
La data de 30 octombrie,  Facultatea 
de Jurnalism şi Comunicare Publică  
a Universităţii de Studii Europene 
din Moldova, a semnat un acord de 
colaborare cu Centrul pentru Jurnalism 
Independent. La eveniment au participat 
studenţi din cadrul a mai multor 
facultăţi, precum şi cadre didactice.
Ina Grăjdeanu, şefa Departamentului 
instruire şi comunicare (CJI) a declarat: 
„Instituţia noastră oferă o serie de 
servicii atît pentru studenţi, cît şi pentru 
jurnaliştii ce activează în domeniul 
practic. Biblioteca centrului vă oferă 
posibilitatea de a vă documenta mai 
aprofundat asupra unor teme propuse 
cercetării. Deasemenea tot aici veţi putea 
beneficia de consultaţii ale unui jurist în 
cazul în care în activitatea practică vă 
confruntaţi cu anumite probleme.”
Dr.  conf.  univ.  Valentina Enache,   
prodecanul Facultăţii de Jurnalism 
şi Comunicare Publică a subliniat: 
„Acţiunea de azi se înscrie în şirul de 
activităţi ce au drept obiectiv stabilirea 
relaţiilor de colaborare cu mai multe 
instituţii specializate în domeniu. Ca 
rezultat studenţii vor beneficia de 

posibilitatea de a-şi  efectua diferite 
stagii de practică la CJI. Tot ei este 
necesar ca să fie încadraţi în diferite 
activităţi extrauniversitare, care le oferă 
posibilitatea de a percepe mult mai 
profund realitatea cotidiană”.
Studenţii au avut posibilitatea de a adresa 
o serie de întrebări vis a vis de activitatea 
instituţiilor mediatice din ţară.
Ana Botnari studentă FJCP, anul II a 
remarcat: „Semnarea unui acord de 

colaborare dintre aceste două instituţii 
era o necesitate stringentă. Jurnalismul 
este o profesie ce necesită o colaborare 
fructuoasă dintre toţi membrii redacţiei; 
din acest considerent discuţiile de azi ne 
permit a înţelege mai profund modul în 
care trebuie să acţionăm”. 
La sfîrşitul întrunirii CJI a dăruit un set 

de cărţi Facultăţii de Jurnalism.
                          Daniela Vrabie  studenta FJCP 
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Universitatea de Studii Europene 
din Moldova, fiind una dintre 
cele mai prestigioase instituţii de 
învăţămînt superior din ţară, a 
simţit nevoia de a fonda o publicaţie 
periodică, care să răspundă atît 
doleanţilor cadrelor didactice, cît şi 
celor ale studenţilor.

„Reporter USEM” reprezintă o 
posibilitate de afirmare pentru 
toţi cei care îşi fac studiile aici. 
În secolul XXI se spune că cel 
care deţine informaţia este un 
om puternic. În această ordine 
de idei vă îndemnăm să veniţi cu 
sugestii, propuneri şi materiale 
pentru a contribui la diseminarea 
informaţiei. Vorba populară spune 
că, unde e unul nu e putere, unde 
sunt doi- puterea creşte, lucru 
valabil şi în cazul nostru.

„Repoter USEM” îşi propune 
să reflecte activitatea tuturor 
facultăţilor. Pentru a face publice 
aceste evenimente vă îndemnăm să 
deveniţi colaboratorii noştri. Doar 
împreună putem atinge obiectivele 
pe care ni le-am propus. 

Tinînd cont de principiile 
de circulaţie a informaţiei 

(obiectivitate, imparţialitate, 
echidistanţă) în activitatea pe 
care o vom desfăşura vom încerca 
să ţinem cont de aceste criterii. 
Reieşind din faptul că „Reporter 
USEM” este o publicaţie a unei 
instituţii de învăţămînt superior, 
ne vom strădui să publicăm o serie 
de articole, recenzii semnate de 
colaboratorii acesteia.  Ziarul va fi 
şi o posibilitate de a face cunoscute 
tinere talente. Pe lîngă activitatea 
instructiv educativă propriu-zisă, 
la USEM sunt organizate o serie 

de activităţi extrauniversitare, 
ce au menirea de a-i încadra mai 
eficient în viaţa cotidiană pe viitorii 
specialişti. Din acest considerent 
ne vom strădui ca toate aceste 
acţiuni să fie oglindite în paginile 
publicaţiei.

Prin  intermediul ziarului   vom 
încerca să îndeplinim toate 
funcţiile  caracteristice instituţiilor 
mediatice. Dacă funcţia de 
informare, mai mult sau mai 
puţin, se regaseşte în toate  ziarele, 
noi promitem să ne consolidăm  
eforturile că să  contribuim la 
culturalizarea  studenţilor  prin 
intermediul unei recenzii  la un 
film sau la ocărţi.

În procesul instructiv educativ  
studentul rămîne a fi principalul 
element; reeşind din acest lucru 
ne vom strădui să ii alimentăm   
curiozitatea, precum şi să îl 
provocăm să citească mai mult. 
Pentru a rezuma cele spuse anterior, 
vom fi o publicaţie despre şi pentru 
dumneavoastră. 

Per aspera ad astra!!!
                                       Vlad Madan   
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Editorial

 Pe parcursul anului, conform 
calendarului bisericesc, avem patru 
posturi: cel al Sfintelor Paşti, Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel, Adormirii Maicii 
Domnului şi cel al Naşterii Domnului. 
Deoarece ne aflăm în a doua jumătate a 
lunii noiembrie şi ne apropiem  de Postul 
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, 
care după calendarul iulian, începe la 28 
noiembrie, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, 
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii 
Moldove, a binevoit să ofere un interviu 
corespondentului ziarului “Reporter 
USEM” despre importanţa acestuia în 
anul bisericesc şi modul de viaţă pe care 
ar trebui să-l aibă enoriaşii.

-  Înalt Prea Sfinţite, cum ar trebui să 
se pregătească creştinii pentru postul 
Naşterea Mîntuitorului Iisus Hristos?
-  Timpul se scurge şi în fiecare toamnă, 
cînd ne apropiem de postul Naşterea 
Mîntuitorului, trăim aceleaşi sentimente 
de bucurie duhovnicească, pentru că 
Hristos a venit printre noi de a ridica 
păcatul lumii. Precum fiecare creştin 
se pregăteşte pentru un eveniment, din 
timp, prin a face curat în casă şi a prepara 
diferite bucate, aşa şi sufletul unui creştin 
are nevoie de o „spălare de păcate”, ca 
să fie demn de a întîmpina Naşterea 
Mîntuitorului Iisus Hristos. În această 
perioadă creştinii sunt îndemnaţi să 
aibă o trăire deosebită. Ei trebuie să 
postească, să vină la biserică, să se 
mărturisească şi să se împărtăşească. 
Doar realizînd aceste lucruri putem să 
ne bucurăm de Naşterea Mîntuitorului 
Hristos „carele pentru noi oamenii şi 
pentru a noastră mîntuire S-a pogorât 
din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt 
şi din Maria Fecioară, şi S-a făcut om” în 

ieslea Betleemului şi nu în palate aurite. 
Deseori, cu părere de rău  pregătim 
mai mult trupul şi nu sufletul precum 
ar fi firesc. Noi în fiecare clipă trebuie 
să fim pregătiţi pentru întîmpinarea 
Mîntuitorului Hristos, cu atît mai mult 
în această perioadă.  
-    Cum trebuie să-şi educe creştinii copiii 
pentru ca aceştia să trăiască conform 
dogmelor  bisericeşti ?
- Hristos a venit pe pămînt şi ne-a 
arătat pilda cea bună şi frumoasă. Este 
de datoria noastră de a trăi conform 
învăţăturilor primite. El s-a născut 

