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Rectorul Universităţii de Studii Europene din Moldova, 
Doctor Honoris Causa la Universitatea „Danubius”

Momente emoţionante 
la Universitatea „Danubius” 
din Galaţi, care a primit în 
rîndul său, cu multă onoare, 
un nou membru: Prof. univ. 
dr. Iurie SEDLEŢCHI, Rec-
tor al Universităţii de Studii 
Europene din Moldova.

Ceremonia a fost des-
chisă de către Preşedinte-
le Senatului Universităţii 
„Danubius”, Conf. univ. dr. 
Mirela ARSITH, domnia sa 
introducînd auditoriul în 
atmosfera solemnă a unei 
şedințe cu un singur punct 
pe ordinea de zi: decernarea 
titlului de Doctor Honoris 

Causa Prof. univ. dr. Iurie 
SEDLEȚCHI.

Rectorul Universită-
ții „Danubius”, Conf. univ. 
dr. Andy PUȘCĂ a descris 
noul membru al universită-
ții pe care o conduce ca pe 
un vechi şi bun colaborator, 
„personalitate a domeniului 
juridic şi a culturii europe-
ne, fondator al unei univer-
sități de elită din Republica 
Moldova, o universitate care 
ne face cinstea de a ne deve-
ni partener cu mult timp în 
urmă, punînd împreună ba-
zele unor proiecte europene 
care vor aduce rezultate cu-

rînd. În continuare, liderul 
Universității „Danubius” a 
accentuat voința sa ca cele 
două universități private să 
devină un tot unitar care să 
contribuie, prin transfer de 
idei şi de cunoaştere, la dez-
voltarea regiunii Galați.

Vizibil emoționat în pro-
priul rol, de Laudatio rostit 
de către Conf. univ. dr. Mo-
nica POCORA – Prorector 
cu activitatea didactică şi de 
Diploma de Doctor Hono-
ris Causa înmînată de către 
Lect. univ. dr. Ana Alina 
IONESCU DUMITRACHE 

– Decan al Facultății de 
Drept, Prof. univ. dr. Iurie 
SEDLEȚCHI nu a ascuns 
publicului faptul că i-a fost 
mai uşor să ofere, în calita-
tea sa de Rector al Universi-
tății de Studii Europene din 
Moldova, titluri de Doctor 
Honoris Causa, declarîn-
du-se onorat şi profund 
impresionat de acest eveni-
ment. „Vă cuprind pe toți!”, a 
încheiat Prof. univ., dr. Iurie 
SEDLEȚCHI.

Rectorul USEM, dr. Iurie 
SEDLEȚCHI nu se întoarce 
la Universitatea de Studii 

Europene din Moldova doar 
cu acest titlu ci şi cu un valo-
ros parteneriat încheiat pen-
tru studenții săi. Este vorba 
despre protocolul semnat 
cu Cristi GODINAC, Preşe-
dintele Sindicatului Român 
al Jurnaliştilor MediaSind, 
pentru proiectul Proiectu-
lui ReStart - pentru un jur-
nalism de calitate, proiect 
lansat  de către SRJ Media-
Sind, cu ocazia Zilei Mondi-
ale a Libertăţii Presei, fiind 
inspirat de conceptul  The 
Ethical Journalism Initia-
tive promovat de Federaţia 
Internaţională a Jurnalişti-

lor. Proiectul se adresează 
studenţilor din universităţi-
le româneşti care vor să se 
implice în promovarea unui 
jurnalism de calitate. Amin-
tim faptul că proiectul-pilot 
a fost lansat de Universitatea 
„Danubius” împreună cu 
Agenţia Naţională de Presă 
AGERPRES. 

Ana Alina IONESCU 
DUMITRACHE

Purtător de cuvînt, 
Universitatea „Danubius”
Articol preluat de pe site-ul 

Universității „Danubius”,
Galați, România 
www.univ-danubius.ro/

 Contradicții interminabile
Campania electorală prezi-

dențială a suscitat o serie de con-
tradicții privitoare la opțiunile ge-
opolitice ale Republicii Moldova. 
Conştient sau subconştient fiecare 
dintre noi analizează încotro va 
merge țara noastră: spre Est sau 
spre Vest? Aceste opțiuni contra-
dictorii au fost reflectate şi de către 
subiecții interviurilor realizate ad-
hoc pe străzile capitalei. Unii oa-
meni au răspuns că ştiu sigur care 
va fi vectorul Republicii Moldova, 
alții şi-au exprimat neutralitatea 
privind orientarea geostrategică a 
țării. Marea majoritate a tinerilor 
văd viitorul Moldovei în Europa, 
motivîndu-şi părerea prin gradul 
înalt de cultură şi oportunitatea de 
dezvoltare personală.

 COR: Cum credeți - spre care 
zonă este mai bine să ne orientăm 
politica țării, spre Europa sau spre 
Eurasia? 

ALINA: «Eu cred că spre Eu-
ropa, deoarece am călătorit prin 
multe țări şi am fost profund mira-

tă de civilizația şi de nivelul de trai 
de acolo». 

COR: Aveți cunoscuți peste ho-
tare, ce v-au spus ei despre nivelul 
de trai de acolo? 

GHEORGHE: «Da, am rude în 
Europa şi ştiu că e cu mult mai bine 
să trăieşti într-o țară europeană, şi 
aş vrea şi eu să plec».

COR: Unde ați vrea să locuiți, 
dacă ați avea de ales? 

VALENTINA: «În Italia, fiind-
că am călătorit mult prin această 
țară şi mi-a plăcut foarte mult isto-
ria, monumentele, cultura şi civili-
zația ei».

DENIS: «În Franța, am auzit 
multe de la prietenii mei stabiliți 
acolo: despre respectarea legilor şi 
protecția socială înaltă a populați-
ei». 

De aceeaşi părere, că în Euro-
pa nivelul de viață este înalt, este şi 
populația de vîrstă medie, dar care 
e mai reținută la tema integrării eu-
ropene. 

Cetățenii intervievați care au 

avut ocazia de a vizita Eurasia sau 
Europa au spus că sunt nevoiți să 
plece în căutarea unui loc de mun-
că mai bine plătit, pentru că nu au 
găsit o altă cale. Majoritatea preferă 
țările europene, cea mai solicitată 
fiind Italia, urmată de Franța. Însă 
cetățenii care au o mică afacere în 
agricultură, privesc spre regiunea 
Euroasiatică, drept partener pen-
tru piața de desfacere a Moldovei. 
Întreprinzătorii însă nu au negat că 
nu şi-ar dori să cîştige granturi eu-
ropene, deoarece standardele euro-
pene le depăşesc cu mult pe cele de 
pe piața națională la moment. 

