seminarul ne dă tot temeiul să fim optimişti în utilitatea, oportunitatea şi eficienţa 
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dialogului iniţiat între părţile interesate în calitatea activităţii instituţiilor de învăţământ superior pe Platforma Virtuală 
LaManche – Virtual Think Tank (VTT) (www.lamanche-tempus.ue).

conf. univ., dr. Marian Jalencu
şef catedră Administrarea Afacerilor, USM

                                     TRATAT DE PEDAGOGIE. ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERMISM

     La începutul lunii octombrie, la editura Performantica și  Institutul Național de inventică, Iași, România a văzut lumina 
tiparului Tratatul de Pedagogie, semnat de Vladimir Guțu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, decanul 
facultății de Psihologie și Științe ale Educației, USM și Marta Vicol, doctor în pedagogie Universitatea Petrea Andrei 
din Iași. Este o lucrare originală, în care conceptele, funcțiile, abordările se tratează din perspectivele modernității și 
postmodernității.
                    Apariția unei lucrări de pedagogie  atît de rare constituie un eveniment care trebuie 

înregistrat cu interes. Cu atît mai mare interes, cu cît problemele educaţiei au devenit o 
preocupare a tot mai multor organisme şi instituţii, a societăţii în ansamblul său.

           Lucrarea dlui Guţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar și a 
Martei Vicol, doctor în pedagogie, constituie un astfel de eveniment editorial. Punînd 
pe primul plan problematica educaţiei, devenită tot mai stringentă în zilele noastre, 
lucrarea răspunde unei nevoi reale şi oferă idei şi sugestii nu numai oamenilor şcolii, 
ci şi oricărui factor educativ interesat de problemele formării şi influenţării dezvoltării 
personalităţii umane.

  Lucrarea întitulată „Tratat de Pedagogie. Între modernism şi postmodernism”, nu are 
nevoie de o recomandare specială, cărţile autorilor, publicate pînă în prezent, l-au făcut 
cu prisosinţă acest serviciu. 

 
              Prin conţinutul său lucrarea sintetizează un mare volum de informaţie, reconsideră multe 
din problemele puse în discuţie, unele dintre ele, cum ar fi paradigma curriculumului educaţional, în accepţie modernă şi 
postmodernă, abordată din punct de vedere epistemologic/teoretic, cu accent pe modele şi concepţii curriculare, dar şi pe 
analiza fundamentelor pedagogice, psihologice şi sociologice ale curriculumului, convergînd spre prezentarea sistemului 
finalităţilor educaţionale, competenţelor ca nou sistem de referinţă al finalităţilor, structuri şi tipologii curriculare, sunt 
rodul unor cercetări personale, oferind astfel tuturor celor interesaţi un îndreptar preţios în munca lor. 
    Subliniem, în acelaşi timp, vasta perspectivă din care este abordat fenomenul educaţional, concomitent cu o tratare 
nuanţată a numeroaselor aspecte oferite de autor. Oportunităţile şi modalităţile de optimizare/dezvoltare a curriculumului 
educaţional se conţin în strategii, însoţite de argumente şi sugestii, pe marginea Planului-cadru, a curricula pe discipline 
şcolare – produsele curriculare, dar şi a procesului curricular, concretizat prin strategiile didactice interactive şi prin 
sistemul de metode ca sursă şi mijloc de optimizare a procesului de instruire. 
     Îmbinînd cunoştinţele de psihologie, sociologie, pedagogie şi organizîndu-le într-un larg registru dialectic-formativ, 
autorii subordonează întreaga informaţie procesului de formare a personalităţii umane.
    Guţu Vladimir și Marta Vicol au întreprins o muncă nobilă pentru a oferi literaturii pedagogice din România și 
Republica Moldova o lucrare valoroasă pe care noi o considerăm una de referinţă.

Maia Şevciuc, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Şef Catedră Ştiinţe ale Educaţiei

CONFERINȚA”PEACE BUILDING IN EASTERM EUROPE 2.0: U.S. INTERNATIONAL EXCHANGE ALUMNI”

    În perioada 5-12 octombrie 2014, absolvenții programului de schimb cu guvernul SUA, ”Benjamin Franklin”, în 
colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău și Misiunea OSCE în Moldova, au organizat conferința 
de 7 zile: ”Peace building in Easterm Europe 2.0: U.S. International Exchange Alumni”, cu participarea tinerilor lideri.
      În cadrul conferinței au participat 35 de tineri din 25 de țări europene și Statele Unite ale Americii. Proiectul a fost 
implementat datorită suportului Departamentului de Stat al SUA, prin intermediul programului ”Alumni Engagement 
Innovation Fund”, pe care echipa de absolvenți din Republica Moldova ai programelor de schimb cu guvernul SUA, a avut 
onoarea să-l câștige în luna iunie a.c.
     În cadrul cinei tradiționale moldovenești, organizate pe data de 7 octombrie, a evoluat Colectivului Etno-Folcloric 
”Crenguță de Iederă” a Universității de Stat din Moldova.
    Prin intermediul prestației deosebite a tinerilor din Colectiv, participanții la Conferință au avut posibilitatea a se 
delecta cu autenticitatea obiceiurilor și datinilor moldave. Totodată, dansatorii au aprins curiozitatea tinerilor veniți în 
Moldova de a descoperi mai multe despre țara noastră. După ce au reușit să-i atragă în horă, este de la sine înțeles cât de 
entuziasmați au rămas toți participanţii.
       Finalmente, tinerii internaționali au ținut să mulțumească pentru această unică posibilitate de a gusta cu adevărat din 
datinile poporului nostru. Aceștia au rămas cu o imagine frumoasă și pozitivă asupra activității USM.
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    Întreaga echipă de organizare a Conferinței ține să aducă sincere mulțumiri celor care instruiesc zi de zi studenții 
Universității de Stat din Moldova, insuflându-le dragoste față de frumos și de tradiție.

NORMAN MANEA LA FACULTATEA DE LITERE A UNIVERSITĂŢII DE STAT 
DIN MOLDOVA

      Norman Manea, unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români, a avut 
două întâlniri cu cititorii din Chişinău, cu prilejul apariţiei a două noi volume Laptele 
negru şi Pe contur în seria de autor a Editurii Polirom.
        Una din acestea s-a desfășurat vineri, 10 octombrie, ora 11.00, în Aula 4 „Nicolae 
Corlăteanu” a Universităţii de Stat din Moldova, unde a avut loc o dezbatere pe tema 
„Scriitor în totalitarism”, pornind, de asemenea, de la cele două volume recent apărute.
        Invitaţi, alături de autor: Maria Şleahtiţchi, Vitalie Ciobanu
        Parteneri: revista Contrafort, Centrul P.E.N. din Republica Moldova
      Volumul Laptele negru include, pe lângă incitantul eseu „Dincolo de munţi” 
despre Fondane şi Celan, multe alte texte remarcabile – despre Bruno Schulz, Kafka, 

