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La una din ședințele Senatului 
Universității de Studii Europene 
s-a făcut bilanțul activității Șco-
lii Doctorale USEM, care a reușit 
atingerea unor obiective extrem 
de ambiţioase. Datorită activităţii 
susţinute, peste 20 de articole au 
fost publicate în reviste știinţifice, 
în 2016, Școala Doctorală USEM a 
avut un trend ascendent al indici-
lor de performanță. 

Directorul Școlii Doctora-
le, doctorul habilitat, profesorul 
universitar, Alexandru Buruian a 
menționat că ”Școala Doctorală 
USEM are stabilitate și predicti-
bilitate, punându-se calitatea îna-
intea cantității, doctoratul fiind 
o opțiune, nu o obligație. Școala 
doctorală USEM are o fundație 
solidă, pe care putem clădi oricât 
de multe etaje, cu care putem face 

față oricăror probleme”. Univer-
sitatea dispune de o solidă bază 
tehnico-didactică, profesori repu-
tați pentru promovarea studiilor 
superioare de doctorat și are toate 
șansele de a organiza la nivelul ce-
rințelor actuale activitatea de învă-
țare a doctoranzilor, de a le forma 
competențe și abilități cognitive 
prin cercetări științifice originale 
și de a pregăti specialiști de înaltă 
calificare în diverse domenii ale 
științei și practicii dreptului. 

Pe parcursul celor cinci ani 
Școala Doctorală USEM și-a păs-
trat standardele ridicate, ocupând 
locul bine meritat printre școli-
le doctorale din țară cu cele mai 
înalte standarde. În condiţiile în 
care un doctorat impune rigoarea, 
adesea ascetică, a muncii de cerce-
tare, iar doctoratul este el însuși o 

iniţiere riguroasă, care nu se po-
trivește oricui și căreia nu toţi îi 
rezistă, membrii Școlii Doctorale, 
profesorii și studenţii doctoranzi, 
înţeleg că doctoratul reprezintă 
forma instituţională supremă de 
consacrare profesională. În conse-
cinţă, singurele criterii de evaluare 
sunt: valoarea știinţifică a demer-
sului, originalitatea tezei, precum 
și seriozitatea, probitatea știinţifică 
și etică a doctorandului. 

De la înfiinţarea Școlii Docto-
rale până în prezent 48 de persoa-
ne și-au obţinut titluri academice 
de doctori în Drept. Printre deţi-
nătorii acestui titlu se află juriști 
consacrați, oameni politici, oa-
meni de afaceri, angajaţi din jude-
cătorii ori justiţie. 

Reporter USEM

Școala doctorală USEM
are stabilitate și predictibilitate

În viața fiecărui student 
sunt câteva momente cruci-
ale. Unul dintre ele este se-
siunea, perioada în care ne 
ies aburi pe urechi în urma 
studiului intens, iar stresul 
este frecvent. Am încercat 
să aflăm și noi care sunt im-
presiile, dar și emoțiile trăite 
de studenți în această peri-
oadă. Majoritatea studenți-
lor anului I ne-au spus că nu 
vor uită niciodată prima 
sesiune, pentru că au trăit o 
experiență inedită, care nu 
seamănă cu nici o provocare 
de până acum. 

OLGA ZLATIN, Facul-
tatea de Limbi Moderne :

„A fost un pic deficil, în 
final a fost o sesiune reușită”. 

Ce așteptări a-ți avut de 
la această sesiune?

CĂTĂLINA VERDEȘ, 
Facultatea de Drept 

„Sunt foarte mulțumi-
tă de rezultatele obținute. 
Am luat note bune, dar 
mereu tind spre mai bine. 
Sunt obișnuită să-mi ating 
scopurile indiferent de ob-
stacole”.

VLADA JIGAILO, Fa-
cultatea de Jurnalism și 
Științe ale Comunicării: 
„Am avut emoții intense și 
a fost un pic stresant, îmi 
faceam griji pentru emoți-
ile mele care puteau s-o ia 
razna și respectiv puteau 
influiența negativ asupra 
rezultatelor, însă realizez 
că dimensiunea efortului 
actual va determina calita-
tea experienței rezultate.„

SEBASTIAN PRE-
SCURA, Facultatea de 
Drept

 „Profesorii au fost 
foarte receptivi și nu ne-
au creat situații incomo-
de în timpul examenelor, 
dinpotrivă, ne-au încura-
jat, ne-au ințeles și ne-au 
susținut”.

ALEXANDRU BAR-
LADEANU, Facultatea de 
Limbi Moderne: „Demon-
strând toate cunoștințele 

pe care le-am acumulat pe 
parcursul semestrului, am 
avut rezultate bune. Am 
trăit senzații tari și a fost 
o experiență nouă pentru 
mine”. 

Majoritatea studenților 
intervievați de noi văd se-
siunea ca pe un maraton, 
în care pornești cu energie 
și ambiție, iar la final vezi 
tot acest proces ca pe un 
test personal al pregătirii 
tale, iar obstacolele sunt 
niște pași necesari spre 
dezvoltarea personală și să 
vezi obstacolele ca pe niște 
pași necesari spre dezvol-
tare personală. 