COR: Spre care zonă credeți că 
este mai bine să ne orientăm politi-
ca țării – spre Europa sau Eurasia? 

ECATERINA: «Eu cred că spre 
Europa, deoarece am călătorit şi 
am fost profund impresionată de 
nivelul de trai». 

ANATOLIE : «Eu sînt de părere 
că şi spre Europa, şi spre Eurasia, 
deoarece trebuie să păstram relații 
bune cu ambele părți». 

COR: Aveți cunoscuți peste ho-
tare? Ce vă spun despre nivelul de 
trai de acolo? 

EUGENIA: «Da, am rude şi 
ştiu că e cu mult mai bine în Euro-
pa şi tot acolo aş vrea şi eu să plec». 

Unde ați vrea să locuiți dacă ați 
avea de ales?

ANDREI: «În Italia, fiindcă am 
călătorit mult pe acolo şi mi-a plă-
cut».

DANIELA: «În Franța. Am au-
zit multe lucruri frumoase despre 
această țară de la prietenii mei sta-
biliți acolo». 

Fiind vorba despre vectorii 
geopolitici pomeniți în campania 
electorală pentru alegerile prezi-
dențiale, am vrut să aflăm spre ce 
vector tind oamenii. Deşi sînt pre-
ocupați de grijile vieții cotidiene, 
situația creată în țară aduce cu ea 
noi provocări. Ne învață să fim mai 
curajoşi şi fermi în tot ceea ce fa-
cem sau vorbim. Unii au răspuns 
că ştiu sigur ce au de ales, alții au 
rămas neutri în ceea ce ține de ori-

entarea politică. Marea majoritate 
a tinerilor văd viitorul Moldovei 
alături de Europa, motivînd aceas-
ta prin gradul înalt de cultură şi 
posibilitatea de dezvoltare perso-
nală.

Potrivit ultimului sondaj re-
alizat de Centrul de Investigaţii 
Sociologice “CBS-AXA”, fiecare 
al treilea tînăr consideră că votul 
său nu influenţează modul în care 
funcţionează instituţiile statului, 
cum ar fi Guvernul şi Parlamentul. 
Totodată, peste 30 la sută dintre cei 
intervievați au spus că nu-i inte-
resează viaţa politică. Investigația 
mai arată că peste 60 la sută dintre 
tineri sunt foarte nemulţumiţi de 
nivelul democraţiei în ţară şi că 
majoritatea este îngrijorată cel mai 
mult de creşterea gradului de co-
rupţie. Potrivit aceleiaşi cercetări, 
doar 37 la sută dintre tineri sunt 
încadraţi în sistemul educaţional, 
iar peste 33 la sută sunt şomeri. 

Adriana TOPALĂ, 
studentă, anul 3, FJȘC
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Universitatea de Studii Europene - una de elită națională
În cei 24 de ani de activitate, 

Universitatea de Studii Europene 
din Moldova şi-a clădit o foarte 
bună imagine la nivel național şi 
internațional, pe baza reputației 
cadrelor didactice, precum şi prin 
fiabilitatea profesională a absolven-
ților săi. Totodată, USEM şi-a con-
struit tradiția într-o primă linie a 
dezvoltării academice, ştiințifice şi 
profesionale pe domenii, fiind un 
reper de profesionalism şi exigență. 

Oferta educațională este adap-
tată atît standardelor naționale, 
cît şi celor internaționale pentru 
6 domenii de studii: Drept, Științe 
economice, Limbi moderne, Jur-
nalism şi Științe ale Comunicării, 
Psihologie şi Asistență Socială, 
Științe Politice şi Relații Internațio-
nale. Această ofertă include trei ci-
cluri de învățămînt: studii univer-
sitare de licență, studii universitare 
de masterat şi studii de doctorat.

Universitatea de Studii Euro-
pene din Moldova a fost fondată 
în 1992 la inițiativa reputatului 
profesor universitar, doctor în 
drept, Iurie Sedlețchi. Edificarea 
universității a fost un proces di-
ficil şi anevoios, realizat cu mari 
eforturi intelectuale şi umane. 

Piatra de temelie a USEM a fost 
pusă pe 7 octombrie 1992, cînd a 
fost înființată Academia de Drept 
din Moldova. Aceasta, de altfel, a 
fost prima instituție privată de în-
vățămînt superior din Republica 
Moldova. Universitatea de Studii 
Europene este succesoarea Acade-
miei de Drept. 

Prioritar pentru inițiatorul 
acestui proiect, rectorul USEM 
Iurie Sedlețchi, a fost asimilarea 
celor mai avansate norme şi meto-
dologii didactice occidentale care, 
aşa cum este şi firesc, au fost ma-
terializate de o echipă de profesori 
universitari selectați după toate ri-
gorile competențelor.

„În cei 24 de ani parcurşi de 
la fondare, USEM a cunoscut o 
intensă dezvoltare exponențială, 
începînd de la structura organi-
zatorică, corpul profesoral şi pînă 
la evoluția patrimonială. Spațiul 
dedicat învățămîntului universi-
tar s-a consolidat treptat printr-un 
sediul propriu al instituției, înzes-
trat cu condiții optime de studii, 
cu săli de curs şi de seminarii, cu 
o modernă bibliotecă multimedia, 
cu laboratoare de informatică şi 
de criminalistică, rețea de calcula-

toare şi un Laborator Cross-media 
dotat cu tehnică modernă. 