Giorgio Bassani, Philip Roth, Saul Bellow, precum şi un impresionant eseu-confesiune al unei studente catolice de la Bard 
College.
      Distins în 1986 cu Premiul Uniunii Scriitorilor, volumul Pe contur reuneşte 
eseuri pe teme literare şi culturale, atât despre prozatorii anilor ’60-’80 cât şi despre 
poeţi, critici, muzicieni şi cineaştii aceleiaşi generaţii. Gabriela Adameşteanu, 
Ştefan Agopian, Alexandru Paleologu, Augustin Buzura, Virgil Duda sau Radu 
Cosaşu sunt câţiva scriitorii români, opera cărora este obiectul investigaţiilor lui 
Norman Manea, volumul incluzând şi eseuri despre Canetti, Musil, Kafka sau 
Hartung.
     Norman Manea (n. 1936), unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti 
români, profesor de literatură europeană şi „writer in residence” la Bard College, 
New York. De la debutul din 1966 şi până în 1986, când a plecat din ţară, a 
publicat 10 volume, fiind distins cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti 
(1979) şi Premiul Uniunii Scriitorilor (1984, anulat de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). În 1992 a primit Bursa 
Guggenheim şi Premiul MacArthur, în 1993 Biblioteca Naţională din New York l-a sărbătorit cu prilejul acordării 
distincţiei de „Literary Lion” al bibliotecii, în 2002 i s-a atribuit Premiul internaţional de literatură Nonino pentru „Opera 
omnia”, iar în 2006, Premiul Médicis Étranger pentru Întoarcerea huliganului. În 2010 a primit distincţia „Commandeur 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres” din partea guvernului francez, iar în 2011, prestigiosul premiu literar Nelly Sachs. În 
2012, Uniunea Scriitorilor din România i-a decernat Premiul Naţional pentru Literatură. 
      La Editura Polirom a publicat: Întoarcerea huliganului (ed. I, 2003; ed. a II-a, 2006, 2008, 2011), Plicuri şi portrete 
(ed. I, 2004; ed. a II-a, 2014), Fericirea obligatorie (ed. a II-a, 2005, 2011), Despre Clovni: Dictatorul şi Artistul (ed. a II-a, 
2005; ed. a III-a, 2013), Anii de ucenicie ai lui August Prostul (ed. a II-a, 2005; ed. a III-a, 2010), Plicul negru (ed. a IV-a, 
2007; ed. a V-a, 2010), Sertarele exilului. Dialog cu Leon Volovici (2008), Înaintea despărţirii. Convorbire cu Saul Bellow 
(2008), Vorbind pietrei (2008), Atrium (ed. a II-a, 2008), Variante la un autoportret (2008), Vizuina (ed. I, 2009; ed. a II-a, 
2010), Curierul de Est. Dialog cu Edward Kanterian (2010), Cuvinte din exil (împreună cu Hannes Stein, 2011), Captivi 
(ed. a II-a, 2011), Cartea fiului (ed. a II-a, 2012) şi Zilele şi jocul (ed. a II-a, 2012).

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „LEGEA INSOLVABILITĂȚII – DE LA TEORIE LA 
PRACTICĂ”

     Cu prilejul aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova (USM), la 10 octombrie 2014 s-a desfăşurat 
Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Legea insolvabilităţii – de la 
teorie la practică”, organizată de Reprezentanţa Grupului Băncii Mondiale în 
Republica Moldova şi de Facultatea de Drept a USM. Evenimentul a debutat cu 
mesajele de salut din partea conducerii USM şi ale unor personalităţi notorii 
prezente la conferinţă: dl Oleg Efrim, Ministrul Justiţiei; dl Mihai Poalelungi, 
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie; dl Fernando Dancausa, reprezentant 
al Grupului Băncii Mondiale ş. a.
      La conferinţă au participat judecători de la Curtea Supremă de Justiţie 
şi de la Curţile de Apel, cadre didactice de la Facultatea de Drept a USM, 

reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Asociaţiei Lichidatorilor şi Administratorilor, Asociaţiei Practicienilor de 
Insolvenţă, avocaţi, jurişti. Au onorat cu prezenţa lor şi reprezentanţi ai mediului academic din România: prof. univ. 
dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept 
a Universităţii de Vest din Timişoara; lect. univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca.
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      În cadrul sesiunilor conferinţei au fost prezentate comunicări ştiinţifice şi au avut loc dezbateri teoretice şi practice 
pe tematica intentării procesului de insolvabilitate, procedurii falimentului şi procedurii de restructurare, reglementării 
profesiei de administrator al insolvabilităţii prin noua Lege cu privire la administratorii autorizaţi, participanţii 
manifestând un interes activ faţă de subiectele abordate.
       Printre comunicările prezentate în cadrul conferinţei se numără:
•  Activitatea Grupului Băncii Mondiale în Moldova în domeniul insolvabilităţii, dl Fernando Dancausa, specialist 
dezvoltarea sectorului privat şi dna Lily Begiashvili, manager de proiect, Grupul Băncii Mondiale;
•   Legislaţia insolvabilităţii Republicii Moldova: calea spre perfecţiune, dl Nicolae Roşca, dr. în drept, conf. univ., 
Facultatea de Drept a USM;
•     Competenţa instanţelor de insolvabilitate. Recursul împotriva hotărârilor şi încheierilor instanţei de insolvabilitate, 
dl Nicolae Clima, judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
•    Noutăţi esenţiale ale noii legi a insolvenţei, dl Gheorghe Piperea, prof. univ., Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bucureşti;
•   Perioada de observaţie – necesitatea. Importanţa şi specificul acestei proceduri, dl Valentin Barbă, judecător (în 
demisie) de la Curtea Supremă de Justiţie;
•    Câteva consideraţii cu privire la influenţele legii insolvenţei asupra legii insolvabilităţii, dl Sergiu Golub, dr. în drept, 
lect. univ., Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca;
•    Noile reglementări în materia insolvabilităţii: implicaţii juridice asupra executării silite, dl Valentin Cocîrla, jurist, 
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova;
•    Insolvabilitatea în Republica Moldova. Apariţia, evoluţia, actualitatea, dl Gheorghe Covaliu, avocat;
•     Îmbunătăţirile realizate prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dl Radu 
Bufan,  prof. univ., Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara;
•     Instituţia popririi în reglementarea Legii insolvabilităţii nr. 149/2012, dl Gheorghe Macovei, mag. în drept, lect. univ., 
Facultatea de Drept a USM;
•    Particularităţile exercitării dreptului de gaj şi de ipotecă în cadrul procesului de insolvabilitate, dl Artur Tarlapan, 
doctorand, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi lect. univ. la Facultatea de Drept a USM;
•       Definitivarea masei debitoare ca rezultat al anulării actelor juridice, dl Marcel Lungu, administrator al insolvabilităţii, 
lect. univ., Facultatea de Drept a USM.
Mai multe comunicări elaborate de către participanţii la conferinţă au fost publicate în calitate de materiale suport pentru 
lucrările acesteia.