în ieslele sărăcăcioase ale Betleemului, 
a crescut ca şi toţi copiii pe acest pămînt 
şi s-a jucat cu semenii săi... Însă ce Îl 
deosebeşte de ei e faptul că a primit o 
educaţie aleasă de la  Mama Sa. După 
cum ne informează scrierile Sfinţilor 
Părinţi, Hristos împreună cu logodnicul 
Fecioarei Maria, Iosif, se rugau şi 
munceau împreună. Încă din fragedă 
copilărie El a demonstrat o dragoste 
deosebită faţă de aproapele. Iată că s-a 
apropiat ziua când Mîntuitorul Hristos 
a fost botezat, apoi a început predica Sa 
în văzul tuturor şi pe toţi i-a îndemnat 
să ridice ochii de la pămînt spre cer, şi 
de a aduce mulţumire lui Dumnezeu, 
pentru întreaga creatură a Sa. Omul 
pe acest pământ este în mare trecere, 
iar sufletul este cel care se va înfăţişa la 
Dreapta Judecată. De aceea, noi, urmaşii 
lui Iisus Hristos, întotdeauna suntem 
îndemnaţi să postim, să ne rugăm, să fim 
mai blînzi, să frecventăm Sfînta Biserică, 
să ne mărturisim şi să ne împărtăşim cu 
prea curat Trupul Mîntuitorului,  şi cu 
sufletul luminat să întîmpinăm această 
frumoasă şi luminoasă sărbătoare a 
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos...
-   Cât de mulţi tineri frecventează 
biserica? 
-   Începînd cu anii 1989-90, când bisericile 
noastre au fost redeschise tinerii au 
început să frecventeze lăcaşurile de cult. 
Necătînd la acele interdicţii din perioada 
sovietică, oamenii veneau la biserică. 
Spre exemplu, eu, veneam la biserică şi 
mă mărturiseam, mă împărtăşeam şi 
plecam acasă înţelegînd că adevărul îl 
poţi afla doar în casa Domnului. După 
anii 1990 cînd Republica Moldova şi-a 
căpătat independenţa, mult mai mulţi 
oameni au început să vină la sfînta 
biserică. Eu mă bucur de tinerii noştri 

care au fost crescuţi în spirit creştinesc. 
Cei mai mulţi îi poţi vedea în zilele 
Sfîntului Post a Naşterii Mîntuitorului, 
a Învierii lui Hristos, de Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel sau Adormirea Maicii 
Domnului. Ei sunt prezenţi în biserică 
şi aceasta ne bucură pe noi fiindcă 
respectă legile creştineşti şi în acelaşi 
timp respectă îndemnul părinţilor şi 
buneilor, care întotdeauna au fost în 
sfînta biserică. Aş dori ca toţi creştinii să 
frecventeze mai des sfintele biserici, căci 
ea îndeamnă numai la bine şi dragoste 
faţă de aproapele. Acesta este mesajul 

Mîntuitorului Hristos lăsat pentru 
noi, acesta este mesajul bisericii care îl 
transmite tinerei generaţii. 
-   Cum ar trebui să se comporte tinerii în 
acest secol al tehnologiilor, ca să facă faţă 
tuturor provocărilor?
- Sfîntul Apostol Pavel 
ne vorbeşte: „este bine ca omul să 
cunoască toate, dar nu toate sunt 
folositoare pentru sufletul omenesc”. 
Tehnologiile informaţionale care 
slujesc binelui omului pot fi folosite 
doar dacă sunt ziditoare de suflet. 
Noi ca persoane înzestrate cu raţiune 
trebuie să  analizăm ce este bine pentru 
suflet şi ce nu. Reieşind din acest lucru 
putem deduce că utilizarea acestora 
pentru firea omenească depinde în 
exclusivitate de noi cum le folosim. Dacă 
prin intermediul televizorului privim 
un film istoric, spre exemplu, – nu este 
păcat. El contribuie la ridicarea gradului 
de intelectualitate al nostru. Datorită 
acestui mijloc putem să vizionăm diferite 
posturi de televiziune religioase precum 
ar fi: „Soiuz”, „Trinitas”, ce ne oferă o 
gamă largă de informaţie bisericească. 
În acest caz este chiar recomandabil.  În 
acelaşi timp prin intermediul TV avem 
acces la scene indecente, ce au menirea să 
ne duca în pierzanie. Omul este capabil 
de a face o alegere corectă, abilitate cu 
care a fost înzestrat de Dumnezeu. Din 
acest considerent trebuie foarte atent să 
alegem grîul de neghină. Părintele Ilie 
Cleopa obişnuia să spună „ Mînca-v-ar 
Raiul”. Vă doresc la toţi, să dea Bunul 
Dumnezeu ca să ne întîlnim acolo şi 
să ne bucurăm de Toate frumuseţile 
Raiului.  
-Vă mulţumim.
                                                                   Ion Asandi 

„Mă bucur de tinerii noştri care au fost crescuţi în spirit creştinesc ...”
Înalt Prea Sfințitul Vladimir Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove



Facultatea de Drept 

-Domnule decan, ce ar trebui să 
cunoască un abiturient în cazul în 
care decide să-şi continue studiile  în 
cadrul Facultăţii de Drept?                                                          
-În cadrul Facultăţii de Drept 
activează trei catedre: „Ştiinţe 
penale’’, „Drept privat’’ şi „Drept 

public’’. Învăţământul la Facultatea 
de Drept, ciclul I, se desfăşoară sub 
două forme: cea cu frecvenţa la zi, în 
urma careea studenţii au posibilitatea 
să primească  studii superioare, cu 
durata de studii de 4 ani, aceasta 
fiind valabilă pentru deţinătorii 
diplomelor de bacalaureat, 
diplomelor de Colegiu şi diplomelor 
de Studii Superioare. Celor de 
la frecvenţă redusă, oferindu-le 
studii superioare de licenţă cu 
durata de studii de 5 ani pentru 
deţinătorilor de bacalaureat, Colegiu 
şi diplomelor de studii superioare. 
Programul este fundamentat pe 
un plan de învăţământ, aprobat 
de către Ministerul Educaţiei, care 
reprezintă un sistem de activităţi 
în formarea profesională iniţială a 
specialiştilor în domeniul dreptului, 
şi cuprinde un şir de discipline, 
care vor determina un grad înalt 
de calificare a specialiştilor. Pe 
lîngă cursurile fundamentale, 
de orientare verticală, menite să 
fortifice competenţele generale 
şi să perfecţioneze competenţele 
de învăţare independentă şi de 
cercetare, programul oferă o serie 
de cursuri speciale, care vor dezvolta 
competenţele instrumentale, 
specifice domeniului de formare 
profesională şi programului propus. 
Pe lîngă toate acestea, învăţământul 
la Facultatea de Drept în cadrul 
studiilor superioare de masterat 
au durata de 1,5 ani pentru 
deţinătorii diplomelor de licenţă, 
master din acelaşi domeniu sau 
domeniu înrudit (drept precondiţie 
pentru această categorie este 
acumularea a cel puţin a 30 credite 
la disciplinele fundamentale şi de 
specialitate, determinate de instituţia 
organizatoare de masterat).
-  Cum este organizat  procesul de 
studii la masterat?
- Procesul de instruire este 
organizat pe trei semestre, conform 
calendarului academic, cu numărul 
total de 90 credite. Forma de 
organizare a învăţământului este cea 
cu frecvenţă la zi. 
În cadrul celui de-al doilea tip de 
master, profesionalizare - studile se 
desfaşoară 2 ani, pentru deţinătorii 
diplomelor de licenţă şi diplomelor 
de master (alte domenii).