Integrată în mediul universitar 
național ca o expresie temeinică a 
triadei ideal–scop–funcţie, USEM 
a performat, avînd ca mentori la 
catedre mari profesori ai şcolii mol-
doveneşti de drept şi economie, ca-
dre didactice deopotrivă practici-
eni, avocaţi, judecători, funcţionari 
publici, care şi profesează efectiv 
ceea ce predau, precum şi teoretici-
eni care au elaborat cursuri şi trata-
te de drept, dascăli de valoare, dar 
şi discipoli formaţi sub competenta 
lor îndrumare. La universitate sînt 
invitate pentru a ține cursuri per-
sonalități marcante din domeniile: 
drept, economie, psihologie, poli-
tologie, relații internaționale. Prin-
tre valoroşii dascăli a fost şi regre-
tatul Pavel Barbalat, ex-preşedinte 
al Curții Constituționale, jurist de 
excepție. Purtători de lumină sunt 
reputații jurişti şi economişti: Vale-
ria Șterbeț, doctor în drept, ex-mi-
nistru al Justiției, fost Preşedinte al 
Curții Supreme de Justiție, Victor 
Puşcaş, ex-vicepreşedinte al Parla-
mentului, fost preşedinte al Curții 
Constituționale şi al Curții Supre-
me de Justiție, Anatolie Doga, fost 

preşedinte al Curții de Apel Chi-
şinău, Nicolae Ursu, fost procuror 
general adjunct, Andrei Cheptene, 
doctor în ştiințe economice, fost 
ministru al Relațiilor Economice 
Externe. 

Întregul corp profesoral a im-
primat orientarea predominant 
practică, ca o particularitate im-
portantă acordată unei pregătiri 
care să-i permită studentului, după 
absolvirea USEM, să se integreze 
cît mai rapid în profesiile alese. 

În procesul instructiv-educa-
tiv, studenţii dispun în prezent de 
condiţii pentru o solidă pregătire 
teoretică, dar şi pentru o eficien-
tă instruire aplicativă realizată în 
cadrul practicii efectuate direct în 
instanţele de judecată, în adminis-
traţia publică, în companii, firme, 
pe lîngă cabinetele de specialita-
te, posturi de radio şi televiziune, 
ministere şi instituții şcolare. Stu-
denții de la Drept au posibilitatea 
să practice jurisprudenţa la Clinica 
Juridică a USEM. 

Prioritatea Universităţii de 
Studii Europene este dezvoltarea 
calității învățămîntului superior 
la nivel european. Se are în vede-
re reorganizarea prin adoptarea 
unui sistem bazat pe cicluri a că-
rui implementare se desfăşoară 
cu succes, încurajarea mobilității 
studenților şi cadrelor didactice, 
realizarea parteneriatelor cu stu-
denții în vederea luării deciziilor şi 
transformarea educației continue 
în realitate. Activitatea de cerce-

tare ştiinţifică a cadrelor didactice 
se reflectă şi în calitatea lucrărilor 
susţinute în cadrul sesiunilor anu-
ale de comunicări ştiinţifice, la di-
verse conferinţe naţionale şi inter-
naţionale, precum şi în articolele 
publicate în revistele ştiințifice ale 
universității. 

La rîndul lor, studenţii sînt în-
drumaţi să desfăşoare activitate 
ştiinţifică, să participe cu referate la 
sesiunile de profil şi la editarea zi-
arului on-line al universității «Re-
porter USEM». În afara practicii în 
judecătorii, cabinete de avocatură 
şi administraţia de stat, ori la alte 
organizaţii, studenţii sînt antre-
naţi în activităţi extra-curriculare: 
vizite la penitenciare, cluburi şi 
cercuri pe interese la care partici-
pă personalităţi ale vieţii politice şi 
economice, academice şi ştiinţifice, 
participă la ateliere jurnalistice şi 
activităţi sportive.

Prin strădania comună a mem-
brilor comunităţii sale academice, 
Universitatea de Studii Europene 
din Moldova a reuşit şi continue să-
şi îndeplinească misiunea de a for-
ma generații succesive de tineri în 
spiritul respectului pentru adevăr şi 
al cunoaşterii ştiințifice, ataşamen-
tului pentru valorile naționale şi 
universal-umane.

Cu prilejul frumoasei aniver-
sări a celor 24 de ani de la fon-
dare, redacția ziarului «Reporter 
USEM» îi doreşte Universității de 
Studii Europene «Vivat, Crescat, 
Floreat»! LIVIA LUPAȘCU

TAMARA, studentă, anul I, 
Facultatea de Jurnalism şi Științe 
ale Comunicării: «Cred că USEM 
mi-a schimbat viața doar în bine. 
Aici am cunoscut  mulți profesori 
eminenți, de la care am învățat ce 
înseamnă excelența. Un exemplu 
ar fi Daniela Sitari, prodecanul 
Facultății de Jurnalism şi Științe 
ale Comunicării, care mă ajută să 
mă dezvolt ca personalitate şi să-
mi urmez visul».

ERICA, studentă, anul 3, Fa-
cultatea de Drept: «Timp de trei 
ani, am acumulat multe cunoştin-
țe, am reuşit şi performanțe. Mă 
bucur mult că am avut ocazia să 
aflu secretele meseriei de la jurişti 

notorii, cum ar fi Victor Puşcaş, 
ex-vicepreşedinte al Parlamentu-
lui, fost preşedinte al Curții Con-
stituționale şi al Curții Supreme 
de Justiție, Anatolie Doga, fost 
preşedinte al Curții de Apel Chi-
şinău, Nicolae Ursu, fost procuror 
general adjunct». 

MARIANA, studentă, anul 2, 
Facultatea de Jurnalism şi Științe 
ale Comunicării: ”Universitatea 
de Studii Europene îmi deschide 
multe oportunități pentru viitorul 
meu. Mă bucur mult că pot să fur 
meserie de la profesionişti care au 
o experiență notorie în domeniu. 
Facultatea de Jurnalism şi Științe 
ale Comunicării este pentru oa-
meni creativi, comunicabili, care 
posedă arta vorbirii. Cred că este 
o facultate performantă, care te 
dezvoltă multilateral».

ANASTASIA, studentă, anul 
3, Facultatea de Drept: «Pentru 
mine, USEM este instituția care 
m-a schimbat mult, mi-a stimulat 

ascensiunea profesională ulteri-
oară».

ALINA, studentă anul 2, Fa-
cultatea de Jurnalism şi Științe 
ale Comunicării: «Cred că fiecare 
persoană, la început de facultate, 
se vede activînd în domeniul ales.
Evident, că şi eu doresc să mă în-
cadrez în acest domeniu, dar nu 
pot concretiza care ar fi acesta – 
presa scrisă sau cea on-line, TV 
sau radio, rămîne doar să văd în 
care direcție am să mă dezvolt 
mai bine”.