Capitolina BAXAN,
Alina STRATULAT,
studente, anul I, FJȘC 

 Sesiunea de iarnă

Anul acesta, 2017, Uni-
versitatea de Studii Europene 
din Moldova aniversează 25 
de ani de la fondare. USEM 
este prima universitate par-
ticulară din tânărul stat Re-
publica Moldova. Atunci, 
fondatorul ei, rectorul Iurie 
Sedlețchi, doctor-habilitat, 
profesor universitar, a înțeles 
cel mai bine că într-o lume 
democrată, lipsită de restric-
ții dogmatice, învățământul 
universitar trebuie să devină 
autonom și scos de sub abso-
lut orice influențe dogmati-
ce, așa cum, pe vremuri, era 
supus directivelor partidului 
unic de guvernământ, cel al 
fostei URSS.

În cei 25 de ani de existen-
ță, USEM a devenit un lider 
regional universitar, reușind 

ca, prin calitatea ofertelor 
educaționale performante, 
să ofere Republicii Moldova, 
dar nu numai, absolvenți de 
facultăți sau doctoranzi de 
prestigiu, care au ocupat sau 
sunt încă lideri naționali în 
domeniile lor, inclusiv cei 
care au ales să-și continue ac-
tivitatea în străinătate.

Un sfert de secol de exis-
tență universitară de pionie-
rat înseamnă enorm într-o 
țară ca a noastră, mai ales în 
condițiile în care transformă-
rile au avut caracter absolut 
radical.

Fie că este vorba despre 
Drept, Psihologie și Asistență 
Socială, Jurnalism și Științe 
ale Comunicării, Limbi Mo-
derne, Științe Politice și Rela-
ții Internaționale sau Științe 

Economice, spre deosebire 
de orice altă țară ieșită de sub 
totalitarismul comunist, a 
trebuit să ne adaptăm, la toate 
cerințele învățământului uni-
versitar occidental, cu succes, 
iar aici ne referim la absolut 
toate normele moderne care 
derivă din specialitățile ex-
puse mai sus, discipline care, 
pe vremuri, erau predate di-
ametral opuse conceptelor 
pedagogice de astăzi.

Nu spunem că am reușit 
pe deplin, pentru că există tot 
timpul imperativul perfecti-
bilității, însă am reușit să fim 
altfel, să fim una dintre cele 
mai noi și mai moderne mo-
dele pedagogice universitare 
din țara noastră!

Pe mai departe, firește că 
vom fi cei mai buni dintre cei 
mai buni, iar asta spre binele 
studenților noștri, viitori spe-
cialiști performanți în dome-
niile de activitate pe care le-
au ales, dar și spre binele țării 
noastre, cât și a organizațiilor 
sau corporațiilor internațio-
nale care le vor aprecia cali-
ficarea obținută la noi! 

 Livia LUPAȘCU

USEM – un sfert de secol
 de existență
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Studenții de azi
profesioniștii de mâine

Oricât am părea noi de 
infailibili, profesori și stu-
denți, firește că, în repre-
zentări/manifestări de tot 
felul, trebuie să recunoaș-
tem că, începutul unui An 
Nou, ne poziționează în 
clasica și falsa reprezenta-
re dintre șoarece și pisică 
– noi, profesorii, așteptăm 
performanțe reînnoitoare 
de la voi, studenții, după o 
binemeritată vacanță, iar 
voi, veșnic rebeli, așa cum 
îi stă bine tinereții veșnice, 
în funcție de aspirațiile per-
sonale ale fiecăruia, aveți fi-
reasca pornire de a vă simți 
în „prelungirea firească și 
lipsită de responsabilități a 

de… după…”, dar și în cea a 
“dorinței de a fi”.
Toți aveți motivația voastră 
și meritați să fiți respectați 
pentru deciziile pe care le 
luați în privința viitoru-
lui vostru. În mod legitim, 
noi, profesorii, trebuie să 
vă respectăm hotărârile și 
chiar asta o și facem, iar 
asta întrucât nu doar că 
vă anticipăm viitorul, ci și 
pentru că știm foarte bine, 
din propria noastră expe-
riență, cât de folositoare vă 
pot fi pe viitor învățăminte-
le noastre.
Avem experiențe oare-
cum comune, numai că ne 
desparte vârsta/experien-
ța – diferența constând în 
faptul că noi am fost ceea 
ce sunteți voi, însă voi nu, 
deocamdată, iar noi ne do-
rim ca voi să fiți mai mult 
decât ceea ce suntem noi 
acum, întrucât acesta este 
visul nostru pedagogic.
Nu uitați că sunteți studenți 
la Facultatea de Jurnalism 
și Științe în Științele Comu-
nicării! Aceasta implică un 
mare grad de responsabi-
litate viitoare. Probabil că 
mulți dintre voi veți alege 

să nu lucrați în acest dome-
niu, însă nu uitați că însăși 
această calificare universi-
tară, pe viitor, vă obligă la 
responsabilități morale și 
intelectuale față de care nu 
trebuie să vă simțiți umiliți 
de către viitorii voștri inter-
locutori.
În acest context, având ex-
pertizele de rigoare, noi, 
profesorii voștri, ne dorim 
ca, în viitoarele voastre ex-
periențe de viață, indiferent 
că veți practica sau nu pro-
fesia pentru care ați optat 
atunci când ați devenit stu-
denții noștri, să aveți capa-
cități competente suficiente 
prin care să demonstrați că 
sunteți personalități avizate 
în tot ceea ce ține de Jurna-
lism și, mai ales, Științele 
Comunicării. 
În concluzie, nădăjduim că, 
în semestrul deja demarat, 
studenții noștri vor demon-
stra reușite impecabile! 
Ce ziceți? Or, de voi, dragi 
studenți, depinde viitorul, 
și bunăstarea, progresul și 
creșterea economică a țării 
noastre, faceți primul pas - 
nu fiți indiferenți!!! 