Procesul de instruire este organizat 
pe patru semestre, conform 
calendarului academic, cu numărul 
total de credite 120. Forma de 
organizare a învăţământului este 
cea cu frecvenţă la zi. 
Fiecare din aceste forme include 
patru direcţii (specializări) 
de pregătire a specialiştilor la 
Cilul II: Drept penal; economic; 
constituţional şi administrativ 
precum şi Drept internaţional.
Fiecare specializare îndeplineşte o 
misiune specifică bine precizată, 
care se află în corelaţie cu 
domeniul de studii şi cu misiunea 
didactică şi de cercetare ştiinţifică 
a Universităţii de Studii Europene.
- Care sunt aptitudinile pe care le 
dezvoltă studii la ciclul II?
- Studiile superioare de masterat , 
acordă posibilitatea de a aprofunda 
cunoştinţele studenţilor în 

domeniul respectiv, căpătând 
aptitudini, inclusiv şi practice, în 
vederea amplificării capacităţilor 
de aplicare uniformă şi exactă a 
legislaţiei în vigoare. Titlul acordat 
la finele studiilor de masterat este - 
Master în drept.
Obţinerea de către studenţi a 
studiilor superioare de masterat, 
care ulterior vor fi angajaţi în 
câmpul muncii, v-a acorda 
priorităţi la promovarea acestora 
în funcţiile ierarhice.Ca urmare, 
studiile superioare de masterat vor 
influenţa atât calitatea pregătirii 
specialiştilor care vor oferi 
ultimilor perspective şi condiţii 
avantajoase de autorealizare cît şi 
imaginea ţării la nivel internaţional, 
privind calitatea programului de 
învăţământ naţional.
- Cum se desfăşoară cursurile în 
cadrul facultăţii?
- Facultatea de Drept îşi realizează 
activitatea de instruire în baza 
actelor (dispoziţii, decizii, 
regulamente) elaborate de către 
Universitatea de Studii Europene 
din Moldova. Membrii facultăţii, 
pe parcursul anului universitar 
2012-2013, au fost încadraţi în toate 
formele de realizare a procesului de 
studii,  conform planului de studii 
distribuirii şarjei anuale efectuate 
la catedre. Pe parcursul fiecărui 
semestru se practică asistarea 
reciprocă a membrilor catedrei, 
lecţii deschise cu analiza ulterioară 
la şedinţele catedrei. Lectorilor 
tineri li se acordă permanent ajutor 
metodic din partea celor cu practică 

pedagogică mai bogată şi 
a şefului de catedră.  
- Studiile se fac doar în 
limba română?
- Au fost întocmite 
curiculumurie la toate 
disciplinele catedrei în 
limba română şi rusă, au 
fost revăzute programele 
pe discipline, întocmită 
varianta desfăşurată 
a programelor, şi 
redactată bibliografia 
în conformitate cu 
modificările legislaţiei în 
vigoare. 
  În perioada anului 
universitar 2012-2013, 
planul de lucru continuă 
să fie perfecţionat şi 
modernizat. Predarea 

cursurilor normative s-a efectuat 
respectiv în limba de stat şi rusă, 
precum şi în limba engleză la filiera 
anglofonă.
- Cum este organizat, desfăşurat şi 
realizat procesul didactic?
- În vederea asigurării unei învăţări 
optime, se ţin uneori lecţii cu 
practicienii, care oferind multiple 
cazuri practice, intrigă studenţii 
spre cercetare. Deasemenea 
membrii catedrei în conlucrare cu 
studenţi de la specializarea drept  
economic, au organizate diferite 
întîlniri cu oficiali din instituţiile 
superioare din stat şi practicieni 
din domeniul juristprudenţei. 
În acest an universitar, continuă 
să se modifice standardele 
profesionale la fiecare disciplină 
predată la catedră. Membrii 
catedrei , lucrează în continuu 
asupra aducerii în concordanţă  a 
evaluării cu standardele respective. 
- Care sunt metodele de predare 
utilizate?
-  Exista mai multe metode. 
Printre acestea am putea remarca 
urmatoarele: 
Aplicarea metodelor de drept 
comparat la orele de curs, la 
seminare şi la alcătuirea testelor 
pentru evaluarea cunoştinţelor. 
Întocmirea Curriculumurilor 
disciplinare care diferă radical după 
formă şi cerinţe faţă de programele 
analitice. 
Modernizarea programelor de 
studii a fost realizată şi este în 
permanenţă la ordinea de zi. 
Racordarea procesului de studii 
prin aplicarea unor noi procedee, 
elaborarea cursului şi publicarea 
materialelor în cauză prin utilizarea 
noilor tehnologii didactice în 
procesul de predare cum ar fi 
metoda testelor pentru evaluarea 
cunoştinţelor, probleme practice, 
prin intermediul procesului 
formaţional, precum şi altele. 
      - Ce tehnologiilor moderne sunt 
utilizate în predare? 
 -Continuă utilizarea noile 
tehnologii didactice în procesul 
de predare, spre exemplu – teste, 
teste-glrilă, probleme practice. 
În procesul didactic tot mai des 
sunt aplicate testările lunare sau 
trimestriale. Studenţii prezintă 
investigaţii făcute în formă de 
referate sau note informative, 
chestionare. Se practică susţinerea 
examenelor în formă scrisă şi 
verbală conform testelor alcătuite 
de către cadrele didactice ce ţin 
prelegeri. O atenţie aparte se 
acordă studenţilor cu o însuşită 
slabă. Pentru realizarea acestor 
cerinţe la şedinţele catedrei se 
propune discutarea literaturii 
noi de specialitate, publicaţiilor 
periodice. La şedinţele catedrei sunt 
recomandate spre publicare articole 
ştiinţifice, materiale didactice 
semnate de lectorii catedrei.
 Care sunt metodele de evaluare a 
studenţilor în pricesul de predare-
învăţare?
- Una din perfecţionările formelor 
şi modalităţilor de evaluare 
este aprecierea studenţilor la 
examenele de curs. Baremul de 
note dă posibilitatea de a verifica 
mai veridic răspunsul studentului, 
anticipând contestările. În 
borderouri sunt incluse trei note: 
nota generală de la lecţiile practice, 
nota la examenul de curs, apoi se 
apreciază nota generală саrе se 
înscrie în borderou, matriculă şi în 
fişa personală а studentului.
 Modalitatea de evaluare 
a cunoştinţelor studenţilor 
acumulate pe parcurs este 
modernizată, la evaluarea curentă 
precum şi la evaluarea finală sunt 
aplicate testările. Studenţilor li 
se acordată posibilitatea de a-şi 
aprofunda cunoştinţele într-un 
anumit domeniu, prezentând 
investigaţii făcute în formă de 
referate sau note informative. 
     Se practică susţinerea examenelor 
în formă scrisă şi verbală. Pentru o 
implementare cît mai eficientă a 