PROIECTUL „CENTRUL REGIONAL ŞTIINŢIFICO-EDUCAŢIONAL „MATERIALE AVANSATE” AL USM 
APROBAT PENTRU FINANȚARE DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI

    Rezultatele concursului de proiecte de cercetare din cadrul programului 
“Creșterea capacității de cercetare a universităților din Republica Moldova” 
au fost publicate la data de 13 octombrie 2014 pe site-ul Ministerului 
Educației: http://www.edu.gov.md/ro/anunturi/anun—16335/.
    Menționăm că la 8 octombrie curent la Iași, Romania, la sediul Institutului 
Național de Cercetere-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, s-a întrunit 
în ședință Panelul internațional de evaluare, constituit prin Ordinul 
Ministrului Educației nr.1028 din 01 octombrie 2014, pentru examinarea 
proiectelor prezentate de către universitățile din Republica Moldova, în 
cadrul programului “Creșterea capacității de cercetare a universităților din 
Republica Moldova”. În urma dezbaterilor și a fișelor de evaluare, proiectul 

Universității de Stat din Moldova a fost clasat pe prima poziție.
   Proiectul „Centrul Regional Ştiinţifico-Educaţional „Materiale Avansate” (CaRISMA)” este axat pe dezvoltarea 
infrastructurii Universităţii de Stat din Moldova – lider în procesul ştiinţifico-educativ la toate treptele sale în Republica 
Moldova. Reieşind din potenţialul existent atât în materie de cadre ştiinţifico-didactice, cât şi a celui de utilaje este 
argumentată necesitatea creării unui centru regional ştiinţifico-educaţional care ar internaţionaliza şi ridica nivelul de 
predare şi cercetare interdisciplinară la o nouă treaptă în corespundere cu standardele moderne.
    Starea actuală a cercetării din instituţie, organizarea cercetării, infrastructura, precum şi colaborările cu centrele 
ştiinţifice de peste hotare şi în principal performaţele obţinute sub forma de granturi de cercetare, articole în reviste cu 
factor de impact foarte înalt, brevete de inveţie, elaborările savanţilor de la USM cu implementarea în practică şi beneficiile 
economice cu dezvoltarea ulterioară de lunga durată determină pe deplin atingerea scopului proiectului: crearea Centrului 
Regional Interdisciplinar ştiinţifico-educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate (CaRISMA). Echiparea unui astfel 
de centru regional de excelenţă în ştiinţă şi educaţie, care posedă în dotare echipament de performanţă este o propunere 
de pionerat în Republica Moldova şi constituie condiţia necesară de efectuare a cercetărilor ştiinţifice moderne în regiune 
şi premisa obţinerii rezultatelor ştiinţifice la nivel internaţional.
        Printre obiectivele principale ale proiectului se enumeră achiziţionarea utilajului de studii structurale (difractometru 
de raze X cu parametri unici) ale materialelor convenţionale (peliculelor micrometrice şi a cristalelor cu mărimi 
milimetrice, precum şi a pulberilor) şi a celor avansate, precum nanostructuri cu prorietăţi distincte, utilaj care are la 
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bază difracţia razelor X. Centrul va da posibilitate de a efectua cercetări avansate savanţilor din diferite domenii ale 
ştiinţei şi tehnicii şi, în primul rând, celor de la ştiinţele exacte şi ale naturii, precum Fizica, Chimia şi Biologia.
     Beneficiarii direcţi ai acestui utilaj din cadrul Centrului vor fi atât cercetătorii autohtoni (Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Institutul de Inginerie 
Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM), cât şi cei din ţările vecine: România (Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava), Ucraina (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych” din 
Cernăuţi) cu care Universitatea de Stat din Moldova are colaborări ştiinţifice şi didactice ample. În rezultat, toate grupurile 
ştiinţifice au acces la echipamentul de cercetare a materialelor moderne cu proprietăţi avansate – studiul difracţiei razelor 
X fiind unul dintre cercetările fundamentale, în special în cazul creării materialelor noi.
       Bugetul proiectului constitie 4,604,100 lei și include cheltuielile de achiziţie, de întreţinere şi cofinanţarea de 1,000,000 
lei din partea universităţii.

LANSAREA CELUI DE-AL TREILEA APEL PENTRU APLICAȚII LA PROIECTUL MID, PROGRAMUL 
ERASMUS MUNDUS ACTION 2

     La data de 14 octombrie 2014 a avut loc lansarea celui de-al treilea Apel pentru 
Aplicații la proiectul MID (Mobilities for Innovation and Development) din cadrul 
Programului ERASMUS MUNDUS pentru mobilități care urmează să înceapă în 
toamna anului 2015 și a căror durată maximă este de 10 luni (un an academic). 
Granturile oferite în cadrul proiectului MID sunt disponibile pentru mobilități 
de cercetare și vizite profesionale. Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 2 
decembrie, 14:00 ora Finlandei (GMT +2).
   Universitatea coordonatoare a proiectului MID, este Universitatea Turku din 

Finlanda. Universitățile partenere la care doctoranzii, postdoctoranzii, cadrele didactice și administrative ale USM 
pot aplica pentru o bursă sunt următoarele: Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Humboldt University Berlin, 
Germany, University of Algarve, Portugal, University of Bologna, Italy, University of Bordeaux 1, France, University of 
Deusto, Spain,Warsaw School of Economics, Poland, Vilnius University, Lithuania.

                             ŞEDINŢA SEMINARULUI REPUBLICAN AL PROFESORILOR DE CHIMIE 

   Joi, 15 octombrie 2014, în incinta Facultății de Chimie și Tehnologie 
Chimică USM și-a desfășurat lucrările Seminarul Republican Științifico-
Metodic pentru profesorii de chimie din învăţămîntul preuniversitar 
(conducător Galina Dragalina, doctor, conferenţiar,  în colaborare cu şefa 
Direcţiei Învăţămînt Superior, Ministerul Educației, Nadejda Velişco, 
doctor, conferenţiar). Subiectul activităţii: Sesiunea BAC – 2014: rezultate,  
probleme, soluții. Prezentatorii Maia Cherdivară , Elena Mihailov, Violeta 
Druţă, în acord cu participanții   la seminar, au evidențiat care trebuie să fie 
responsabilitățile în procesul de instruire, ce sarcini sunt comune  pentru elev 
şi profesor în timpul pregătirii către susținerea examenului  de chimie, care 
este specificul în structura și conținutul testului de BAC, care sunt factorii 
ce asigură succesul şcolar la examene (calitatea testului, calitatea instruirii, 
pregătirea sistematică pentru lecţie, pregătirea psihologică  a elevilor şi 
documentarea lor). Pentru a prelua informațiile detaliate și a le transmite în teritoriu spre implementare, profesorilor li 
s-au înmînat materialele concludente ale acestui seminar.

                                                      EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ „INVENTIKA-2014”

În perioada 15-18 octombrie 2014, Universitatea de Stat din Moldova a participat la expoziţia internaţională 
„INVENTIKA-2014”, la Bucureşti, România şi concomitent la Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti şi Târgul Internaţional 
de energie regenerabilă. Astfel, Universitatea s-a prezentat cu două elaborări ştiinţifice:
•  Dispozitiv pentru ionizarea gazelor– Autori: Al. Crăciun, B.Albert.
•  Convertoare fotovoltaice pe bază de compuşi binari cu straturi nanostructurate de TiO2 - Autori: T. Potlog.