Livia LUPAȘCU

În ziua de astăzi, există 
sute de hobby-uri pentru 
fiecare persoană în parte. 
Cuiva îi place să citească, 
să danseze, să cânte, să cro-
șeteze, să împletească, să 
colecteze monede și aceste 
activităţi pot fi scrise la ne-
sfârșit, însă e mult mai cap-
tivant atunci când hobby-ul 
tău te scoate în evidenţă. 
Am să vă povestesc despre 
hobby-ul care mi-a cucerit 
atenţia și sufletul.

Aveam vreo 10 ani când 
tata m-a luat la o „ plimba-
re”, nu prea aveam habar 
unde mergem și cu ce ne 
vom ocupa acolo. Tata era 
îmbrăcat într-o uniformă 
verzuie, iar pe spate avea 
un safeu prin care nu se 

vedea nimic, părea straniu 
tot acest echipament, însă 
când am ajuns pe un câmp 
tata a scos arma și mi-a zis: 
„Astăzi, vei vedea cum tata 
vânează un iepure!” Apoi, 
cu sufletul la gură, am ur-
mărit tot procesul. La final, 
tata m-a întrebat: „Vrei să 
încerci, să tragi din armă?” 
Sigur că nu m-am putut ab-
ţine, tentaţia era prea mare. 
Tata a pus nu departe de 
mine în rând câteva sticle de 
plastic și mi-a zis: „Acum 
încearcă!” Atunci pentru 
prima oară am pus mâna 
pe o armă. Apoi totul a ve-
nit de la sine, căci mergeam 
deseori cu tata la vânătoare 
și chiar vânam și eu. Acest 
hobby este diferit de altele, 
aici grija și responsabilita-
tea este mult mai mare. Dar 
a deveni vânător cu acte în 
regula nu e tocmai ușor. Ai 
nevoie de răbdare! Pentru a 
obţine permisul de vânător, 
trebuie să parcurgi un drum 
foarte lung și anevoios, atât 
fizic, cât și moral. Mai în-
tâi, trebuie să te înscrii în 
Asociația Vânătorilor și 
Pescarilor. Apoi ca novice, 
trebuie să faci practica timp 
de un an intr-unul din fon-
durile de vânătoare, după 
care susții un examen care 

te certifica ca apt de vână-
toare. Odată depășită etapa 
examenului, vânătorul are 
nevoie de un permis armă 
eliberat de poliție. După ce 
ai trecut de faza birocrati-
că și ai obținut permisul de 
port armă, ai întâlniri cu 
Președintele Asociaţiei Vâ-
nătorilor, unde se discută si-
tuațiile de risc în care au fost 
vânătorii, te învață ce specii 
ai voie să vânezi și care nu.

Vânătorii au un șir de 
legi scrise și nescrise după 
care se conduc, fiecare din-
tre ei are un spaţiu bine sta-
bilit unde are voie să vâneze. 
Se interzice să vânezi ceea ce 
este interzis, iar arma trebu-
ie lustruită și curăţită după 
fiecare vânătoare, și, desi-
gur, în fiecare an treci pe la 
mai mulți specialiști ca să-ți 
verifice pregătirea și reacţia 
în situații de risc. 

Pentru acest hobby tre-
buie să ai destul timp liber, 
dar și voință de a parcurge 
câte 5-6 km pentru a dobân-
di prada. Fiecare e liber să 
aleagă să-și ocupe timpul li-
ber cu ce dorește. Eu am ales 
acest tip de hobby mai… 
„deocheat” pentru o fată!

Tamara MELECA,
studentă, anul I, FJȘC

Un hobby „deocheat” 
pentru o domnișoară

Sunt studentă la două facultăți: Jurna-
lism și Științe ale Comunicării, Universita-
tea de Studii Europene și Psihologie, Uni-
versitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. A 
urma două facultăți în paralel este posibil, 
însă asta înseamnă alergătură între cursuri și 
seminarii, mai puțin timp liber și stres dublu 
la sesiune. De asemenea, costurile sunt mai 
mari. Însă scopul scuză mijloacele. Te per-
fecționezi în două domenii, iar experiența 
pe care o acumulezi este una de o importan-
ța majoră. Orice decizie are mai multe avan-
taje. Și pentru a mă motiva să fac ceva mai 
mult, am analizat care sunt beneficiile. Prin 
absolvirea mai multor facultăți dai dovadă 
că ai ambiție și putere de muncă. Profiți la 
maxim de timpul din viața ta și la finalizarea 
studiilor te alegi cu un beneficiu dublu: ai 
două diplome de absolvire. Te ajuta enorm 
la dezvoltarea personală. Odată ce urmezi a 
doua specializare, cunoștințele și bagajul de 
informații sunt mult mai mari, iar asta este 

un avantaj. Mai ai un plus: a doua facultate o 
faci din pasiune, dar și pentru ca să-ți găsești 
mai ușor un serviciu mai bun. 