cunoştinţelor teoretice, studenţii 
beneficiau de  consultaţii oferite de 
lectori.  
- Ce forme organizatorice în lucrului 
individual cu studenţii sunt utilizale?
- Studenţii, care au nevoie de 
unele precizări sau consultaţii, 
beneficiază de orele de serviciu 
şi de consultaţii a lectorilor la 
catedră, care au fost îndeplinite în 
conformitate cu graficul stabilit 
la şedinţa catedrei. La dorinţa 
studentului sunt făcute consultaţii 
generale şi individuale. În viziunea 
catedrei în permanenţă se află 
lucrul individual al studenţilor. Toţi 
lectorii duc evidenţa frecventării 
de către studenţi a prelegerilor, 
seminarelor. Studenţii, care nu 
frecventeză lecţiile practice, se 
obligă să prezinte în scris referate 
la temele care lipsesc şi se prezint 
la catedră în afara procesului de 
învăţământ pentru a-şi demonstra 
cunoştinţele respective.
În cadrul instruirii studenţilor, 
lectorii atrag atenţie referitor la 
acte normative noi, adoptate de 
Parlamentul şi Guvernul Republicii 
Moldova, aplicarea cărora în 
practică are o mare importanţă. 
Un rol deosebit în acest sens îl are 
lucrul asupra tezelor de licenţă. 
În ceea ce priveşte optimizarea 

parteneriatului  profesor – student 
ar fi necesar de a se mări numărul 
de ore la lecţii practice, precum şi  
micşorarea numărului de studenţi 
în grupe, pentru a asigura o mai 
reuşită receptivitate a materiei 
predate.
- În ce constă stagiile de practica la 
Facultatea de Drept?
- Repartizarea studenţilor la 
practică se face prin ordin. 
Practica de iniţiere se face uniform 
la judecătorii şi procuratură, cea 
de licenţă se desfăşoară prioritar 
la instituţiile de profil solicitate de 
către studenţi sau cu repartizarea 
de rigoare. Stagiile de practică se 
realizează în baza contractelor 
de colaborare încheiate între 
Universitatea de Studii Europene 
din Moldova şi instituţiile care 
constituie bazele de practică a 
studenţilor: Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Procuratura Generală, Uniunea 
Avocaţilor, etc. Totodată, în 
baza îndreptărilor emise de 
Universitatea de Studii Europene 
din Moldova, studenţii efectuează 
stagiile de practică în instituţii şi 
organizaţii neguvernamentale şi la 
întreprinderi al sectorului privat. 
- Cine supravegeaza buna 
desfăşurare a practicii?
 - Atît la practica de iniţiere,  cît 
şi la cea de licenţă, sunt numiţi 
coordonatorii de practică din 
rîndul profesorilor facultăţii, 
sarcina cărora este supravegherea 
şi asigurarea desfăşurării optime 
a practicii. Totodată coordonatorii 
sunt cei care pot explica sarcinile şi 
orice dificultăţi apărute în procesul 
desfaşurării. 
 Studenţii sunt repartizaţi conform 
doleanţelor la locul desfăşurării 
practicii. La finele practicii sunt 
pregătite toate documentele 
necesare, conform regulamentului 
de susţinere a practicii. Practica 

este asigurată de către lectorii 
titulari, împreună cu conducătorii 
de la locul de realizare a stagierii  
practicii.  Practica orientată 
spre obţinerea abilităţilor şi 
deprinderilor de bază în domeniul 
de formare profesională în 
domeniul jurisprudenţei.
- Care este calitatea procesului 
educaţional la facultate ?
- Evaluarea calităţii se bazează 
în mare parte şi pe autoevaluarea 
realizată de către cadrele didactice. 
Prin proiectarea activităţii şi 
elaborarea planurilor individuale, 
profesorii îşi trasează anumite 
obiective şi tind spre atingerea 
lor. Rapoartele de autoevaluare pe 
care le întocmesc anual profesorii 
despre activitatea didactico-
ştiinţifică, permit conturarea clară 
a unor criterii de autoevaluare 
în baza unor indicatori. Cea mai 
acerbă autoevaluare se face în 
momentul depunerii dosarului 
pentru concurs. În baza analizei 
efectuate profesorul (şi catedra) 
constată calitatea activităţii 
realizate, stabilind modalităţi de 
perfecţionare a activităţii.
- Pe ce se axează temele de cercetare 
a membrilor catedrei ?
- Temele de cercetare a membrilor 
facultăţii ţin de unele probleme 
studiate pe larg cum ar fi: drept 
constituţional, internaţional 
public, vamal, comunitar european, 
drept administrativ, protecţia 
internaţională a drepturilor 
omului,  etc. Trebuie de menţionat, 
că tematica investigaţiilor ştiinţifice 
este foarte vastă şi înglobează cele 
mai actuale tendinţe în doctrină şi 
practică. În primul caz, domeniul 
ştiinţific de cercetare se axează pe 
ajustarea constituţiei şi normelor 
constituţionale la standardele 
Europene cum ar fi: separarea  
puterilor în stat, garantarea 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţeanului, 
independenţa justiţiei, pluralismul 
politic, asigurarea opiniei opoziţiei 
şi integrarea Republicii Moldova în 
spaţiul European. Se supun analizei 
în plan comparat reglementările 
situaţiilor similare din sistemul 

de drept al altor state, se observă 
tendinţele contemporane în 
reglementarea situaţiilor analizate 
şi se extrag un şir de concluzii. În 
monografiile şi articolele publicate 
în revistele de specialitate, se 
studiază practica Europeană, a 
instituţiilor Europene, practica 
CEDO, regimului juridic al 
cetăţeniei Europene. 
În cel de-al doilea caz, domeniul 
ştiinţific de cercetare îl constituie 
dezvoltarea, stabilirea strategiilor şi 
formelor de manifestare în cadrul 
sistemului de drept, problema 
reglementării constituţionale a 
raportului dintre dreptul intern şi 
al statelor contemporane, analiza 
principiilor fundamentale ale 
dreptului, principalele probleme 
juridice legate de realizarea 
dreptului de recurs individual la 
o jurisdicţie internaţională. Este 
făcută încercarea de a elucida toate 
etapele pe care le implică recursul 
la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. 
                   Ion Zubco Student FJCP
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Gestul de copil - palmă peste obrazul adulților
3 A t e l i e r 

Maşa este o fetiţă de doar 4 anișori 
și ca oricare copil de vârsta ei, merge 
la grădiniță, îi place să recite poezii, 
să deseneze și adoră foarte mult 
animalele de companie. Ceea ce a 
făcut-o specială este modul prin 
care a reușit să-și afirme bunătatea 
și curajul, impresionând sute de 
oameni.