                                               ADMITEREA-2014 LA ŞCOALA ON-LINE „TÎNĂRUL CHIMIST” 

    Deja se conturează într-o bună tradiţie activitatea şcolii on-line „Tînărul Chimist” în cadrul Facultăţii de Chimie şi 
Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova. 
    În perioada de Admitere-2014 (1 septembrie – 20 octombrie) doritorii de a aprofunda cunoştinţele în domeniul 
chimiei pentru a înţelege şi a explica diversele fenomene fascinante care decurg în mediul înconjurător, precum şi în viaţa 
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şi activitatea cotidiană, pentru a pune fundamentul în pregătirea către examenele de absolvire, dar și pentru viitoarea 
profesie în domeniu (care, de altfel este cu caracter internațional),  au expediat cererile de înscriere responsabilului de 
secţie (Chimie anorganică – dr., conf.univ. A.Cotovaia şi Chimie organică – dr., conf. G.Dragalina), după care urmează 
rezolvarea unui şir de teste pe parcursul anului de învăţămînt.
     Pentru anul de studii 2014-15 s-au înscris 86 elevi, dintre care:
1. Clasa IX-a – 24 elevi
2. Clasa X-a – 28 elevi
3. Clasa XI-a –  16 elevi
4. Clasa XII-a – 18 elevi
      Elevii care participă activ la lucrările Şcolii, către sfîrșitul anului de studii vor primi Diplomă de participare, iar cei din 
clasa  a XII-a vor obţine şi facilităţi la admitere la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică.

PROIECTUL 544191-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR „LICENȚĂ MASTERATE PROFESIONALE ÎN 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR HOTELIERE PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI TURISTICE ÎN GEORGIA, 

AZERBAIDJAN ȘI REPUBLICA MOLDOVA”

    Începând cu luna martie 2014, FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE 
(FȘE) A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA (USM), în calitate de 
COORDONATOR REGIONAL PENTRU REPUBLICA MOLDOVA (CHEF 
DE FILE), implementează cu succes Proiectul TEMPUS LMPH «Licence 
Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le 
développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie».
       Acest proiect a fost finanțat cu susținerea Comisiei Europene și are o durată 
de desfășurare de 36 luni, inclusiv 01.12.2013-30.11.2016. Proiectul numără 
peste 30 de instituții partenere, dintre care, din Republica Moldova, Georgia 
și Azerbaidjan (în calitate de țări beneficiare) și din statele europene, precum, 
Portugalia, Franța, Spania, Bulgaria, România, Grecia, Italia. Finalitatea pe 
care managementul proiectului urmărește să o atingă are la bază următoarele 
obiective generale:Contribuirea în dezvoltarea industriei turistice prin 

formarea resurselor umane; profesionalizarea programelor de învăţământ superior în domeniul hotelier și optimizarea 
managementului în cadrul structurilor hoteliere.
    Facultatea Științe Economice, împreună cu ceilalți parteneri asociați, țin să promoveze ideea că proiectul LMPH va 
contribui substanțial în consolidarea posibilităților de formare profesională în domeniul serviciilor hoteliere, domeniu 
adiacent industriei turistice a Republicii Moldova, respectiv, având misiunea de a realiza toate activitățile planificate 
și de a implementa cu succes rezultatele preconizate în cadrul proiectului LMPH. De menționat că, printre rezultatele 
de bază ale proiectului, în scopul optimizării managementului activităților hoteliere, se prevede renovarea planului de 
învățământ la Ciclul I Licență – specialitatea „Turism” și crearea a două Programe noi la ciclul II Masterat în domeniul 
„Serviciilor Hoteliere”.
     În acest context, în perioada 12–17 octombrie 2014, la Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din 
Moldova, s-a desfășurat cu succes „Activitatea 1.3.1”, planificată conform Cronogramei de lucru în cadrul Proiectului 
LMPH. Această activitate prevedea „Formarea a 30 de analiști de profesii și lansarea lucrărilor asupra „Anchetelor de 
identificare a profesiilor vizate și a necesităților de formare în domeniul managementului activităților hoteliere”.
    În scopul susținerii desfășurării cu succes a Activității menționate, s-a aflat în a doua vizită/ misiune de lucru 
reprezentantul Universității-referente pentru Republica Moldova, Domnul Expert, Dr. Joaquim Majó, prodecan al 
Facultății de Turism de la Universitatea din Girona, Spania.
     În cadrul reuniunilor de lucru/ formărilor  au fost prezenți reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, 
Facultatea Științe Economice – ca instituție coordonator regional, reprezentanți ai celor două Universități asociate în 
proiect: Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova și Universitatea Perspectiva, ai celorlalte instituții partenere: 
Agenția Turismului din Republica Moldova, Asociația Națională a Hotelurilor și Restaurantelor din Republica Moldova, 
Hotelul LEOGRAND, precum și reprezentanți ai sectorului hotelier din Republica Moldova. Ședințele de formare a celor 
30 de participanți au fost moderate de către Domnul Expert, Dr. Joaquim Majó.
       Activitatea desfășurată constituie componenta grupului de activități, preconizate pentru obținerea rezultatului indicat 
în proiect – R13: elaborarea a 2 (două) fişe de profesii şi identificarea a 2 (două) programe de master în domeniul Servicii 
Hoteliere.
     Aceste ședințe au permis celor 30 de analiști de profesii să cunoască mai bine conținutul Proiectului LMPH, sa aibă 
o viziune mai clară asupra activităților ulterioare și a rezultatului planificat; să poată gestiona lucrul asupra anchetei 
pe profesiile-țintă, să identifice persoane calificate în domeniu și surse pentru cercetarea documentară; să cunoască să 
analizeze datele rezultate din completarea anchetelor, să elaboreze cele două Fișe de profesii și să identifice necesitățile de 
formare pentru aceste specialități.
        În rezultat, analiștii formați au elaborat o Anchetă, care are drept scop identificarea/ selectarea funcțiilor/ specialităților 
necesare pieței industriei hoteliere, precum și determinarea cunoștințelor și competențelor adiacente. Ancheta dată 
urmează să fie distribuită pentru completare la 500 de specialiști-reprezentanți ai sectorului hotelier din țară.
    Prin urmare, datele obținute în urma analizei răspunsurilor din Anchete vor fi luate la baza derulării activităților 
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ulterioare, care, după cum s-a menționat au drept rezultat scontat: renovarea planurilor de învățământ la ciclul I Licență, 
elaborarea celor două Fișe de profesii și crearea a două Programe noi de master în domeniul Serviciilor Hoteliere.