Într-adevăr, studiez mai mult pentru a 
face față cerințelor ambelor facultăți. Mai 
greu a fost de la început. Am avut nevoie 
de timp ca să mă acomodez la două orare 
aglomerate. Sunt conștientă de asta și am 
spus stop distracțiilor, am devenit mult mai 
responsabilă. Timp liber am foarte puțin, iar 
stresul este dublu în perioadă de sesiune. 

Nu pot vorbi despre dezavantaje pentru 
că niciodată cunoștințele acumulate nu sunt 
în detrimentul meu, ci invers. Totul este in-
dividual și important este cât timp acorzi 
studiilor. Mă mândresc că studiez la două 
facultăți concomitent și sper că și angajato-
rii vor aprecia asta, pentru că sunt puțini cei 
care se încumetă la așa ceva. 

Vlada JIGAILO,
studentă, anul I, FJȘC

Facultăți în paralel

Studenția este cea mai 
frumoasă și importantă pe-
rioadă din viața unui om, 
întrucât este plină de diver-
se evenimente, care-și pun 
amprenta asupra persona-
lității adolescentului. Întru-
cât majoritatea studenților 
provin din localități rurale, 
tinerii de 18-19 ani se po-
menesc în capitală fără su-
pravegherea părinților, iar 
dorințele lor se împlinesc 
: ei devin independenți. În 
această perioadă ești liber să 
faci ce vrei, te distrezi alături de noii prie-
teni. Odată cu schimbarea modului de viață, 
tinerii sunt înfluențați de provocările vieții 
citadine. Distracțiile până în zori cu noii pri-
eteni, petrecerile pe la cămin sau la cluburi 
de noapte devenind frecvente. 

Am încercat să aflăm de la „bobocei” și 
de la studenții cursurilor mai mari cum s-a 
schimbat viața lor atunci, când au devenit 
studenți ?

ANASTASIA SLACFENCO, FJSC: „De 
la 1 septembrie viața mea s-a schimbat radi-
cal, tot mai mult sunt tentată să încerc diferi-
te provocări de care nu eram capabilă că pot 
ajunge să le fac. De exemplu, nu credeam că 
voi merge în locurile publice în timpul serii, 
în timp ce părinții cred că eu mă pregătesc 
pentru lecțiile din ziua următoare”. 

În timp ce unii studenți sunt preocupați 
să „guste” din distracțiile capitalei, alții „stau 
cu nasul în carte”.

 MARIN BURBULEA, anul I masterat, 

Facultatea de Drept: „A fost dificil să mă con-
centrez atunci când știam că sunt atâtea ispite, 
dar am reușit să mă mențin pe poziții, moti-
vându-mă cu încredere că îmi voi construi un 
viitor mai bun, că voi putea ajunge mai departe 
și că voi obține mult mai mult, decât au obținut 
cei ce schimbau o seară de studiere pentru o 
seară de distracție”.

ROMAN ION, anul V, Facultatea de 
Drept: „M-am transferat la Universitatea 
de Studii Europene pe motiv că aici viața 
de student pare mult mai atrăgătoare, iar 
oportunitățile după absolvire sunt mult mai 
vaste, deoarece profesorii depun mai multe 
eforturi pentru a pregăti profesioniști în do-
meniu”.

Perioada de studenție este de fapt, după 
cum și-o așterne fiecare și după cum vrea să 
și-o petreacă, dar este foarte important să se 
realizeze un echilibru între distracție și învă-
țătură, pentru că viitorul să poată fi asigurat.

Anastasia BAIDU,
studentă, anul I, FJSC

Cum ți se schimbă viața
când devii student ?
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Pe 25 ianuarie, 2017 a încetat 
din viață, la Paris, Nicolae Lupan, 
un cunoscut luptător anti-comu-
nist și anti-sovietic. Înainte de 
1990, îl auzeam frecvent la Radio 
Europa Liberă, unde avea o emisi-
une de 10 minute, timp de 12 ani, 
intitulată „Între Prut și Nistru”. 
Născut la 16 martie 1921, în satul 
Cepeleuți din județul Hotin, Re-
gatul României, într-o familie de 
țărani români, Ion și Vera Lupan, 
el era ultimul din cei zece copii. 
A urmat pe rând, școala elemen-
tară din sat, școala de Agricultură 
din Grinăuți, Soroca și Liceul nr. 
10 din Cernăuți și apoi Școala de 
subofițeri din Botoșani.

Repartizat, cu gradul de ser-
gent major, în cadrul Regimen-
tului 30 Dorobanți din Câmpu-
lung-Muscel, a luptat pe frontul 
de la Iași contra rușilor și pe cel 
din Transilvania și Ungaria con-
tra Germaniei naziste. A obținut 
licența în litere la Universitatea 
din Cernăuți, (1956-1961).