Ma ş a  şi …  pi s oiu l
După amiaza unei din zile, în fata 
pieței comerciale de pe strada “Ion 
Creanga” din capitală, situată chiar 
lîngă fostul cinematograf “Flacăra”, 
pe ambele părți ale trotuarului, 
comercianții de fructe şi legume  
crează un “coridoraș comercial” 
lung de zeci de metri, în scopul de 
a-şi realiza marfa.
Rătăcind parcă printre zecile de 
vânzători, o mulțime de oameni   
trec în grabă, în ambele direcții 
ale tarabelor instalate de vânzători, 
înghesuindu-se şi călcându-se 

pe picioare. Puţin mai la o parte, 
mai exact, în faţa unui butic 
amplasat vis-a-vis de un complex 
sportiv, așezată pe o cutie cu grilaj 
pentru transportul animalelor de 
companie, îmbrăcată aproape în 
întregime cu hăinuțe de culoare roz, 
cu cagula de la giacă şi căciula trasă 
pe ochișori, ținând strâns la braţ un 
pisoiaș, stă o fetiţă de vreo patru 
anișori.

„ Lu ați - l  vă  ro g ! . . .  Uit aț i -
vă  c ît  e  d e  d r ă g ă l a ș ! ”  

La picioarele copilei, este fixată în 
patru pietre, o foaie pe care este 
scris cu litere de culoare roșie, un 
mesaj în limba rusă, care sună astfel 
“подарю” - dăruiesc. Curiozitatea 
și mirarea mă obligă să mă apropii 
pentru a afla mai multe detalii. 
Îndată ce-mi îndrept privirea şi fac 
cîţiva pași spre ea, două doamne, 
îmi zic într-un singur glas, “luați-l 
vă rog, uitați-vă cît e de drăgălaș!”  
îndemnându-mă să iau pisoiașul 
acasă. Una dintre doamne este 

mama fetitei, Piantcovski Olga, care 
mărturisește că:  „Am găsit pisoiașul 
la intrarea în blocul unde locuiesc. 
Deoarece fetiţa este alergică la 
blănița pisicilor, nu putem să ţinem 
animăluţul acasă. De aceea am 
decis să-l oferim cadou unui bun 
trecător”.
Din ziua în care l-au găsit, 
motănașul s-a adaptat foarte 
repede, însă știind că acesta nu va 
putea rămâne în casa lor, au decis 
să nu-i dea nume, lăsând ca acesta 
să-i fie dat de persoana care-l va 
adăposti.
Chiar dacă sunt în așteptarea unui 
deznodămînt mai bine de o oră 
și jumate,  iar afara temperatura 
joasă îți îngheață obrăjorii,  Maşa, 
fetiţa de doar patru anișori  a decis 
că, nu va merge acasă până cînd 
cineva nu-i va lua pisoiașul, pentru 
a-l îngriji şi oferi toată dragostea de 
care are nevoie. “Nu o  să-l oferim 
oricărui trecător, ci doar celui care 
ne va insufla încredere. Acel om 
îl vom identifica după privire și 
comportament. Dorim ca pisoiașul 
să aibă parte de tot ce-i mai bun” 
declara mama fetiţei.
Îl ţine strâns la piept ş-îl mângâie, 
iar în ochii căprui a fetiţei, se 
remarcă ușor bucuria și dragostea 
faţa de animaluţ și tot odată regret-
ul ca se va desparți de pisoiașul pe 
care l-a îndrăgit atât de mult.

Di n  z e c i  d e  tre c ător i ,  s - a 
apropi at  d o ar  u nu l

Este deja ora 16:55, mulțimile de 
trecători  par a fi impresionați de 
gestul fetiţei, însă bunătatea lor se 
limitează doar la aceea că citesc 

curios mesajul de pe foaie şi își 
continuă indiferenţi drumul. La scurt 
timp se apropie o doamnă cu vârsta 
cuprinsă între 25-30 ani, îmbrăcată 
în o giaca de culoare albă, ținând în 
mînă o sacoșă în care se puteau vedea 
mai multe cutii cu mâncare pentru 
pisici. Aceasta pare a fi cointeresată să 
ia pisoiașul acasă.
Alina, originară din Chișinău, s-a 
arătat încîntată de gestul şi curajul 
fetiței “am şi eu un motănaș acasă, la 
fel de micuț si drăguț ca acesta. L-am 
găsit nu prea departe de aici, pe stradă 
în timp ce mă îndreptam spre casă. 
Stătea sărmănelul zgribulit din cauza 
frigului, lîngă trotuar. Mi-a fost foarte 
milă şi l-am luat. Acum se bucură de 
dragoste şi căldură, fiind considerat 
membrul familiei” ne mărturisește 
Alina.
În timp ce fetiţa împreună cu mămica 
ei încercau să o convingă pe Alina să 
ia pisoiul, nici nu am observat când 
în jurul nostru s-au adunat zeci de 

oameni, curioși să afle ce se petrece 
cu acel motănaș  aducând laude la 
adresa fetiţei şi familiei acesteia.
“E foarte drăguț din partea lor, e un 
gest demn de-a fi urmat de către 
toți” spune o bătrânică, care susține 
că în apartamentul ei, locuiesc cinci 
pisicuțe, o parte dintre ele, la fel, fiind 
luate din stradă.

Happy End 
În timp ce maturii discutau, Maşa 
continua să mângîe motănașul… 
După mai multe tentative de 
convingere, într-un final, Alina 
decide că cel mai potrivit loc pentru 
pisoiaș este acasă la doamna Alina.
 Odată încheiat acordul, pe faţa fetiţei 
se ivește un zâmbet dulce, copilăresc,  
prin care își exprimă bucuria că 
motănașul ei, va avea un adăpost  și 
totodata își va face un bun prieten 
de joacă. Pune pisoiașul în cutie 
şi împreună cu mămica ei și d-na 
Alina se fac nevăzute în mulțimea de 
oameni.
                  Ion Asandi student FJCP

Ion Asandi

În perioada 11 - 17 octombrie în 
Republica Moldova, s-a desfăşurat 
săptămîna tineretului. Cu această 
ocazie în cadrul a mai multor 
instituţii de învăţămât superior au 
fost organizate o serie de activităţi 
cu scopul de a promova tinerii 
studenţi şi de ai familiariza  cu o 
serie de probleme cu care se confrută 
societatea. 
Miercuri, 13 noiembrie în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova  a 
fost organizată o masă rotundă cu 
genericul  “Televiziunea între artă  şi 
comunicare” .
La  care au participat studenţii de la 
Universitatea Tehică din Moldova şi 
Universităţii de Studii Europene din 
Moldova. În cadrul evenimentului 
au fost prezetate mai multe 
comunicări ce s-au axat pe apariţia, 
evoluţia şi specificul televiziunii.
Cu această ocazie prorectorul pentru 
activitate didactică a Universităţii de 
Stat din Moldova, Otlilia Dadara, 
doctor habilitat, profesor universitar, 
a remarcat: “Acţiunea de astăzi face 
parte din şirul de evenimente ce se 
desfăşoară în acest interval de timp 
în instituţia noastră. Faptul că astăzi 
participă reprezentanţi a mai multor 
instituţii de învătămînt superior 
din ţară, este o bucurie pentru noi. 
Reprezintă o oportunitate faptul că 
tinerii au posibilitatea să se cunoască 
între ei şi să facă schimb de  păreri 
vis-a-vis de unele probleme cu care 
se confruntă instuţiile media de la 
noi”.
Unii din organizatorii evenimetului 
şi moderatorul acestuia, lectorul, 
Vlad Madan a relatat că: “Obiectivile 
pe care şi le-au propus organizatorii 
au fost atinse. La această masă 