Dr. Lucia Castraveț, 
prodecan FȘE, coordonator tehnic al Proiectului LMPH

MASA ROTUNDĂ CU GENERICUL „EVALUAREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI PROBLEMELE DIN ACTIVITATEA 
INOVAȚIONALĂ CU CARE SE CONFRUNTĂ AGENȚII ECONOMICI”

      Incubatorul de Inovare „INVENTICA-USM”
În data de 16 octombrie 2014 în aula 145 / corp principal al Universității de 
Stat din Moldova, s-au desfăşurat lucrările Mesei Rotunde cu participarea 
studenților și a oamenilor de afaceri din antreprenoriatul autohton, având 
genericul „Evaluarea mediului de afaceri şi problemele din activitatea 
inovaţională cu care se confruntă agenţii economici”.
  Această activitate s-a desfășurat în cadrul Incubatorului de Inovare 
„Inventica-USM”, fiind parte componentă a programului de realizare în anul 
2014 a Proiectului de creare și susținere a start-up-urilor – Târgul start-up-
urilor „Cele mai bune idei inovative”.
     Menționăm din start, interesul sporit al studenților USM pentru tematica 
abordată în cadrul mesei rotunde; la întrunire fiind prezenți peste 150 
studenţi de la diverse facultăți ale universității. Un rol activ în mediatizarea 

acestui eveniment în mediul studențesc a revenit și Autoguvernării Studențești USM, președinte Nicolae Cojocaru.
      În cadrul Mesei Rotunde au fost prezentate o serie de comunicări, care au abordat problematica antreprenoriatului 
autohton inovaţional, incluzând o arie largă a domeniului în cauză. Un rol central în cadrul acestor comunicări a 
revenit mediului de afaceri inovațional, necesității asigurării legăturii dintre 
mediul universitar și cel de afaceri, precum și problemelor din activitatea 
inovațională cu care se confruntă întreprinzătorii autohtoni.
   Lucrările în cadrul Mesei Rotunde au demarat prin comunicarea 
„Incubatorul de inovare Inventica-USM – modalitate de asigurare a 
conexiunii dintre mediul universitar și mediul de afaceri”, efectuată de către 
administratorul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, Marian Jalencu, 
dr., conf. univ., șef catedră „Administrarea Afacerilor”.
      Lectorul superior al catedrei „Administrarea Afacerilor”, Mihaela Balmuş-
Andone, membru grupului de proiect, s-a referit la „Mediul de  afaceri 
inovaţional: realităţi şi perspective”, efectuând o analiză situațională a stării 
în care se află acesta în Republica Moldova.
     Din partea reprezentanților mediului de afaceri dr. Ana Timuș, manager-
proiect, SC „Ingineria-Apelor” SRL, a prezentat comunicarea „Problemele din activitatea inovațională cu care se confruntă 
agenții economici”. Drept obiect al acestei analize au servit afacerile din domeniul serviciilor de consultanță. Managerul 
companiei de consultanță s-a referit, în special, la – specificul serviciilor de consultanță; schema de interacțiune cu 
beneficiarii și investitorii; forma de organizare a echipei de consultanți; necesarul de specialiști în domeniul de consultanță, 
precum și domeniile de cercetare necesare activității de consultanță etc. Menționăm că, printre invitații la Masa Rotundă 
au fost și oamenii de afaceri – Alina Vorobiova, director, SRL „Daybegin” și Victor Ciobu, director, SA„Cristalion-Plus”.
       Lectorul superior Viorica Rugină, catedra Administrarea Afacerilor, a prezentat studenților „Planul de afaceri inovativ”, 
plan de afaceri după modelul elaborat și propus de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Republicii 
Moldova (AITT). Raportorul a insistat pe structura planului de afaceri inovativ, referindu-se la fiecare compartiment al 
acestuia. Studenții au fost îndemnați să participe activ la elaborarea unui plan de afaceri inovativ, în vederea participării 
la preconizatul concurs – Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”.
    La finele Mesei Rotunde, au fost inițiate o serie de dezbateri, cu participarea studenţilor, cu privire la necesitatea 
implementării inovaţiilor în sectorul IMM-or şi crearea de start-up-uri. În urma discuţiilor desfăşurate, a fost sesizat 
un interes major printre studenţi privind abordarea problematicii oportunităţilor mediului de afaceri în domeniul 
inovaţional, precum și disponibilitatea acestora de a participa la concursul Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei 
inovative”.
       Menționăm că, organizarea și desfășurarea Târgului de start-up-uri cu genericul „Cele mai bune idei inovative”, unde 
va avea loc Concursul celor mai eficiente planuri de afaceri, este preconizată pentru luna decembrie 2014.

                                                                    CAMPANIA USM: OFERĂ VIAȚĂ. DONEAZĂ SÎNGE

      Al doilea an consecutiv Autoguvernarea Studenților USM împreună cu Centrului Național de Transfuzie al Sângelui 
au organizat CAMPANIA USM: OFERĂ VIAȚĂ. DONEAZĂ SÎNGE care a avut loc pe 16 octombrie. Evenimentul dat 
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s-a desfășurat în incinta blocului IV al USM, între 
orele 09:00 – 15:00. Persoanele care au participat 
la această campanie, sunt cei care au atins vârsta 
majoratului și au minimum 50 kg. În urma 
acestui eveniment, au fost colectate peste 20 de 
litri de sânge. Alăturându-se campaniei de donare 
a sângelui, studenții Universității de Stat din 
Moldova nu au rămas indiferenți și au contribuit 
la salvarea vieților omenești, fiecare din studenți 

a oferit ajutor la trei personane dintr-o singură donare. 

STUDII AMERICANISTICE DE MASTER: PRIN DIALOG INTERCULTURAL LA PROFESIONALIZAREA ÎN 
DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

    Pe data de 16 octombrie 2014, la ora 16:00, în cadrul Centrului de Studii 
Americane (str. Kogălniceanu. bl.III, USM) a avut loc masa rotundă ”Unitate 
în Diversitate”, dedicată deschiderii oficiale a Programului de Masterat în 
Studii Americanistice din cadrul facultății Relații Internaționale,  Științe 
Politice și Administrative. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Studii 
Americane și Departamentul Relații Internaționale, FRIȘPA, USM. 
     La eveniment au participat invitați din cadrul Ambasadei Statelor Unite în 
Republica Moldova - Dna Bartlett Kate, asistent Oficiul de Afaceri Publice, 
Ambasada SUA în Republica Moldova; participanți ale Programului Fulbright 
și Alumni Moldova: Dl Levy Adam, PhD, cercetător asociat, Institutul of  
Behavioral Science, University of Colorado-Boulder, Fulbright Scholar, US, 

USM, ASC; Dna Teosa Valentina, PhD, dr.hab., prof. univ., Alumni, șeful Departamentului Relații Internaționale; Dna 
Roşca Alla, Ph.D., dr.hab.,  prof. univ., Alumni (Relații Internaționale) Dna Crestianicov Elena, dr.conf. univ., Directorul 
Centrului  Studii Americane, Alumni; Dl Vardanean Ernest, l. universitar, (Relații Internaționale), USM; Dna Nicolăescu 
Irina., l. universitar, (Relații Internaționale), USM, precum și masteranzii anului I și II Studii Americanistice. 
    Discuțiile s-au axat pe problemele  legate de multiculturalism, interacțiuni globale în sfera politicului, drept, 
viață socială, istorie și valori culturale, stabilirea noilor parteneriate de-a lungul frontierelor. Participanții au rămas 
impresionați de informația oferită de vorbitori în vederea dezvoltării capacităților de comunicare eficientă în cadrul 
comunităților multiculturale. Totodată ei au subliniat că acest dialog intercultural contribuie esențial la profesionalizarea 
lor în domeniul de Studii Americanistice.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA A PARTICIPAT LA ZIUA DE INFORMARE DESPRE MOBILITAȚI 
ȘI SCHIMB ACADEMIC INTERNAȚIONAL, ORGANIZATA DE UNIVERSITATEA DIN GENEVA (ELVEȚIA)