ANA, studentă, an.3, Facul-
tatea de Economie: „Aşteptările 
mele se adeveresc prin alegerea 
USEM pentru că aici ni se orien-
tează şi ni se  formează viitorul 
în domeniul nostru, iar ceea ce 
se predă în timpul cursurilor ne 
ajută să dezvoltăm şi să accentu-
ăm ceea ce cumva ştiam sau bă-
nuiam».

Eugeniu RĂBDĂU 
student, anul III, FJSC

Cum mi-a schimbat viața USEM ?

Universitatea de Studii Euro-
pene din Moldova a găzduit recent 
conferința ştiințifică cu tematica: 
„Calitatea produselor şi servicii-
lor în domeniul socio-economic’’. 
Reuniunea s-a desfăşurat on-line, 
în limbile engleză şi rusă, cu parti-
ciparea profesorilor şi studenților 
din cadrul Universității de Studii 
Europene din Moldova şi a celor 
din Kazani, Rusia. Forul ştiințific 
a fost dedicat Zilei Mondiale a Ca-
lității. Au fost dezbătute subiecte 
relevante şi de impact major pen-
tru economia celor două țări: cali-
tatea produselor şi serviciilor, care 
s-a impus ca un factor determi-
nant al competitivității întreprin-
derilor. Asta pentru că în ultimul 
timp se manifestă un mare interes 
față de calitatea produselor şi ser-
viciilor la nivel național, regional 
şi internațional.

Participanții la reuniune au vor-
bit despre influența inovațiilor în 
sistemul managementului calității, 
potențialul şi rolul universităților 
în rezolvarea problemelor calității 
în condițiile globalizării.

Conferință s-a desfăşurat cu 
participarea şi implcarea cadrelor 
didactice, atît de la USEM, cît şi de 
la Universitatea din Kazani. Este 
vorba despre Artur Airapetean, 
prorector USEM, Andrei Chepte-
ne, diplomat şi prorector USEM, 
Iulia Valeeva, prorector al univer-
sității din Kazani,  profesor pentru 
activitatea ştiințifică.

Totodată şi studenții şi-au ex-
pus punctul de vedere în probleme-
le abordate, au participat activ şi au 
evidențiat importanța  calității în 
evoluția societății. 

Mariana PĂDURARU, 
studentă, anul II, FJȘC

Competitivitate
prin calitate
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Plăcerea de a ține o carte în 
mînă, de a atinge fiecare pagină 
în timp ce mirosul ei proaspăt te 
invăluie într-o lume a creației şi 
imaginației, s-a pierdut de multă 
vreme. Pentru majoritatea tineri-
lor din țara noastră lectura este un 
lucru plictisitor. O spun asta după 
ce am discutat cu mai mulți tineri 
şi tinere care au diferite ocupații: 
adolescenți, studenți, muncitori, 
proaspeți absolvenți. 

Tinerii spun că preferă să ia 
ceea ce-i mai uşor: să privească 
filme, emisiuni talk-show sau să 
stea  ore în şir în rețelele de soci-
alizare. Asta în timp ce ar putea să 
lectureze, folosindu-şi imaginația. 
Or, citind, creerul nostru devine 
un laborator de creație şi informa-
ție. Poate şi elevii sau studenții nu 
prea sunt încurajați de profesori să 
citească.

CONSTANTIN CALMÎȘ, stu-
dent UTM, anul II, facultatea Con-
strucții şi Inginerie Civilă : ,,Tine-
rii nu citesc din cauză că părinții 
sunt nevoiți să plece peste hotare, 
să facă bani şi nu este nimeni care 
să-i îndrume să citească, nu au un 
exemplu, educația copiilor nu e 
tocmai una bună şi potrivită”.

Majoritatea tinerilor sunt de 
părere că lectura este o pierdere de 
timp, fără să realizeze că prin lec-
tură îşi pot dezvolta cunoştinţele, 
îşi pot îmbogăţi vocabularul, pot 
comunica mai uşor şi îşi pot desco-
peri exemple demne de urmat. 

Tinerii intervievați de noi spun 
că din cauza boom-ului tehnologic, 
atracția e mai mare de a folosi sur-
sele de pe Internet, decît cele de la 
bibliotecă. Internetul este una din 
tenologiile moderne care le oferă 
posibilitatea tinerilor să comunice 
mai rapid, mai uşor şi să acceseze 
informaţii utile.

ELENA DIORDITA, studentă 
USEM, master Gestiunea si Conta-
bilitatea în Afaceri: ,,Sunt sigură că 
un impact foarte mare îl are Inter-
netul şi mai exact rețelele de socia-
lizare, e modern să dai like sau sha-
re la unele postări. Un alt impact 
ar fi subiectele zilei, tinerii discută 
orice, dar nu un roman sau ceva 
din literatura universală, nu ai cu 

cine să împartăşeşti ceea ce ai citit”.
MARIA PICIREANU, studentă 

USEM, anul II, facultatea de Jur-
nalism şi Știinte ale Comunicării: 
,,Cred că în mare parte tinerii sunt 
influențați de Internet, postează 
poze şi tot felul de chestii. E mai 
simplu să vezi ce fac alții pe Inter-
net, decît sa citeşti o carte inteli-
gentă”.

Am încercat să aflăm şi părerea 
parinților de ce tinerii nu citesc.

NINA NEPOTU, părinte:  ,,Co-
piii sunt atraşi de jocuri on-line, de 
filmulețe amuzante, pierd foarte 
mult timp stînd la calculator, obo-
sesc şi nu se mai pot concentra 
pentru lectură”.

VEACESLAV MODÎGA, pă-
rinte: ,,Acum sînt alte timpuri, ti-
nerii au o mentalitate diferită de 
cea care am avut-o noi la vîrsta lor.
Ei fac ceeia ce li se oferă. Lectura 
nu mai este o atracție atunci  cînd  
toata informația poate fi găsită în 
Internet şi copiată’’.

MARIA TIRCHI, părinte: ,,Ti-
nerii aleg calea cea mai uşoară şi 
nu vor să depună efort pentru a 
gîndi, a citi, a alege o cale proprie 
în viață, nu una care li se impune’’.

Conform unor studii din do-
meniul psihologiei, oamenii sunt 
mai lenți în gîndire, operațiile 
mentale care păreau simple de fă-
cut, acum nu mai sînt uşoare. În 
plus, omenirea a atins un nivel ma-
xim al depresiei, din cauza izolării 
oamenilor în mediul on-line. 