rotundă au participat studenţi 
din trei instituţii de învăţămînt  
superior, care în cadrul comunicării 
lor s-au axat atît pe aspectul tehnic 
de funcţionare a televiziunii cît şi pe 
cel de creaţie. Concluziile la care au 
ajuns participanţii sunt pertinente 
în contextul în care vorbim de o 
aplicare ulterioară a cunoştinţelor 
dobîndite, în  cadrul acestei mese 
rotunde. Asemenea acţiuni sunt 
bine venite pentru ca studentul  să 
se familiarizeze mai profund cu 
problemele cu care se confruntă 
posturile tv, şi specificul materialelor 
jurnalistice carterisitice acestor  
tipuri de instituţii  media. Asemenea 
întruniri ar fi cazul să se desfăşoare 
mai des, iar aria de participare să 
se extindă  asupra celor de peste 
hotare”.
Pritre cei prezenţi la eveniment sau 

enumerat şi studenţii Universităţii 
de Studii Europene din Moldova.
Ion Zubco student la Facultatea de 
Juralism şi Comunicare Publică al 
Unisersităţii de Studii Europene 
din Moldova susţine că ”Sunt 
mulţumit de experienţa căpătată în 
cadrul acestei mese rotunde. Mi-a 
plăcut maniera în care studenţii 
de la Facultatea de Jurnalism a 
Universităţii de Stat din Moldova şi-
au prezentat temele comunicărilor, 
şi m-au motivat să tind spre culmi 
mai înalte. O deosebită atenţie mi-a 
atras laboratorul TV. Am înţeles că 
numai prin muncă şi perseverenţă se 
poate ajunge la rezultate fructuoase.”
La final, studenţii au avut 
posibilitatea să exerseze în cadrul 
laboratorului tv şi să familiarizeze cu 
modul de funcţionalitate a acestuia.
                                 Ion Asandi

Televiziunea între artă şi comunicare
   Romanul „Unsprezece minute” este 
un BEST-SELLER care fascinează atât 
prin delicatețea stilului, cât și prin 
abordarea psihologică a personajului 
principal.
Maria, o tânără care acceptă dragostea 
ca pe „un lucru care te face să suferi...”, 
își face valiza și pleacă din satul 
brazilian, în care se născuse. Ajunge în 
Geneva și visează să găsească faimă și 
bani, dar realitatea o impune să lucreze 
prostituată pe străzile orașului. 
Ralf este un pictor care se îndrăgostește 
de Maria, în timp ce picta într-o 
cafenea. Ralf și Maria urmează să se 
cunoască și în cursul iubirii pictorul o 
va învăța pe prostituată să-și descopere 
lumina personală. Maria va fi pusă la 
grea încercare și de alegerea ei depinde 
cursul faimoasei povești.  Sensul global 
al cărții îl găsim într-o secvență de 
dialog de la sfârșitul cărții: 
— Cum se face că te-ai putut îndrăgosti 
de o prostituată?
— La început, n-am înţeles. Dar astăzi, 
gîndindu-mă puţin, cred că, ştiind că 
trupul tău nu va fi niciodată doar al 
meu, mă puteam concentra să-ţi 
cuceresc sufletul.

Prin aceste cuvinte, Paulo Coelho 
elucidează ideea că bărbații n-ar 

trebui să iubească femeile pentru 
virginitatea trupului, ci pentru 
virginitatea sufletului. 
Cartea cuprinde și o vagă descriere a 
sentimentelor umane, ceea ce 
motivează pe mulți să citească nu 
numai filele cărții, dar și file din 
lumina propriilor stări spirituale. 

                     Ion Zubco, student FJCP

Recenzie
            „Unsprezece minute” de Paulo Coelho

«- Cum a fost intalnirea pe nevazute? il 
intreaba un student pe colegul de camera. 
- Nasoala! Tipa a aparut cu un Rolls Royce 
din 1932. 
- Pai asta-i o masina foarte scumpa. Ce a fost 
asa rau? 
- Era proprietara originala.»

Din cugetările unui student: 
“Înainte aveam o viaţă foarte 
activă: jucam tenis, fotbal, biliard, 
şah... participam la raliuri... totul 
s-a terminat, din păcate, când 
mi-a căzut Windows-ul.”

Bancuri 
La o restanta toti studentii asteptau in 
amfiteatru si, la un moment dat, intra 
profesorul... 
- Intrebare de nota 10: cum ma cheama? 
... Liniste... 

- Intrebare de nota 5: la ce materie dati azi 
restanta ? 
... Liniste... 
Se aude o voce de undeva din spate: 
- Scarba vrea sa ne pice!

***



Oamenii de stiinţa ruşi au dovedit 
experimental proprietăţile 
miraculoase ale semnului crucii 
şi al rugaciunii. «Am stabilit că 
vechiul obicei al facerii semnului 
crucii deasupra mîncării şi băuturii, 
înainte de masă, are un profund 
sens mistic. În spatele lui este 
un folos practic: mîncarea este 
purificată efectiv instantaneu. Este 
un mare miracol, ce se întampla 
fizic în fiecare zi», a declarat 
fizicianul Angelina Malakhovskaya, 
citată de publicaţia Zhizn.
Malakhovskaya a studiat puterea 
semnului crucii timp de aproximativ 
zece ani. A facut numeroase 
experimente  descoperind proprietăţile 
bacteriale unice ale apei dupa ce 
este binecuvantată cu o rugaciune    
ortodoxa şi cu semnul   crucii.
Apariţii Editoriale
Studiul a mai observat un nou şi 
necunoscut efect al Cuvantului 

lui Dumnezeu, de transformare a 
structurii apei, în special densitatea ei 
optică în spaţiul spectral ultra-violet.
Oamenii de stiinta au studiat impactul 
rugaciunii Tatăl nostru şi al semnului 
crucii asupra bacteriilor patogenice. 
Toate mostrele conţineau anumite 
bacterii. S-a observat că dacă se rosteşte 
rugăciunea domnească şi se face 

semnul crucii asupra apei, numărul 
de bacterii dăunatoare scade de şapte, 
zece, sute chiar mii de ori. Rugăciunea 
a fost spusă atît de catre credincioşi 
cît şi de necredincioşi, iar numarul 
bacteriilor, indiferent de mediu, a 
scăzut faţă de mostrele de referinţă.
Oamenii de stiinţă au mai dovedit 
efectul benefic al rugăciunii şi al 
semnului crucii asupra oamenilor. 
La toţi participanţii la teste presiunea 
sangelui s-a stabilizat, iar parametrii 
s-au îmbunătăţit. In mod uimitor, 
parametrii s-au modificat în direcţia 
necesară vindecării: la oamenii 
hipotensivi presiunea sîngelui a 
crescut, iar la hipertensivi a scăzut. 
S-a mai observat că dacă semnul crucii 
este facut neîngrijit şi fără să atingă 
punctele corespunzătoare - centrul 
frunţii, centrul plexului solar şi 
umerii  rezultatele pozitive ale testelor 
sunt mai slabe, sau chiar absente.
                                                                          www.moldova.org

Stiinta confirma efectele miraculoase ale semnului crucii si ale rugaciunii
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          Stimaţi cititori!
În ziarul “Reporter USEM” sunt 
publicate mai multe învăţături şi 
imagini cu caracter duhovnicesc, fapt, 
ce presupune o atitudine evlavioasă şi 
respectuoasă. Vă rugăm să nu folosiţi 
ziarul în scopuri menajere!
Dacă nu mai aveţi nevoie de el, 
dăruiţi-l prietenilor, cunoscuţilor şi 
celor ce doresc să-l citească.