        La 16 octombrie 2014, Universitatea din Geneva a organizat, pentru a șaptea oară, Ziua de Informare despre 
Mobilități și Schimb Academic Internațional, denumită anterior Ziua Internațională a Universităților – Partenere.
     Scopul acestei manifestări a fost promovarea schimbului de studenți între instituțiile –partenere și informarea 
studenților și tinerilor cercetători despre posibilitățile de sejur academic în străinătate. 25 de universități din lume, 
printre care și     Universitatea de Stat din Moldova, au fost invitate să-și expună materialele în pavilionul expozițional 
amenajat în incinta   UniMail a UniGe. Studenții care beneficiază de mobilități academice în acest an au devenit, pentru 
o zi, moderatori ai expoziției și au prezentat universitățile de origine în fața unui public interesat să afle mai multe despre 

schimbul academic internațional. 
Ei au informat tinerii din străinătate 
despre universitățile din care vin, 
despre cursurile ținute în ele, despre 
campus-urile universitare și despre 
viața culturală din fiecare țară.
 Panoul expozițional al 
USM a fost prezentat în acest an 
de Mariana Ambrosii, una dintre 
câștigătoarele bursei Universității 
din Geneva, oferite în cadrul 
programului de schimb academic 
universitar UniGe- USM (2014-

2015). Mariana Ambrosii este masterandă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a USM, la Departamentul de 
Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată și studiază acum la Facultatea de Traducere și Interpretare a Universității 
din Geneva. 
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Iulia Miaun, absolventă a Departamentului de Linvistică Romanică și Comunicare Interculturală a Facultății de Limbi 
și Literaturi Străine a fost, la fel, prezentă la expoziție, împărtășind colegilor experiența de mediere a expoziției din anul 
trecut. În acest an, Iulia Miaun este studentă la Departamentul de Lingvistică al Universității din Geneva și va deveni, la 
sfârșitul anului, titulară a certificatului pre-doctoral în lingvistică. 
 Menționăm că Universitatea din Geneva a oferit, pe parcursul a nouă ani, burse și subsidii pentru 15 studenți 
și doctoranzi de la USM. Existența acordului de colaborare cu această instituție oferă deci posibilități de a implementa 
programe de schimb academic, precum și de a organiza manifestări științifice comune.

Oxana Căpățînă, Universitatea de Stat din Moldova, 
Responsabilă de programul de schimb academic între UniGe și USM (din partea MD).  

                                                                   TVC CU OCAZIA ZILEI PSIHOLOGULUI 

 Fiecare reușită începe 
cu decizia de a încerca. Iată 
că și noi am încercat și reușita 
nu a ezitat să apară, pentru că 
minunatul eveniment dedicat Zilei 
Psihologului, care a avut loc la data 
de 21 octombrie, a făcut ca această 
sărbătoare să fie simțită în cadrul 
Facultății de Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei, prin organizarea 

unui TVC, la care au participat studenții anului I, II și III. Tot ce facem este pentru noi. Am primit mai mult decît ne 
așteptam să primim: afecțiune, prietenie, sprijin, colegi energici care știu de fiecare dată să demonstreze  ceea ce pot. 
 Succesul este ca un joc, cu cît joci mai mult, cu atît cîștigi mai mult. Și cu cît cîștigi mai mult, cu atît vei juca 
mai bine. Sunt sigură că nu ne vom opri aici și asta pentru că evenimente de acest gen urmează să se desfășoare. Ceea ce 
contează pentru noi cel mai mult este rezultatul. Cele mai importante sunt descoperirile de-a lungul drumului de căutări 
spre a realiza ceva frumos. Ne-am dat seama că se poate face ceva frumos, ceva care să-i impresioneze și pe cei din jur, și 
asta pentru că viața are importanță numai pentru cei care participă la ea, numai pentru cei care participă activ la ea, nu 
pentru spectatori. 
 Să încercăm să fim la înălțime în tot ceea ce facem, acesta este sloganul cu care încep fiecare activitate, pentru 
că nu-l apreciem numai pe omul care are multe idei, ci îl apreciem pe cel care are multe idei și le implementează și ele 
oferă un rezultat.

Președintele Biroului Sindical Studențesc 
al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Botezatu Natalia, masterandă anul II, 
specialitatea Consiliere pentru probleme de familie.

                                  EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ LA CIE MOLDOEXPO

În perioada 22-25 octombrie la CIE Moldoexpo s-a desfăşurat Săptămâna Agroindustrială, care a cuprins expoziţia 
Internaţională Specializată „MoldAgrotech”, şi Expoziţia Târg Internaţională Specializată „Farmer”. În cadrul expoziţiei 
„MoldAgrotech”, USM s-a prezentat cu două elaborări ştiinţifice:
1. Utilizarea algelor cianofite în fitotehnie şi zootehnie – Autori: Vasile Şalaru, Victor Şalaru.
2. Polimeri hidrosolubili activi – Autori: Nicanor Barbă, Ştefan Robu.

                                              CLUBUL DE DEZBATERI ŞI ATITUDINE CIVICĂ „POLITEIA”

   Clubul de dezbateri şi atitudine civică 
„Politeia”, activînd din 22 octombrie 2014, 
lansează subiecte de discuţii pe diverse tematici 
de interes pentru studenţii FRIŞPA, dar şi 
pentru alte  facultăţi USM,  a organizat în 
această perioadă următoarele evenimente:
    1. Organizarea dezbaterilor publice cu 
genericul „Organizaţiile neguvernamentale 
ca alternative de dezvoltare a personalităţii 
tinerilor”. Invitaţi speciali, echipa ONG-lui 
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„PROMO-Lex” – Ion Manole, directorul executiv, Vadim Vieru. Întrevederea a fost una de tipul win-win, mesajul fiind 
„Despre tineri şi pentru tineri”, motivînd tinerii studenţi să aibă o atitudine civică fermă, constructivitate în acţiuni 
curiculare şi extracuriculare, cu implicări active atît în beneficiul personal, cît şi cel al societăţii.
2. Întîlnirea cu Chiril Lucinschi, deputat în Parlament, şeful Comisiei parlamentare „Cultură, educaţie, cercetare, tineret, 
sport şi mass-media”. Dezbaterile s-au axat pe genericul: „Republica Moldova – introducem embargou la populism?”
Au fost enunţate diverse opinii ale studenţilor, corpului profesoral, dar şi a invitatului vizavi de nivelul populismului 
promovat de unele formaţiuni politice, în special în timpul campaniilor electorale, dar şi omniprezenţa mediatică a 
acestui fenomen. S-a menţionat despre necesitatea dezvoltării culturii politice şi civice a cetăţenilor, pentru a diminua 
impactul populismului asupra opiniei acestora şi a nu se lăsa manipulaţi de slogane populiste.

COLABORAREA DINTRE FRIȘPA USM ȘI CENTRUL DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE PRIVIND NATO

 Pe data de 22 octombrie 2014, în cadrul proiectului «Security 
for You(th)» implementat în prezent de către Centrul de Informare și 
Documentare privind NATO din Republica Moldova, au participat  
masteranzii anului II, Studii Diplomatice, Departamentul Relații 
Internaționale, FRIȘPA USM. 
 Lecția publică a fost ținută de către Mihai Țurcanu, coordonator  
de  programe CID- NATO, doctorand la  Facultatea de  Istorie, 
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, pentru studenţii masteranzi ai   
Universităţii de Stat din Republica Moldova.  Discuțiile ce au urmat s-au 
axat pe abordarea problemelor ce țin de riscurile, vulnerabilitățile și 
amenințările la adresa securității regionale.
        Masteranzii au intervenit cu prezentări la tema «Securitatea 
energetică”, elaborate sub. coordonarea Dnei Busuncian Tatiana., dr., 
lector superior. al Departamentului Relații Internaționale, FRIȘPA USM, unde au fost discutate aspectele specifice ale 
securității energetice a patru mari actori internaționali – Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Federația Rusă 
și Republica Populară Chineză.