A lucrat ca învățător la Școa-
la din satul natal, la Școala nr. 11 
din Țețina-Cernăuți, a fost redac-
tor-șef la Televiziunea Națională 
din Moldova și la postul de radio 
„Luceafărul”, de unde în 1970, a 
fost concediat.

Colaborează cu articole, re-
portaje, schițe, povestiri la ra-
dio, la televiziune și în mai toate 
ziarele și revistele din Chișinău 
(1958-1970).Împreună cu soția 
și trei copii, este expulzat de la 
Chișinău, în martie 1974, „pentru 

naționalism românesc și propa-
gare a culturii occidentale la ra-
dio și televiziune”. Se stabilește la 
Bruxelles și apoi la Paris. Obține 
echivalarea studiilor la Universi-
tatea Liberă din Bruxelles, 1978.
Difuzează timp de 12 ani, emisi-
uni săptămânale de zece minute 
la Radio Europa Liberă. Colabo-
rează cu pagina „Între Prut și Nis-
tru” la ziarul Cuvântul Românesc 
din Hamilton, Canada, aproape 
20 de ani.

La 11 ianuarie 1990, la Bu-
curești, Nicolae Lupan alături de 
alte personalități proeminențe 
ale refugiaților Basarabeni și Bu-
covineni, Tepordei Vasile, Puiu 
Ion, Graur Valeriu, Crăciun Vic-
tor, Copil Gh. Gavrilă, Negara 
Victor, Dârzu Gheorghe, Chiriac 
Alexandru, Halipă Nicolae, Filip 
Lupu Grigore, Chistruga Alexie, 
Spânu Nicolae, Roșca Sergiu, 
Scurtu Cristea Iulia, Dumitrescu 
Constantin, Octav Sergetiu, Mun-
teanu Grigore Emil, Ioachimescu 
Victor și Lupașcu Radu Sorin 
s-au întrunit și au constituit Aso-
ciația Culturală Pro Basarabia și 
Bucovina prin care au început 
o susținută activitate de milita-
re pentru reîntregirea granițelor 
României Mari, în hotarele sta-
bilite la Conferința de Pace de la 
Paris, desfășurată după Primul 
Război Mondial. Conferențiează 
pe teme legate de soarta Basa-
rabiei la: Bruxelles, Paris, Köln, 
München, Londra, Frankfurt, Los 

Angeles, Washington, Nürnberg, 
New York, San Francisco, Miami, 
Montreal, Toronto, Praga, Roma, 
Rădăuți, București, Făgăraș, Alba 
Iulia, Iași, Galați, Roman, Rm. 
Vâlcea, Tg. Neamț, Chișinău.

Cărți publicate: „Plânsul Basa-
rabiei”, 1981, Carpații, Madrid/”-
Bessarabie, terre roumaine”, 1982/
Pământuri românești: Schițe, stu-
dii și versuri, Bruxelles 1984/”Ba-

sarabia și Bucovina sunt Pã-
mânturi Românesti”, Ed. Nistru, 
Bruxelles 1984/”Scrisoare fratelui 
meu”, Editura Nistru, Bruxelles, 
1984, 156 pp. /”Imagini nistre-
ne”, 2 volume, 1986, 1990/”Ale-
xandru Cristescu, erou și mar-
tir”, 1987/”Pământul Basarabiei. 
Bruxelles, 1989/”Însemnări de 
desțărat” Bruxelles, 2001/”Din 
coapsa Daciei și a Romei „/”Stră-
in la mine acasă”, 1996/”Gânduri 
de proscris”.

În 1990, Nicolae Lupan a pus 
bazele Asociației Pro-Basarabia și 
Bucovina.

Pe 28 ianuarie, a murit la Spi-
talul Colțea din București și Ion 
Ungureanu, fost ministru al Cul-
turii în primul guvern anti-sovie-
tic, condus de Mircea Druc.

„Asta trebuie să înțeleagă tot 
românul”, spunea prin 2014 Ion 
Ungureanu. „Basarabia este for-
mată din oameni care sunt ro-
mâni mai buni chiar decât româ-
nii din țară și din oameni care nu 
au memorie. Am văzut în timpul 
sovieticilor că fiecare lituanian 
știa istoria națiunii lui. Mulți de 
la noi nici acum nu știu nimic. 
„Viața asta-i scurtă tare – / Cât ai 
mirosi o floare./ Viața asta mult 
nu ține – / Cât te-ai apăra de-un 
câine…”, cum avertiza Grigore 
Vieru. Generația noastră a avut, 
mai ales, de-a face cu acei câini 
care s-au înhăitat cu ocupantul 
și ne-au dus în Siberia. Sora mea 
a fost dusă în Siberia, fără niciun 

motiv. Tatăl meu a murit de foa-
me în 1947 pentru că au venit eli-
beratorii și i-au luat tot. Două mii 
de ani am rezistat și rezistăm…”

Ion Ungureanu a făcut parte 
din generația de aur a naționaliș-
tilor din Basarabia și din nordul 
Bucovinei – Dumitru Matcovschi, 
Ilie Ilașcu, Mircea Druc, Nicolae 
Costin, Vasile Tărâțeanu, Nico-
lae Dabija și alții. „Noi am dat 

un exemplu întregii suflări româ-
nești”, spunea Ion Ungureanu. La 
marea adunare națională de la 27 
august 1989, apoi la multe întru-
niri publice, Ion Ungureanu a vor-
bit deschis despre limba română, 
despre unirea cu România. Chiar 
și în timpul Uniunii Sovietice, pe 
când noi nici nu mai pomeneam 
de Basarabia prin București, pe la 
Cluj sau pe la Iași.