      RUGĂCIUNE ŢĂRII MELE
Ajută, Doamne Sfinte, Ţării mele
Să-şi umple sufletul de soare şi de stele!
În inima ei, azi de neguri plină,
Lumină, Doamne, să reverşi, lumină!
Alungă-i corbii negri ce dau roată,
Sinistru croncănind în zarea toată.
Şi duhurile rele care vor
Să ne cuprindă în negurile lor!...
Alungă toate miasmele ce azi
Îi cad pe flori, pe iarbă şi pe brazi,
Şi-n cerul tot, din zare până-n zare,
Întinde-i curcubeu peste hotare!...
                                              Vasile Militaru

S p i r i t u a l i t a t e

Pentru orice necaz care ne zdruncină 
sufletul, există un singur leac, un 
singur remediu - biserica. Unele 
neputinţe sunt roade ale patimilor, 
ale păcatelor noastre. Păcatul 
atrage boala, neputinţa şi neliniştea 
sufletească; păcatul aduce întuneric, 
incertitudine, frică; păcatul urîţeşte, 
lasă sufletul pustiu, părăsit; păcatul 
alungă harul Duhului Sfînt, Îl 
alungă pe Însuşi Dumnezeu 
din cămara sufletului nostru, 
lăsîndul-L în spatele uşii închise.
Sufetul căzut are nevoie de sprijin 
să se ridice; sufetul căzut are 
nevoie de Lumină pentru a ieşi 
din întunericul păcatului; sufletul 
căzut are nevoie de «Doctorul 
sufletelor şi al trupurilor noastre».
Dumnezeu doreşte «însănătoşirea» 
tuturor, ridicarea fiilor Lui din păcat, 
doreşte să audă de la fiecare: «Tată, 
am greşit la cer şi înaintea Ta, nu 
sunt vrednic a mă numi fiul Tău!» 
Dumnezeu dă iertare greşelilor şi 
odată cu aceasta şi vindecare, fie ea 
de natură trupească, fie sufletească.

De cele mai multe ori, Mîntuitorul, 
pentru a da vindecare şi iertare, cere 
omului credinţă: «Crezi tu că pot face 
Eu aceasta?», aşteptînd răspunsul 
omului: «Da, Doamne, cred, ajută-
mi necredinţei mele!» Şi imediat vine 
glasul lui Dumnezeu: «Îndrăzneşte, 
credinţa ta te-a mîntuit. Mergi în pace.»
Fiecare dintre noi aşteaptă acest 
răspuns mîntuitor, dar Dumnezeu nu 
i-l dă oricui; i-l dă omului cu adevărată 
credinţă, omului care şi-a pus 
încrederea numai în El, lepădînd grija 
lumii şi a celor pămînteşti; credinţa 
este puntea către Dumnezeu, către 
Viaţă: «Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel 
ce crede în Mine chiar dacă va muri va 
trăi; şi oricine traieşte şi crede în Mine 
nu va muri în veac. «(Ioan 11, 25-26).
Dîndu-ne iertare păcatelor şi 
vindecare de neputinţele trupeşti, 
Dumnezeu asteaptă de la noi 
îndreptare şi voinţă puternică pentru 
a nu mai cădea în groapa păcatului.
După multă pocăinţă, mărturisirea 
credinţei şi întoarcere, fiecare 
primeşte răspunsul mîntuitor: «Iată, 

te iert şi te dezleg de toate păcatele.» 
Însă odată iertaţi şi vindecaţi de 
suferinţele noastre trebuie să ne 
întărim în voinţă, căci tot Mîntuitorul 
zice: «Iată, te-ai făcut sănătos, de acum 
să nu mai greşeşti. «Ori odată fiind 
curăţiţi de păcatele noastre şi iertaţi, 
mintea şi sufletul nostru trebuie să se 
întărească pe calea dreptăţii, să nu mai 
cadă în groapa din care a fost ridicat.
«Voiesc să fiu sănătos». Uneori 
neputinţa trupească este soldată 
şi cu deznădejdea; ştim cu toţii că 
«cele ce sunt cu neputinţă la om, 
sunt cu putinţă la Dumnezeu» (Luca 
18, 27), că, doar atunci cînd nu mai 
există ajutor lumesc, omul apelează 
la ajutorul lui Dumnezeu. Deseori 
Dumnezeu, după îndelungi rugăciuni 
ascultă cererile noastre pentru a ne 
încerca credinţa şi răbdarea; ori acest 
lucru nu e prilej de deznădejde, ci de 
întărire şi stăruinţă în rugăciune.
Sănătatea trupească aduce şi linişte 
sufletească, pace şi rînduială. 
Dumnezeu este singurul care 
poate da iertarea păcatelor, care 

cunoaşte interiorul fiinţei umane, 
şi singurul care poate da vindecare.
El, Părintele cel preabun şi mult-
milostiv, văzînd lacrimile fiilor Săi, 
durerea şi suferinţa lor nu întîrzie să 
aducă mîngîiere, iertare şi lumină. Nu 
e nimic mai mulţumitor pentru El decît 
să vadă iubirea şi nădejdea fiilor Săi.

Fie ca Bunul Dumnezeu să 
audă glasul rugăciunii fiecăruia 
dintre noi şi să ne dea iertare şi 
vindecare de toate neputinţele 
noastre, făcîndu-ne vrednici de 
răsplata: «Fie ţie după credinţa ta!»

Valentin Ceban 
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În fiecare an, pe 8/21 noiembrie 
creștinii ortodocși îi sărbătoresc 
pe Arhanghelii Mihail și Gavriil, 
sărbătoarea purtînd în popor 
denumirea de Sfinții Arhangheli, 
Sfinții Voievozi. Arhanghelii au 
misiunea de a vesti oamenilor 
tainele cele mari ale lui Dumnezeu, 
de a descoperi prorocirile cele înalte 
îngerilor și, prin ei, oamenilor. Aceștia 
sînt cei care înmulțesc sfînta credință 
între oameni, luminînd înaintea lor 
cu lumina Sfintei Evanghelii.
Arhanghelul Mihail semnifică 
„puterea lui Dumnezeu” și este 
voievodul oștilor cerești și cel dintîi 
din ceata Sfinților Arhangheli. El 
poartă sabie de foc și are misiunea de 
a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui 
puterea vrăjmașilor. Cînd Lucifer 
a greșit în cer, tulburîndu-se toate 
puterile cerești și începînd a cădea