                                                              ZIUA NAŢIONALĂ A AUSTRIEI LA FRIȘPA USM

 Pe data de 23 octombrie 2014 în cadrul Centrului Moldo-Austriac pentru Iniţiative de Pace, Schimbări 
Democratice şi Soluţionarea Conflictelor, Departamentul de Relaţii Internaţionale, FRIŞPA USM a organizat Conferinţa 

Ştiinţifică dedicată Zilei Naţionale a Austriei «Austria today: remembering 
history and looking for future!» 
 Evenimentul a fost deschis de șeful  Departamentului de  Relații 
Internaționale, Dna Valentina Teosa, dr.hab., prof.univ.La eveniment 
au participat studenții anului I de la specialitatea Relații Internaționale, 
FRIȘPA USM, care au avut parte de 
prezentări şi discuţii interesante pe 
un şir de subiecte legate de istoria, 
politica, tradiţiile şi valorile Austriei, 
relaţiile bilaterale moldo-austriece, 
statutul de neutralitate şi integrare 

europeană.
 Oaspeţii de onoare a evenimentului a fost  dl. Gerhard Schaumberger, 
Şeful Oficiului de Coordonare a Asistenței Tehnice, Ambasada Austriei la 
Chișinău şi dl Emil Ciobu, ambasador, dr. conf. care au prezentat comunicări 
interesante la tema discutată și au menționat importanța acestui eveniment 
pentru dezvoltarea mutilaterală și profesională a studenților.

VIITORII JURNALIŞTI ÎNSUŞESC BUNELE PRACTICE MEDIATICE ÎN CAMPANIILE ELECTORALE

 Mass media în campania electorală este genericul celei de-a unsprezecea 
ediţii a conferinţei ştiinţifice anuale: “Accesul la informaţie şi transparenţa în 
procesul decizional: legislaţie, realitate, perspective”, care s-a desfăşurat la 24 
octombrie 2014, în incinta Universităţii de Stat din Moldova. Evenimentul a 
fost organizat de Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării în colaborare 
cu organizaţia neguvernamentală Acces Info şi ziarul regional Cuvântul.
 Participanţii la conferinţă au abordat mai multe subiecte, între care: 
rolul mass media în campania electorală, comportamentul deontologic al 
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jurnaliştilor şi responsabilitatea socială a instituţiilor mediatice autohtone.
 Prin analiza comparată a situaţiilor, experţii au identificat punctele 
forte şi pe cele vulnerabile ale activităţii mass media în campania electorală 
actuală şi au propus soluţii de eficientizare a comportamentului mediatic 
pentru evitarea riscului de scădere a credibilităţii presei.
 Studenţii s-au mai familiarizat cu normele de drept, care reglementează 
activitatea  jurnaliştilor şi a instituţiilor mass media în campaniile electorale, 
cu bunele practici de mediatizare a procesului politic şi cu tehnicile europene 
de monitorizare a acţiunii politice 
şi a comportamentului subiecţilor 
politici.

 Intervenţii la subiect în plenul conferinţei au avut invitaţii de onoare: 
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan, directorul executiv al 
agenţiei de ştiri Infotag Anatol Golea, directorul executiv al Asociaţiei Presei 
Independente Petru Macovei, directorul săptămânaluluiCuvântul Tudor 
Iaşcenco şi experţii Eugen Râbca, Cornelia Călin, Polina Panainte.
 Conferinţa „Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul 
decizional: legislaţie, realitate, perspective” a avut menirea să fortifice cultura 
socială viitorilor jurnalişti prin intermediul dreptului de acces la informaţie.

Georgeta Stepanov,
conferentiar universitar, doctor,
decan, Facultatea Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

                                                                             BALUL BOBOCILOR-2014 

 O importanță majoră în activitatea Universitații de Stat este promovarea studenților din anul I. În același timp 
experiența acestora acumulată la alte instituții de învățămînt, le-au fost de mare ajutor participanților la Balul Bobocilor. 
 Astfel la Facultatea de Fizică și Inginerie pe data de 17 octombrie 2014, s-a desfășurat Balul Bobocilor, ce a 

determinat pe cei mai ingenioși 
studenți ai anului I să demostreze 
abilitățile lor creative. Organizatorii 
concursului au fost din cadrul 
facultății, metodista Ceban Veronica 
și Președintele Comitetului Sindical 
Studențesc, Stici Ina. 
  Prezentatorii evenimentului 
au fost desemnați, Domnisoara 
Marina Rudic - studenta anului 
II (Tehnologii Informationale) 

șiPotinga Cristian-studentul anului II (Tehnologii informationale), care au încercat să susțină colegii în participare. 
Concursul dat, a fost onorat cu prezența prorectorului pentru activitatea științifică, dl Florentin Paladi, fiind în calitate de 
președinte al juriului. Alți membri ai juriului: Domnul Petru Gasin,  Domnul Denis Nica,  Domnul Victor Stan,  Domnul 
Dusceac Viorel , Domnisoara Veronica Harbuz, Domnul Nicolae Cojocaru.
 Un eveniment similar s-a organizat la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică și Facultatea de Limbi și 
Literaturi Străine ,cu genericul:,, Miss și Mister Boboc 2014, care a avut loc la Casa de Cultură a Universității de Stat 
din Moldova, la data de 27.10.2014, a avut o amploare deosebită. La eveniment au participat 7 perechi de bobocei, toți 
manifestîndu-se la nivelul cel mai înalt. 
 De asemenea la eveniment a fost un juriu format din 4 persoane: două din ele,fiind de la Facultatea de Chimie şi 
Tehnologie Chimică, un membru de Sindicat și o persoană de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.  
 Participanții au prezentat într-un mod cît mai original, au raspuns activ la proba de Ingeniozitate, au avut o Tema 
pentru acasă, bazată pe momente comice, care au amuzat sala și juriul, iar la final au valsat sub cele mai frumoase melodii, 
în ținute de dans, specifice. Am avut parte și de multe numere muzicale în pauzele dintre probe, care ne-au captivat 
atenția în timp ce juriul calcula punctajul perechilor participante. La final au fost alese două perechi de bobocei, care vor 
reprezenta facultățile la “Miss și Mister Boboc USM 2014” la data de 4 noiembrie.