S-a născut la 2 august 1935, 
satul Opaci, județul Tighina, Re-
gatul României. Marele regizor 
și actor a pus bazele Teatrului 
Luceafărul de la Chișinău. A fost 
concediat pentru… „naţionalism 
românesc” și a plecat de nevoie la 
Moscova.

Pe 27 august 1991, el a citit 
Declarația de independență a Re-
publicii Moldova. El relatează că 
Valeriu Matei i-a adus textul din 
care lipsea numele de român și 
a modificat pe loc. „Denumirea 
istorică a poporului nostru este 
poporul român, iar limba vorbită 
de noi este limba română”, a citit 
Ion Ungureanu la picioarele mo-
numentului dedicat lui Vladimir 
Ilici Lenin din piața de la Chiși-
nău, monument demolat ulterior.

Toată viața a militat pentru re-
întregirea națională. Patrioții de la 
Frontul Popular s-au opus instală-
rii monumentului „Lupoaicei”. „O 
vom doborî cu târnăcoapele pe 1 
decembrie, l-au avertizat frontiș-
tii. Noi vrem să scăpăm de impe-
riu și dumneata pui aici monu-
mentul cuceritorilor romani?…” 
Și a găsit un cuvânt greu, de care 
nu a mai avut nimeni curajul să 
se atingă: „Da, de la Roma venim, 
din Dacia traiană”, a pus Ion Un-
gureanu să se scrie afirmația lui 
Mihai Eminescu pe monumentul 
Lupoaicei cu puii, adus de Victor 
Crăciun de la București. Dar ace-
lași Eminescu spusese: „Aici tre-
buie dacizat totul!”…

Asemenea lui Iuliu Maniu, Si-
mion Bărnuțiu, Emanoil Gojdu, 
Vasile Lucaciu, Eftimie Murgu, 
care au revenit de la Viena mai 
naționaliști decât cei rămași aca-
să, Ion Ungureanu s-a întors de 
la Moscova cu o limbă română 
impecabilă, încât basarabenii îl 
întrebau pe actor dacă vine de la 
București. Cât a trăit, i-a învățat 
pe cei care îl ascultau lecția dem-
nității umane: Să nu vă plecați în 
fața nimănui fiindcă românii sunt 
un popor ales! Într-un interviu pe 
care mi l-a acordat cu vreo zece 
ani în urmă, Ion Ungureanu re-

greta că „România umblă în vâr-
ful picioarelor în propria casă!” 
fiindcă nu ridică deschis proble-
ma reîntregirii naționale pentru 
anularea consecințelor Pactului 
Molotov-Ribbentrop.

Ca ministru al Culturii, Ion 
Ungureanu a desființat în 1992 
Teatrul Național „A.S. Pușkin” de 
la Chișinău și l-a înlocuit cu Tea-
trul Național „Mihai Eminescu”. 
El a repus în centrul Chișinăului 
statuia lui Ștefan cel Mare și a 
propus la București sanctificarea 
lui Ștefan cel Mare. Mi-amin-
tesc că un intelectual subțire de 
pe Dâmbovița a ripostat atunci: 
„Cum să-l facem sfânt? Lui Ște-
fan i-au plăcut femeile…” „Și ce-
ați fi vrut, să-i placă bărbații?!”, a 
ripostat Ion Ungureanu, care pu-
tea fi și spontan, și bun ca pâinea 
cea caldă, și agresiv la nevoie, cu 
simțul umorului mai totdeauna.

Mi-a povestit odată o întâm-
plare cu tâlc. „Mă duc la Mircea 
Druc să-l anunț că ai noștri vor 
să-l dea jos. Domnule ministru 
al Culturii, ce bine ar fi fost acum 
dacă eram… catolici… Cum am 
putea face oare să trecem la cato-
licism? Domnule prim-ministru, 
dumneavoastră nu auziți, ăștia 
vor să vă dea jos!… El se gândea 
atunci la altceva…” (Șeful Gu-
vernului era supărat că „pochii 
ortodocși” votează în parlament 
numai cu bolșevicii, la fel ca as-
tăzi, pe când greco-catolicii voiau 
apropierea de România).

Nicolae Lupan și Ion Ungu-
reanu, doi copii de țărani români 
din Basarabia, plecați în lume 
dintre ţărani și întorși să-i învețe 
calea cea dreaptă pe ai lor… „Era 
așa senin pe patul de suferință… 
Și deodată a început să plângă: 
Ce rău îmi pare că nu mai apuc să 
văd unirea! Și… a murit”, poves-
tesc apropiații lui Ion Ungureanu.