GABRIEL BURTEA, psiholog: 
,,În aceste vremuri, cînd folosim 
atît de mult tehnologiile,  mintea 
a început să nu functioneze. Elevii 
sunt atraşi de Internet şi lumea vir-
tuală”.

Cu mulți ani în urmă, cînd teh-
nologia nu avea atîta influență asu-
pra oamenilor, în activitatea zilnică 
se includea şi cititul, în felul acesta 
oamenii comunicau, povesteau cu 
interes şi împartaşeau cu entuzi-
asm gîndurile. În zilele noastre, 
necitind, vocabularul e sărac, nu 
avem cuvinte de a ne exprima.

Dacă credeți că problema lec-
turii este una globală, vă înşelați, 
am constatat asta pe propria expe-
riență. Vara aceasta am muncit  în 
Germania, la un hotel, în calitate 
de cameristă. Eram plăcut surprin-
să cînd, făceam curat şi în fiecare 
cameră găseam  o carte. Mă gîn-
deam atunci de ce moldovenii nu 
au această pasiune pentru citit. 

Astăzi, cînd tinerii nu găsesc 
farmecul lecturii, soluția e simplă, 
merită măcar de încercat. Deschi-
de o carte, poate te regăseşti acolo 
şi viața ta va lua o altă culoare!

Olga MODÎGA,
studentă, anul II, FJȘC

De ce tinerii de astăzi
nu mai citesc?Cu prilejul Zilei Internaționale 

a Studentului am încercat să aflăm 
de la mai mulţi învățăcei ai Uni-
versității de Studii Europene din 
Moldova despre impresiile şi trăi-
rile lor din viața studențească.

VALENTINA PÎSLA, anul II 
FLM:  „Am ales această universita-
te deoarece soţul meu a făcut studii 
aici şi are o impresie bună despre 
prima sa Alma Mater, Universita-
tea de Studii Europene. Am ales 
Facultatea de Limbi Moderne pen-
tru că aveam multe puncte forte la 
disciplinele liceale socio-umane şi 
cel mai bine mă descurcam la lim-
bile străine. Acum aşteptarea mea 
cea mai mare e să devin un bun 
profesionist. Părerile sunt doar de 
bine despre această facultate. Aici 
profesorii sunt foarte receptivi, 
amabili, deschişi ca să-ți răspundă 
la orice întrebare şi să-ţi explice 
unele momente care nu le-ai înţe-
les. Vreau s-o menţionez pe profe-
soara mea de limbă spaniolă, Raisa 
Usatîi, dumneaei m-a îndemnat 
chiar din semestrul II al primului 
an de studii să particip la un sim-
pozion internaţional din România 

cu o lucrare tradusă de mine din 
limba spaniolă în limba româna, 
este vorba despre un detectiv. A 
fost o realizare mare pentru mine, 
luînd în consideraţie faptul că lim-
ba spaniolă o studiem de la zero (a 
doua limbă) şi gramatica este foar-
te complexă în structuri şi timpuri, 
expresii. Cred că în decursul anilor 
de studii am reuşit să demonstrez 
că sunt o studentă sîrguincioasă 
şi responsabilă şi pe viitor, sper că 
voi avea rezultate bune”.

 SOFIA BUSUIOC, studentă, 
anul I, FJSC : «După ce am termi-
nat treapta liceală, am decis să învăț 
la Facultatea de Jurnalism şi Știin-
țe ale Comunicării,  Universitatea 
de Studii Europene din Moldova. 
Această alegere a fost determinată 
de faptul că îmi place să scriu, sunt 
creativă. Fiecare profesie e o artă, 
atîta timp cît o faci din suflet şi din 
plăcere. Un alt motiv este acela că 
această profesie îmi dezvoltă cali-
tățile mele în acest domeniu. Sunt 
sigură, dacă voi depune suflet în 
ceea ce voi face, voi avea succes în 
viitoarea mea carieră. Sper că pe 
parcursul anilor de studii să-mi 

formez o bază bine pregătită de 
cunoştințe pentru a avea o carieră 
demnă de jurnalist». 

Și pe mine, autorul acestui ma-
terial, viața de student m-a marcat 
mult. Trecerea de la liceu la facul-
tate reprezintă o etapă marcantă 
în viaţa oricărui tînăr, iar asta nu 
doar pe plan profesional. Schim-
bările pe care le aduce facultatea te 
scot din zona de confort şi îţi oferă 
oportunitatea să-ți conturezi mai 
bine personalitatea, trecînd prin-
tr-un proces de redescoperire şi 
transformare. 

Viaţa de student mi-a dat cu-
loare în rutina zilnică a vieţii pe 
care o aveam. Aici, la Universitatea 
de Studii Europene, mi-am făcut o 
mulţime de prieteni noi, am acum 
multe ocupaţii care mă ajută să-mi 
dezvolt abilităţile pentru facultatea 
aleasă, dar şi să cunosc dascăli ex-
cepționali care ne îndeamnă spre o 
carieră de succes.

Tamara MELECA, 
studentă, anul I, FJȘC

Viaţa de student

Ascult parcă vrăjită cîntecul 
interpretat de Ion Aldea si Doina 
Teodorovici „Focul din Vatră„. 
Artiştii care au cîntat pentru Su-
veranitate. E atîta tristețe si resem-
nare în versurile purtate peste tim-
puri de aceşti martiri ai Basarabiei. 
Aud strigătul tulburător din ver-
surile celor două inimi gemene si, 
deodată, îmi vine în minte decla-
rația de iubire pentru Patrie lăsată 
descendent de aceşti mari patrioți 
ai neamului - Ion Aldea şi Doina 
Teodorovici. 

„Dumnezeu prima oară cînd a 
plîns printre astea. 

El a plîns peste țară cu lacrima 
limbii noastre”.

Tandemul lor de creație, Ion - 
un compozitor plin de har şi Doi-
na - o interpretă cu un timbru de-
osebit, a dăruit istoriei noastre zeci 
de melodii cu caracter patriotic.