  Buletin informativ № 2-2014

15



                                                             PARTICIPĂRI LA COLOCVII INTERNAȚIONALE

 În perioada 3-4 octombrie 2014 o delegație de profesori ai USM, din care au făcut parte doamnele Ludmila 
Zbanţ, dr.hab., prof.univ., decan al facultătii de Limbi şi Literaturi Străine, 
Tatiana Ciocoi, dr.hab,. conf.univ., director al departamentului Literatură 
Universală şi Naţională, facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Adriana Cazacu, 
dr., conf.univ., director al departamentului Literatură Română şi Teorie Literară, 
facultatea Litere și domnul Alexandru Lupuşor, lector universitar, catedra 
Filozofie și Antropologie, facultatea Istorie şi Filozofie, au participat la lucrările 
Colocviului internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, 
ediţia a III-a, organizat în parteneriat de Universitatea de Vest din Timişoara, 
România, Universitatea din Szeged și Asociația Culturală a Românilor din 
Szeghedin, Ungaria. Colocviul a integrat mai multe secțuini cu o vastă  tematică 
interdisciplinară: Relaţii identitare lingvistice şi culturale ale Romàniei cu 
matricea originară: latinitatea; Românitate şi romanitate. Perspective culturale şi 
lingvistice; Spaţii româneşti din afara României; Literatură și cultură în Romània 
europeană – interferențe literare și artistice; Spaţii culturale şi lingvistice franceze 
şi francofone: identităţi (ne)asumate, (in)congruenţe, metisaj, (ne)concordanţe; 
Spaţii lingvistice franceze şi francofone; Italiana şi „la questione della lingua”: 

tradiţie şi modernitate în limba şi cultura italiană; Spaniola şi reverberaţiile ei. Romània extraeuropeană; Influenţe 
culturale şi lingvistice interromanice; Diaspora romanică – perspective interculturale şi conştiinţa unei „identităţi 
între rupturi” (Sorin Alexandrescu); Didactica limbilor romanice; Limba maghiară în spațiile lingvistice romanice; 
Spiritualitate creştină în Romània; Romanizarea provinciilor şi a spaţiilor extra-provinciale învecinate Imperiului Roman 
în timpul domniei lui Octavianus Augustus (urme arheologice şi evidenţe 
literar-epigrafice).
 Participarea la colocviu a fost susţinută prin proiectul internaţional 
finanţat de Agenţia Universitară a Francofoniei „Civilizaţie europeană: marile 
cărţi”.
 În perioada 15-17 octombrie 2014 a avut loc Colocviul internaţional 
Interculturalité et expression de repères identitaires dans la littérature et 
les arts dans l’espace des pays postsocialistes, organizat la Universitatea de 
Stat Ilia, Tbilisi, Georgia destinat doctoranzilor din universitățile membre 
ale Colegiului Doctoral din Europa Centrală și Orientală în domeniul 
Limbilor, Literaturii, Artei și Științelor Umaniste. Colocviul a reunit tineri 
cercetători din universitățile din Georgia, Armenia, România și Republica 
Moldova. Doctoranzii au participat cu prezentări ale unor aspecte centrate pe 
problematica științifică abordată de ei în tezele de doctor. Ei au beneficiat de 
asemenea de o serie de conferințe ținute de profesori invitați de la universitățile 
din Belgia, armenia, Georgia, România și Republica Moldova. Delegația USM a fost reprezentată de cadrele didactice şi 
cercetătorii din cadrul facultăţii Limbi şi Literaturi Străine: Ana Bondarenco, dr,hab., prof.univ; Ludmila Zbanţ, dr.hab., 
prof.univ., decan al facultăţii Limbi şi Literaturi Străine; Nina Roşcovan, lector universitar, doctorandă; Ina Marchitan, 
lector universitar, doctorandă; Iana Malicovscaia, doctorandă. 
 Colocviul internațional a fost organizat și susținut logistic și financiar prin proiectul Agenţiei Universitare a 
Francofoniei Formation à la recherche par le biais de la création d’un Collège doctoral d’Europe centrale et orientale 
(CODFREURCOR) en Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines.
 În perioada 22-24 octombrie 2014 la Universitatea din Liege, Belgia s-au desfășurat lucrările colocviului 
internaţional La professionnalisation des études universitaires L’exemple de la traduction/interprétation. Particpanții 
reuniți la colocviu au dezbătut în comunicările prezentate asupra problemelor gradului de profesionalizare a învățământului 
universitar în condițiile societăților contemporane. Reprezentanții universităților din Africa, în particular din Camerun, 
Congo, Burundi, Gabon, Madagascar, s-au referit la dificultățile generate de masificarea învățământului în aceste țări 
care creează numeroase probleme de ordin academic și social, despre necesitatea deschiderii noilor programe de studii 
la nivel de masterat, despre importanța deosebită a traducerilor în spațiile multilingve ale țărilor respective (de exemplu, 
în Congo sunt vorbite mai mult de 300 limbi, în Camerun circa 280 limbi naționale etc.). Reprezentanții universităților 
din Europa și Canada au împărtășit experiențe de formare a traducătorilor în spații multilingve, dar cu probleme având 
un vector opus celor existente în statele africane, adică s-a accentuat diminuarea numărului de studenți motivată de 
problemele de ordin demografic și de migrația importantă a populației. USM a delegat la acest colocviu pe dna Ludmila 
Zbanţ, dr.hab., prof.univ., decan al facultăţii Limbi şi Literaturi Străine care s-a axat în prezentarea sa asupra problemelor 
de formare a traducătorilor și interpreților de conferințe în cadrul USM. 
 În cadrul colocviul a mai avut loc întrunirea reprezentanţilor din universităţile europene, africane şi arabe în 
vederea unui schimb de experiență și de informare asupra activității Colegiilor doctorale în domeniul ştiinţelor umane. 
În calitate de membru al consiliului de coordonare a Colegiului Doctoral din Europa Centrală și Orientală în domeniul 
Limbilor, Literaturii, Artei și Științelor Umaniste, dna Zbanț a pus accentul pe problematica organizării școlilor doctorale 
în universitățile din Republica Moldova și a aplicării bunelor experințe ale universităților din Europa occidentală și 
America de Nord.
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                             O NOUĂ CONTRIBUȚIE LA FORMAREA CADRELOR ȘTIINȚIFICE ALE USM

 Doamna Sanda-Maria Ardeleanu, doctor, profesor universitar, 
universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, deputat al 
Parlamentului României, Doctor Honoris Causa al USM a vizitat 
universitatea noastră fiind invitată în calitate de recenzent oficial al tezei de 
doctor în filologie „Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic 
francofon”, elaborată de dna Irina Breahnă, facultatea Limbi şi Literaturi 
Străine. Teza a fost susţinută cu brio în cadrul Consiliului ştiinţific prezidat 
de dl Constantin Marin, dr,hab., prof.univ. 
 Întâlnirea cu rectorul USM dl Gheorghe Ciocanu a vizat o analiză a 
situației actuale în cadrul sistemului universitar din Republica Moldova 
și perspectivele colaborării 
între universităţile noastre, 
mai ales prin activitățile 
comune susținute de 
membrii consorțiilor 
universitare. Domnul rector 

a făcut o prezentare a ansamblului strategiilor de dezvoltare a USM și a 
perspectivelor imediate ce vizează modernizarea patrimoniului USM. 
Doamna deputat a adus aprecieri deosebite schimbărilor vizibile în 
evoluția USM pe parcursul ultimilor ani, a reiterat angajamentul personal 
în formarea științifică a cadrelor universitare care activează la USM și a 
insistat asupra integrării cât mai active a universităților noastre în diverse 
proiecte și programe europene și internaționale care vor contribui cu 
siguranță la atingerea unor niveluri avansate a calității învățământului 
universitar. 
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