 mulțime de îngeri, atunci 
Arhanghelul Mihail a stat în mijloc 
și a strigat: „Să luăm aminte”. Din 
clipa aceea a încetat căderea îngerilor, 
căci toți au luat aminte la glasul lui și 
la greșeala îngerilor decăzuţi. În Sf. 
Scriptură se amintește de mai multe 
acțiuni ale Arhanghelului Mihail, 
dintre care vom aminti că el a păzit 
pe Daniil cu viața în groapa cu lei, el 
a adus foc și pedeapsă peste cetățile 
desfrînate Sodoma și Gomora, el 
l-a scos viu pe Lot din Sodoma. Și la 
sfîrșitul veacului tot el, împreună cu 
toată ceata arhanghelilor, va suna din 
trîmbiță, va scula pe cei morți și va 
aduna toate limbile la judecată, după 
mărturia Sf. Pavel care zice „Că însuși 
Domnul întru poruncă cu glasul 
Arhanghelului și întru trîmbița lui 
Dumnezeu se va pogorî din cer”.
Cea mai răspîndită credință populară 
cu privire la Arhanghelul Mihail 
este aceea în care el împreună cu 
Arhanghelul Gavriil, ca cei mai 
mari între îngeri ce există păzesc 

oamenii pe parcursul întregii lor 
vieți, iar la sfîrșitul vieții, în ceasul 
morții tot ei le iau sufletele. După ce-l 
plimbă prin toate locurile pe unde 
fusese în viață, Arhanghelul Mihail 

duce sufletul răposatului înaintea 
Scaunului lui Dumnezeu şi în funcție 
de decizia luată aici,  îl duce mai 
apoi în rai sau în iad. După credința 
că Sf. Arhanghel Mihail ia sufletele 
oamenilor în clipa răposării, a rămas 
zicala „îl ia Sf. Arhanghel”, care 
simbolizează că moare, se duce. Prin 
sate nu se lucrează, de frică ca Sfinții 
Arhangheli să nu le ia viața. Poporul 
credea că Arhanghelul Mihail are 
niște lumînări de diferite dimensiuni, 
aceste lumînări arătînd cît mai au 
de trăit oamenii cărora acestea le-
au fost destinate. Oamenii de la sate 
susțineau, totuși, că Arhanghelii sînt 
miloși, există, de altfel, superstiția 
conform căreia atunci cînd vin să 
ia sufletele oamenilor, Arhanghelii 
plîng. Datorită Arhanghelilor 
oamenii nu mai știu în ce zi vor muri.
Arhanghelul Gavriil semnifică 
„bărbat-Dumnezeu” și este 
arhanghelul bunelor vestiri, acelora 
de bucurie, are şi misiunea de a 
vesti oamenilor tainele cele mari 

dumnezeiești. El nu mai poartă 
sabie de foc, ci crin de neîntinată 
bucurie. El a fost ales și trimis de 
Dumnezeu la Fecioara din Nazaret 
să-i vestească taina mare a întrupării 
Domnului, rostind cel dintîi numele 
Prea Dulcelui Iisus. El a vestit și a 
pus nume. Tot el a vestit păstorilor 
că în Betleem s-a născut Mesia. El 
a cîntat cel dintîi „Slavă întru Cel 
de sus lui Dumnezeu și pe pămînt 
pace, între oameni bunăvoire”. Sf. 
Gavriil ocrotește pe fecioare, acoperă 
pe mame, păzește pe prunci, duce 
rugăciunile cele fierbinți la Dumnezeu 
și aduce înapoi împlinirea cererilor. 
După cum constată scrierile ajunse 
pînă la noi Arhanghelul Gavriil apare 
mai rar în credințele și povestirile 
credincioșilor, rămînînd oarecum în 
umbra. Moldovenii îi cinstesc în mod 
deosebit pe Sf. Arh. Mihail și Gavriil. 
Sînt numeroase biserici cu hramul 
Sf. Arhangheli, precum și numeroși 
credincioși care le poartă numele.

www.moldovenii.md

Sf i nţi i  Ar h ang h e l i  M i h ai l  ş i  G av r i i l  -  o c rotitor i i  stu d enţi l or

Îngerii noştri păzitori sunt alături de 
noi mereu şi le putem cere ajutorul 
ori de câte ori suntem în dificultate. Ei 
sunt dispuşi să ne ajute, trebuie doar 
să le cerem asta. Misiunea îngerului 
nostru păzitor este aceea de a ne însoţi, 
de a ne inspira şi de a ne impulsiona 
spiritual pe parcursul întregii noastre 
vieţi.
Pentru a sublinia şi mai mult rolul 
şi ajutorul extrem de important al 
îngerului păzitor, tradiţia creştină arată 
că, în anumite condiţii (de exemplu, 
atunci când este apelat cu fervoare), 
îngerul păzitor poate interveni rapid şi 
profund în evoluţia noastră spirituală, 
el poate chiar să obţină graţia lui 
Dumnezeu pentru iertarea greşelilor 
noastre.
O modalitate extrem de simplă şi de 
eficientă, accesibilă oricui, de a ne 
deschide inima faţă de ghidarea şi 
protecţia divină a îngerului nostru 
păzitor, este rugăciunea «Înger, 

îngeraşul meu»: 
„Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat 
Dumnezeu,
Întotdeauna fii cu mine şi mă învaţă să 
fac bine;
Eu sunt mic, Tu fă-mă mare;
Eu sunt slab, Tu fă-mă tare;
Şi-n tot locul mă păzeşte şi de rele mă 
fereşte;
Doamne îngeraşii tăi, fie păzitorii mei,
Şi în zi şi în noapte şi în ceasul cel de 
moarte.”
Îngerul Păzitor ne ajută pe fiecare 
dintre noi să învingem diversele 
tentaţii inferioare sau devieri de la 
calea noastră spirituală, cu care încă 
ne mai confruntăm. El ne ajută să ne 
transformăm în bine întreaga viaţă. 
Conştientizarea legăturii cu îngerul 
păzitor poate constitui deci primul 
pas către Dumnezeu, făcut de fiinţa 
umană.    

www.creştinortodox.ro

                        Ziua îngerului păzitor 

1.Trăieşte în integritate Îngerii mi-au 
spus: „Petrece-ţi timpul ocupându-te de 
activităţi care se potrivesc cu cele mai înalte 
intenţii ale tale. Lasă deoparte lucrurile la 
care intuiţia te îndeamnă să renunţi. Îngerii 
m-au îndemnat să-mi ascult inima. M-au 
asigurat că voi fi în siguranta dacă refuz 
munca care nu se potriveşte adevaratelor 

mele intenţii. Am descoperit rapid ca 
îngerii aveau dreptate!
2. Nu există decat ACUM „Eşti complet 
şi întreg chiar acum. Nu-ţi pune speranţa 
în ceea ce ţi-ar putea aduce ziua de mâine 
– asta ar implica ca eşti imperfect sau iţi 
lipseşte ceva acum, şi că vei fi complet 
doar atunci când ceva exterior va apărea 

în viaţa ta în viitor.” Când îngerii mi-au 
spus acestea, am realizat că eu trăiam 
pentru viitor. Mă concentram pe ceea ce 
ziua de mâine mi-ar fi putut aduce, şi nu 
pe binecuvântările din prezent. Acum 
alcătuiesc în gând o listă a lucrurilor pentru 
care sunt recunoscătoare în fiecare seară.                          

www.damaideparte.ro

Lecţii învăţate de la îngeri