La peste un sfert de veac dis-
tanță, melodiile scrise pe versurile 
regretatilor poeți Grigore Vieru, 
Dumitru Matcovschi şi Adrian Pă-
unescu, ce au însuflețit atunci mul-
țimea care a pledat pentru limba 
română, răsuna la fel de puternic. 
„Răsai” şi „Pentru Ea” sînt doar 
cîteva dintre poeziile lui Grigore 
Vieru interpretate de Doina şi Ion 
Aldea Teodorovici. Limba - co-
moara cea mai de preț a unui po-
por. Limba română este testimo-

niul cel mai sigur a continuității 
noastre, a existenței neîntrerupte. 
Limba română este sufletul nostru 
sonor peste timp. E plaiul mioritic, 
ce răsună peste dealuri şi văi. Ea e 
ființa care ne face să fim şi după ce 
nu vom fi.

După cum constată Doina Gul-
covschi: „Limba română nu are o 
dată şi o zi anumită. Noi, poporul 
acestui neam, trebuie să sărbăto-
rim în fiecare zi marea sărbătoare 
„Ziua Limbii Române„. Pentru 
mine dragostea pentru limba ro-
mână este ca o mare, cu-nceput, 
dar fără nemarginire”.

 Să plămadim în fiecare zi cu-
vînt cu cuvînt, să mergem dincolo 
de puterile noastre, să rupem din 
suflet bucățică cu bucățică, să ofe-
rim totul pentru limba maternă...
Limba română! 

Ana-Maria Turcan, studentă,  
Facultatea de Jurnalism şi Științe 
ale Comunicării, anul II: „Limba 
română e valoarea incomensura-
bilă pentru întregul popor basa-
rabean. Acest concept primordial 
îmbină în sine un spectru larg de 
noțiuni definitorii unui neam unit 
statornic şi ambițios. Limba ro-
mână este patria mea, este viitorul 
meu, este conceptul unei vieți mai 
bune, cu tradiții si principii mora-
le. Aceasta ne afirmă drept patrioți 
demni de a se mîndri cu glia stră-
moşească, cu obiceiurile rămase ca 
tezaur pentru generația continuă. 
Limba română eşti tu, limba ro-
mână sunt eu”!

,,Pentru unii limba română e 
un tot întreg, pentru alții e o me-
todă de comunicare”, susține Elena 
Revenco, vorbitoare de limbă rusă. 
„Limba română pentru mine în-
seamnă mai întîi comunicare. Cred 
că limba vorbită de moldoveni este  
limba moldovenească. Limba ro-
mână a devenit o deprindere pen-
tru populație”. Ascultam cu mare 

atenție ce spunea  Elena şi deodată 
am fost întrebată : „Cum se numea 
statul lui Stefan Cel Mare”? Nu 
am apucat să răspund la întrebare 
pentru că imediat am auzit un glas 
din spatele Elenei ,,Moldova,,! Era 
Svetlana Novacova, altă vorbitoare 
de limbă rusă: „Сonsider că limba 
moldovenească s-a născut înainte 
de limba română. Deci, de aici re-
zultă că populația de pe teritoriul 
Republicii Moldova este vorbitoa-
re de limbă moldovenească,,.

Pentru mine, limba română 
este patria mea, eu nu mint, nu 
este invenția mea sau descoperirea 
mea. În limba română mă desfă-
şor, am contact cu exteriorul, am 
contact cu mine însămi. Limba 
română e o părticică din persona-
litatea mea! 

„A fi cineva” e diferit de „a veni 
de undeva” sau „a trăi undeva”. 
Moldovenii nu sunt moldoveni, 
sunt români, după care moldo-
veni!

Aura GASNAȘ, studentă, 
anul II, FJSC

Pledoarii lingvistice identitare
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Anul acesta, în calitate de co-
ordonator al grupurilor de moldo-
veni care au plecat în excursie în 
România în cadrul unui proiect de 
cunoaştere a țării vecine, am avut 
frumoasa ocazie să vizitez mai mul-
te oraşe. Am descoperit România 
aşa cum este ea, cu locurile ei pi-
toreşti, istoria milenară şi oamenii 
valoroşi. Aş putea să vorbesc despre 
zeci de oraşe care m-au impresionat 
şi la care voi reveni întotdeauna cu 
mare dragoste. Unul din ele este 
oraşul Braşov, a cărui istorie şi ar-
hitectură este imposibil să nu lase 
o urmă asupra fiecărui turist care 
trece pe acolo.

Braşovul rămîne cel mai fru-
mos oraş transilvănean, situat la 
poalele muntelui Tâmpa. Este un 
loc de poveste, iar vechea cetate îşi 
deschide larg porțile pentru fiecare 
turist, care vrea să-i cunoască isto-
ria şi s-o admire în toată splendoa-
rea ei. Braşovul este unul din cele 
mai mari oraşe din România. Aici 
se află cea mai îngustă stradă din 
Europa de Est, numită Strada Sforii, 
fiind un coridor de trecere pentru 
pompieri, avînd o lățime ce variază 
între 111 şi 113 cm. Cel mai vechi 
monument istoric al Braşovului 

este Biserica Sf. Bartolomei, edificiu 
cu rădăcini în secolul al XIII-lea.

Cel mai atractiv obiectiv turis-
tic rămîne Biserica Neagră, care 
s-a numit aşa în urma unui incen-
diu produs în 1689. Cultura şi în-
vățămîntul şi-au croit loc în viața 
braşovenilor încă cu decenii în 
urmă. Aici apare Prima Școală Ro-
mânească, încă înainte de 1399, iar 
între anii 1556 si 1583 la Braşov au 
fost tipărite cele mai multe cărți în 
limba română. Patrimoniul cultural 
al acestui oraş este inestimabil: de la 
fortificații şi clădiri administrative, 
pîna la biserici şi alte edificii de cult 
sau case de locuit, datînd din Evul 
Mediu, Baroc, Clasicism, Renaştere 
şi din perioada modernă.

Tot în Braşov s-a desfăşurat pri-
ma ediție a Festivalului Internațio-
nal „Cerbul de Aur”, care a avut loc 
în anul 1968. Scopul acestui festival 

a fost de a îmbunătăți imaginea 
României comuniste peste hotare, 
însă, din păcate, a fost desființat de 
Nicolae Ceauşescu în 1972. Între 
anii 1950 şi 1960, Braşovul s-a nu-
mit “Oraşul Stalin’’. Aceasta s-a în-
tîmplat la 6 septembrie 1950, cînd 
Marea Adunare Națională a votat 
Legea numărul 5. Legea reorganiza 
teritorial județele din perioada Re-
gatului României, iar Oraşul Stalin 
devenea capitala Regiunii Stalin.