N-am să respect cutuma cu 
„Odihnească-se-n pace!”. Nu, ei și 
cei asemenea lor să nu cunoască 
liniștea, hodina și spiritul lor să 
ne ajute până se va înfăptui drept-
atea națională…

Viorel PATRICHI

Material preluat de la:
AGENȚIA DE PRESĂ RADOR, 
RADIO ROMÂNIA

http://www.rador.ro/2017/01/29/
am-pierdut-doi-mari-patrioti-ni-
colae-lupan-si-ion-ungureanu/

Am pierdut doi mari patrioți:
Nicolae LUPAN și Ion UNGUREANU

„Basarabia este cel mai trist copil
al naţiunii române

Ion UNGUREANU  Nicolae LUPAN
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Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată vă in-
vită să participați în cadrul „Decadei criminologice” la Con-
cursul interuniversitar al eseurilor științifice cu genericul: 

„O Moldovă fără criminalitate, mafie și corupție”
La concurs sunt invitați să participe studenții și maste-

ranzii instituțiilor superioare de învățământ. 
Cerințe față de elaborarea eseurilor
Eseul se va încadra în una din următoarele teme:
• O țară fără criminalitate, mafie şi corupție.
• Contribuția tinerilor la contracararea criminalității şi 

corupției.
• O securitate personală mai mare înseamnă o crimi-

nalitate mai mică.
Eseul va fi redactat astfel:
• volumul eseului - 12-15pagini,
• caractere - Times New Roman,
• dimensiunea caracterelor - 14 unități,
• interval - 1,5 unități.
Studentul se va înscrie la concurs și va transmite eseul 

responsabilului din cadrul Institutului de Criminologie.
Descărcați formularul de înscriere:

http://usem.md/uploads/files/Formular_de_inscriere.doc
sau https://goo.gl/Zf9WNC

Comisia de evaluare va selecta și va propune pentru 
participare la etapa finală a concursului 7 eseuri pentru 
fiecare categorie.

Finaliștii vor fi invitați la prezentarea personală a eseu-
rilor, care va avea loc pe 22 martie 2017.

Eseurile urmează să fie transmise până la 01 martie 
2017 pe următoarea adresă electronică:

concurs.eseuri.criminologie@mail.ru
Participanții vor fi menționați cu diplome de participa-

re la concurs, iar câștigătorii vor fi premiați (pe categorii) 
după cum urmează:

• locul I – 750 lei;
• locul II – 500 lei;
• locul III – 300 lei;
Premierea câștigătorilor – 22 martie 2017.

Concursul 
eseurilor științifice

 Studenţii în anii terminali, masteranzii 
și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul 
academic și știinţific, reprezentanţii societă-
ţii civile pot candida la Programul de stagii. 

Parlamentul oferă 23 de locuri în secre-
tariatele comisiilor permanente și în cadrul 
direcţiilor din Secretariatul Legislativului.

Stagiarii vor participa la procesul de ana-
liză, elaborare și administrare a actelor legis-
lative, la procedura de expertiză legislativă, 
la ședinţele comisiilor parlamentare, la alte 
activităţi din cadrul subdiviziunilor Secreta-
riatului Parlamentului.

Candidaţii trebuie să fie tineri de până 
la 30 de ani, care cunosc limba română și o 
limbă de circulaţie internaţională, nu au an-
tecedente penale nestinse sau alte restricţii 
legale privind activitatea în instituţii publice.

De asemenea, tinerii trebuie să aibă me-
dia de minim 8,5 la ultima sesiune academi-
că sau, în cazul celor angajaţi, experienţă de 
lucru de până la 2 ani în cadrul unei orga-
nizaţii neguvernamentale. Totodată, ei nu 
trebuie să fie soţul/soţia, rudă sau afin, până 
la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre 
funcţionarii din subdiviziunea Secretariatu-
lui Parlamentului pentru care aplică.

Dosarul de concurs va fi depus până pe 
data de 10 februarie la Secretariatul Parla-
mentului Republicii Moldova, Direcţia re-
surse umane sau prin e-mail:

resurseumane@parlament.md.
Programul de stagii în Parlamentul Re-

publicii Moldova are o durată de până la 3 
luni și se desfășoară de două ori pe an, în 
perioada sesiunilor ordinare ale Parlamen-
tului (septembrie – decembrie și februarie 
– iulie). 

Detalii despre locurile disponibile și 
condițiile de participare găsiți pe site-ul Par-
lamentului

Parlamentul RM oferă stagii
pentru sesiunea 2017

Studenţia nu a fost nici-
când îndeajuns de ușoară. 
Fie că ești boboc sau deja 
iniţiat în ale studenţiei, îţi 
lipsesc încă multe. Atmosfe-
ra căminului de acasă, pri-
etenii cu care ai împărtășit 
nebunia celor mai frumoși 
ani de adolescenţă și altele. 
Însă, atunci când îţi pără-
sești orașul sau satul natal, 
îţi lipsește mai mult ca ori-
când, mama. Și mâncarea 
pe care cu atâta dragoste ţi-o 
pregătea. Există însă soluţii 
și USEM știe să le ofere. Cel 
mai ușor pentru studenţi 
este să apeleze la cantina stu-
denţească, care le permite să 
mănânce ieftin și gustos. Fi-
ecare student își poate stabili 
meniul, în funcţie de buget 
și preferinţe. Preţurile sunt 

convenabile, iar mâncarea 
gustoasă, ca la mama acasă.