La nici 30 km distanță de Bra-
şov, se află castelul Bran. În anul 
1427, Castelul Bran a trecut din 
proprietatea scaunului Braşovului 
în cea a Coroanei Ungariei, care a 
finanțat lucrările de fortificare şi de 
extindere. În 1920, Consiliul Oră-
şenesc Braşov a donat castelul Re-
ginei Maria a României, în semn de 
recunoştință față de contribuția sa 
la înfăptuirea Marii Uniri. De sus, 
Braşovul este o adevărată poveste, 
unde rămîi copleşit de emoții, far-
mec şi euforie... 

Braşovul este şi va rămîne ora-
şul de la poalele Tâmpei, spre care 
mi-aş îndrepta mereu paşii, şi în 
care, ori de cîte ori revin, îmi umple 
sufletul cu energie pozitivă şi multe 
valori istorice. Pînă la o noua reve-
nire!

Mariana PĂDURARU,
studentă, anul II, FJȘC

Deşi profesia de taximetrist 
este una din cele mai periculoase, 
şoferii de taxi au o reputație anu-
me, deseori nu cea mai bună. Dar 
de ce? Am încercat să aflăm asta de 
la pasageri, de la cei care practică 
această meserie, dar şi de la speci-
aliştii care se ocupă de reclamațiile 
în companiile de taxi.

Angela este un client perma-
nent al companiilor de taxi. Fe-
meia susține că deşi în ultimii ani 
calitatea serviciilor prestate de ta-
ximetrişti s-a îmbunătățit, mai este 
mult de lucrat la acest capitol.

ANGELA, client taxi: «Nu fac 
aluzie la toți şoferii, dar majori-
tatea sunt iresponsabili, agresivi 
şi nepoliticoşi. Unii şoferi preferă 
ca în timpul călătoriei să fumeze, 
să lase geamurile deschise, să vor-
bească la telefon pe teme persona-
le. Uneori, la final de călătorie, nici 
rest nu-ți dau, motivînd că nu e 
obligat să-ți dea rest»!

SVETLANA, client taxi: «Șofe-
rii de taxi, care sunt de vîrsta a tre-
ia, sunt greu de suportat. Igiena lor 
personală, dar şi a automobilului 
lasă de dorit». 

ION, client taxi: “Șoferii de taxi 
sunt sîcîitori, deseori încalcă regu-
lile de circulație şi sporesc viteza. 
Am avut călătorii foarte plăcute, 
cu şoferi educați şi bine aranjați, 
dar unele călătorii au avut şi con-
secințe. Unii şoferi se revoltă dacă 
le faci observații, ridică vocea şi 
sunt grosolani”. 

Natalia, fiind clientă fidelă a 
serviciului de taxi, aduce mulțu-
miri şi laude taximetriştilor. Ea 
susține: “ Serviciul de taxi în Mol-
dova este de calitate, sunt mulțu-
mită de deservirea taximetriştilor. 
Sunt educați, se vede că au un grad 
înalt de inteligență. Unii şoferi te 
fac să zîmbeşti chiar dacă ai avut o 
zi cu nori. De multe ori atitudinea 
şoferului depinde de atitudinea 
clientului”.

Am stat de vorbă şi cu taxi-
metriştii, ca să le auzim şi părerea 
lor despre această meserie. Mulți 
dintre ei susțin că această profesie 
nu este una dintre cele mai uşoa-
re, dar chiar riscantă. Sunt multe 
cazuri cînd clienții nu-şi plătesc 
călătoria, iar şoferii se aleg cu o 
bătaie bună sau chiar sunt omorîți 
pentru cîteva sute de lei.

Mihai lucrează şofer de taxi 5 
ani. A muncit mulți ani în străină-
tate ca să-şi asigure familia, însă, 
obosit de viața printre străini s-a 
întors acasă. Și-a găsit rostul în 
calitate de şofer de taxi. El spune: 
“Weekend-urile sunt zilele cele 
mai aglomerate pentru un şofer 
de taxi. Am avut parte de pasageri 
băuți, cu un comportament ina-

decvat. Au fost cazuri cînd nişte 
adolescenți au urcat în maşină beți 
criță şi plini de sînge. Am fost ne-
voit să-i duc la destinație gratuit, 
pentru că îmi era milă de ei. E di-
ficil să fii şofer de taxi, dar nu mă 
dezic de această meserie”.

SERGIU, şofer taxi: “Meseria 
de taximetrist nu e atît de uşoară 
cum pare. E un serviciu periculos, 
niciodată nu ştii ce pasager e pe 
banda din spate. Societatea noas-
tră este dificilă, dar cu toate ris-
curile îmi iubesc meseria. În 4 ani 
de şofat m-am învățat să fiu şi un 
bun psiholog cu fiecare client în 
parte. Meseria de taximetrist ne-
cesită o doză mare de pozitivism. 
Am grijă de igiena mea personală. 
Dacă taximetristul e îngrijit şi bine 
aranjat, atunci la sigur e plăcut să 
te urci în această maşina”.

Deşi în zilele noastre mai sînt 
şoferi care blochează traficul, merg 
cu viteză mare sau vorbesc urît  cu 
clientul, există şi taximetrişti cu 
experiență, cu un grad înalt de in-
teligență. 

Anatolie lucrează şofer de taxi 
aproximativ trei ani, el susține:   
“Șofatul e o plăcere pentru mine, 
nu mă simt nicăieri mai bine decît 
în maşină. Această profesie mi-a 
oferit posibilitatea să fac cunoştin-
ță cu mulți oameni interesanți: de 
la personalități, oameni de cultură 
şi artă, pînă la oameni cu un nivel 
scăzut de inteligență. Am asistat şi 
la scene de violență, cînd un băr-
bat în stare de ebrietate insulta 
verbal o femeie. Au fost multe ca-
zuri oribile despre care nu-mi pla-
ce să-mi amintesc. Sunt oameni cu 
diverse cerințe, unii se indispun că 
am întîrziat cu un minut-două, pe 
client nu-l interesează că diminea-
ța în oraş sunt mari ambuteiaje. 
Sunt clienți capricioşi, mofturoşi, 
dar, în orice situație neplăcută, mă 
strădui să-mi fac datoria cu cea 
mai mare plăcere”.

În Moldova activează compa-
nii de taxi care au angajați respon-
sabili de reclamațiile clienților. 