 ANASTASIA, studen-
tă, anul I: „Îmi place cum 
gătesc aici, bucatele ce le 
servesc la cantină în pauză 
sunt delicioase. Cel mai im-
portant este faptul că meniul 
este variat și mâncarea este 
pregătită din produse natu-
rale. E mult mai sănătos să 
mănânci o farfurie de terci 
cald, decât o chiflă cu multe 
calorii”.

 OLGA, studentă anul II: 
„Cu plăcere merg în timpul 
liber sa mănânc ceva gus-
tos și sănătos. În fiecare zi 
îmi rezerv timp ca să merg 
la cantină pentru că m-am 
obișnuit cu bucatele de aici 
și sunt convinsă că ele sunt 
sănătoase și corespund regi-

mului meu alimentar”.
ARTENIE, student, anul 

III:  „Mâncarea este bună și 
consistentă, preţurile sunt 
foarte bune. Cu 30 de lei 
îţi poţi cumpăra un meniu 
complet. Iar, dacă ţi-e poftă 
și de desert, cu 20 de lei îţi 
poţi lua două ecleruri, și o 
apă”.

Cantina dispune de un 
variat meniu cu bucate si 
băuturi fără alcool. Într-un 
decor select și divers își pri-
mește oaspeții care vin să 
servească o masă caldă și 
delicioasă într-o zi geroasă 
de iarnă. Studenții Univer-
sității de Studii Europene 
au posibilitatea de a servi o 
masă sanatoasă și accesibilă 
pentru un tânăr care nu dis-
pune de o bursă și nu are un 
loc de muncă. 

Sofia BUSUIOC,
studentă, anul 1, FJȘC

Ieftin și bun, 
ca la mama acasă

Așezată pe Valea Pra-
hovei, la poalele munților 
Furnică, Stațiunea Sinaia se 
mândrește cu vile cochete 
și originale prin arhitec-
tura lor, ca și numeroasele 
hoteluri moderne ce oferă 
localității înfățișarea unei 
adevărate stațiuni turisti-
ce de interes internațional. 
Am fost cuprinsă de mreaja 
munților Carpați! Am avut 
parte de o vacanță de neui-
tat. Datorită potențialului 
său de cură, atmosferă ioni-
zată, cât și pentru aerul său 
curat, bogat în ozon, Sinaia 
mi-a îndeplinit ce-l de-al 
doilea vis! Printre reperele 
turistice ale stațiunii Sinaia 
se numără Castelul Peleș! 
Sinaia mi-a oferit posibili-
tatea de a mă îndrăgosti de 
două ori timp de patru zile. 
Privești Castelul Peleș și te 
îndrăgostești de edificiul is-
toric al României. Întreaga 
zonă o poti declara „ Dra-
goste la prima vedere „ Fi-
ind pasionată de cărți rare, 
nu am ezitat să pășesc cu 
dreptul în biblioteca Rega-
lă. Mi-au atras privirea căr-

țile cu coperți din piele și 
gravate cu litere de aur! De 
jur împrejurul său, Castelul 
Peleș are șapte terase de-
corate cu statui din piatră, 
fântâni și vase ornamentate 
din marmură de Carraran. 
Castelul Peleș atrage pri-
viri, uimește inimi, unește 
două inimi! Ador Sinaia, 
culorile munților, veselia 
oamenilor, ciorba de legu-
me acrită, izvarul fierbinte 
savurat în amiezele de iar-
nă și locurile care te îmbie 
să respiri adânc. Sinaia este 
locul perfect unde poți să 
stai în doi la o terasă cu 
un pahar de vin roșu sec. 
La Sinaia, lângă Hotelul 
Cota 1400 am găsit o sta-
țiune care pare că nu doar-
me niciodată, recunoscută 
pentru viața ei de noapte 
efervescentă . Am fost ca-
zată într-o odaie pentru 
trei persoane. Deși nu este 
chiar cel mai plăcut loc de 
cazare unde am poposit, 
dar locația din mijlocul 
Munților și terasa de unde 
poți admira enigma naturii, 
o face perfectă pentru noi 
Basarabeni, iubitori de schi 
și băi cu zăpadă! Unde nu 
ai întoarce privirea ești în-
conjurat de joncțiunea din-
tre zăpadă, munte și brazi. 
În dreapta priveliștii mi-a 
atras atenția o pârtie albă 

cu înfățișare fioroasă. Sus la 
Cota 2000 am memorat pă-
duri violete, tufișuri roșii, 
cer albastru și telegondole 
uriașe. M-am plimbat în 
jurul vârfului, ferindu-mă 
de cei echipați corespunză-
tor pentru pârtiile de schi 
și am fotografiat frumosul 
lanț muntos Carpatic. Si-
naia mi-a dăruit patru zile 
de vis, nopți nedormite, 

dispoziție si miscare! Am 
întâlnit oameni frumoși la 
suflet, oameni cu povești 
triste. Sinaia unește inimi, 
imblânzește suflete și des-
coperă trăiri. Drag cititor, 
Sinaia mi-a croit o adevăra-
tă escapadă numită „ Aura 
si aventurile Cita 1400!

Aura GASNAȘ,
studentă anul 2, FJȘC! 

Sinaia, 
perla Carpaților!