CRISTINA, şef CollCenter Ita-
xi: ”Suntem unica companie din 
țară care tratează la modul cel mai 
serios orice reclamație făcută, iar 
persoanele care au nemulțumiri 
față de un şofer de taxi sau opera-
tor, sunt sunate de către directorul 
companiei în cel mai scurt timp 
după depunerea reclamației şi se 
întreprind măsuri”.

Șoferii de taxi lucrează căte 10-
12 ore pe zi, meseria lor nu e uşoa-
ră, dar nici admirată de clienți sau  
de particpanții la trafic. Asta pen-
tru că şi-o fac singuri cu mîna lor.

Aura GASNAȘ, studentă,
anul II, FJSC
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Brașov - orașul de la poalele Tâmpei

Îți scriu cu sînge pe asfaltul 
rece. Doctorii roiesc în jurul meu. 
Aud glasurile prietenilor. Cine o fi 
oare? Maria? Ion? Nicolae? Doare 
trupul, tremură mîna, e mult sîn-
ge în jurul meu! Ca prin zare, văd 
un om îmbrăcat în halat alb şi aud: 
„Fata aceasta nu va supravieţui...
ea...nu...va...su…pra...vie…ţui...
nu...va....su...pra....vie...ţui”.

Despre care fată vorbesc? Care 
fată nu va supravieţui? Să fie Ana, 
prietena mea? Sau chiar eu sunt, 
mamă?

Simt un frig teribil în oase! Pa-
harele mă ispiteau şi păreau inter-
minabile. Muzica tare şi îndemnul 
prietenilor mei de a servi m-au 
determinat să uit de toate şi să 
beau… Am urcat la volan şi…ca 
prin vis îmi aduc aminte de clipa 
agoniei… Două lumini puternice 
mi-au apărut în față şi într-o se-
cundă am pierdut controlul vola-
nului… Întuneric… 

Curge sînge şi-ţi scriu …
 Zgomotul strident al ambulan-

ţelor nu mă lasă să alerg cu gîndul 
nici la iubitul meu, nici la sora 
mea, ci doar la tine, mamă. Stri-
gătele doctorilor şi paşii lor grăbiţi 
mă fac să înţeleg că cineva din pri-
etenii mei a murit, dar cine?

De cînd ai plecat, m-am schim-
bat mult, mamă. Parcă nu aş mai 
fi copila ta. Nu mai am timp să 
vorbesc cu tine le telefon, nu mai 
am timp să-ți privesc fotografiile, 
nu mai am timp de şcoală, nu mai 
am timp de nimic : nici de mine, 
nici de tine… Cum am putut să-
ţi reproşez zile întregi că nu mi-ai 
cumpărat rochia roşie pe care o 

doream? Cum am putut să-ți re-
proşez atunci cînd nu îmi trimiteai 
suma de bani cerută de mine? 

Curge sînge şi-ţi scriu… În-
tunericul din jur reflectă perfect 
suferința trupului meu deja rece şi 
amorțit.

Durerea ce o simt, însă, nu mă 
lasă să uit de ziua cînd ai plecat în 
Italia. Doreai să-mi oferi un viitor 
frumos şi să nu-mi lipsească ni-
mic, căci mari şi multe îmi erau 
visele. Dar eu am distrus totul!

Mă întreb, mamă, dacă ai fi fost 
aici, în fiecare zi, să-mi găteşti bu-
catele mele preferate, să mă cerţi 
că nu am făcut ordine la mine în 
cameră, să mă întrebi unde mă 
duc, cu cine şi cînd vin, aş fi zăcut 
acum pe asfaltul plin de sînge? 

Inima se zbate cu greu să-mi 
mai poată încălzi trupul.

Of, mamă! Dacă ai fi rămas lîn-
gă mine, aş fi stat mai des acasă, 
nu aş fi mers prin cluburi, nici mă-
car nu aş fi băut alcool. Am greşit, 
dar, mamă, de-ai şti că acesta era 
unicul mod pentru mine să uit că 
m-ai lăsat singură şi să alung dorul 
de tine!

 Plouă… Curge sînge şi-ţi 
scriu… Și dacă se vor şterge toate 
cuvintele pînă vii tu? Mamă, par-
că te aud şi acum: „ Mai spune-mi 
ceva, draga mea. Nu închide tele-
fonul”. Și nu aveam timp nicioda-
tă… Acum, cerşesc timp Timpului 
prea efemer…

Mîna mea devine tot mai rece… 
O mişc cu greu. Nici măcar nu mai 
văd ce scriu. Degetele încep să mă 
abandoneze, nu le mai pot mişca 
şi nici măcar nu le mai simt dure-
rea… 

Aş vrea să strig ca să mă audă 
cineva, dar în zadar e totul. Nu 
mai pot mişca buzele. Au amorţit. 
Aş vrea să-ţi mai înşir mii de lu-
cruri… Să-ți spun cît de frumoasă 
eşti… Să-ți spun că mi-a fost dor 
de tine… Să-ți spun că, de fapt, 
îmi plăcea cînd mă certai… Dar 
acum?

 Curge sîngele şi cu greu îţi mai 
scriu…

Trezeşte-mă, mamă, te rog, tre-
zeşte-mă. Îţi promit că nu-ți voi 
mai închide telefonul, n-o să mai 
ies în cluburi şi n-o să mai urc în 
stare de ebrietate la volan... 

Nu mai aud nimic şi e o linişte 
totală. Întuneric. Nu mai văd nici 
lumina ambulanţelor. Simt frigul. 
Amintirea ta devine apă pentru 
sufletul meu însetat şi imaginea 
pietrificată în capilarele trupului 
meu. Dau năvală ultimele cuvinte 
nevorbite, ultimele dorinţe neex-
primate şi ultimele vise pe care 
nu am avut timp să ți-le împărtă-
şesc… Ce să fac cu ele???

Agonie! Trupul meu se desprin-
de de suflet. Inima bate tot mai în-
cet. Lupt pentru ultimele clipe ca 
să-ţi spun că te iubesc, mamă... 
Cerşesc timp Timpului prea efe-
mer…

Iartă-mă, mamă, te rog! 
Cu regret, fiica ta.
Felicia GURDÎȘ, studentă, 

anul III, Facultatea de Psihologie

Mamă!

Șoferii de taxi
înjurați sau admirați?


