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Facultatea de Drept
Domeniul de formare profesională, ciclul I
Specialități:
 Drept economic;
 Drept penal;
 Drept internațional;
 Drept constituțional și drept administrativ.

Domeniul de formare profesională, ciclul II
Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:
 Drept economic;
 Drept penal;
 Drept internațional;
 Drept constituțional și drept administrativ.

Facultatea de Științe    
 Economice

Domeniul de formare profesională, ciclul I
Specialități:
 Finanțe și bănci;
 Contabilitate;
 Turism;
 Business și administrare;
 Economia mondială și REI;
 Cibernetică și informatic.

Domeniul de formare profesională, ciclul II
Masterat de cercetare:
 Economie și administrarea afacerilor;
 Administrarea fi nanciar-bancară;
 Turism și servicii hoteliere.

Masterat de profesionalizare:
 Economie și administrarea afacerilor;
 Administrarea fi nanciar-bancară;
 Turism și servicii hoteliere.

Facultatea de Științe   
  Politice și Relații 
Internaționale
Domeniul de formare profesională, ciclul I:
 Relații internaționale;

Domeniul de formare profesională, ciclul II
 Masterat de profesionalizare:
 Cercetarea diplomației;
 Analiză politică;
 Politica de resurse umane și personal.

Facultatea de  
  Limbi Moderne

Domeniul de formare profesională, ciclul I
Specialități:
 Limba și literatura engleză – limba B (italiana,   

 spaniolă, germană, franceză);
 Limba și literatura franceză – limba B (engleză, 
 italină, spaniolă, germană);
 Limba și literatura germană – limba B (engleză,   

 italină, spaniolă, franceză)
 Limba engleză – limba B (italiană, spaniolă,   

 germană, franceză);
 Limba franceză – limba B (engleză, italină,   

 spaniolă, germană);
 Limba germană – limba B (engleză, italină,   

 spaniolă, franceză).

Domeniul de formare profesională, ciclul II
Masterat de cercetare:
 Traducere specializată și tehnica documentării   

 terminologice.

Masterat de profesionalizare:
 Limbi moderne și ghidare turistică.

Facultatea de Jurnalism 
și Știinţe ale Comunicării

Domeniul de formare profesională, ciclul I
Specialități:
 Jurnalism;
 Științe ale comunicării.
Domeniul de formare profesională, ciclul II
Masterat de cercetare:

 Comunicare și relații publice (de cercetare);
 Comunicare și relații publice (de profesionalizare);

 Cross Media și jurnalism de calitate (de cercetare);
 Cross Media și jurnalism de calitate (de profesionalizare).

Facultatea de Psihologie 
și Asistenţă Socială
Domeniul de formare profesională, ciclul I:
 Psihologie;
 Asistență socială.

Domeniul de formare profesională, ciclul II
 Masterat de profesionalizare:
 Psihologia educației;
 Psihologia muncii și organizațională;
 Psihologia clinică.

Rectorul USEM, doctor în drept, 
profesor universitar Iurie Sedlețchi:

Universitatea de Studii Europene din Moldova reprezintă o instituție de învăță-
mânt superior universitar, în care calitatea studiilor are prioritate. Scopul USEM–
pregătirea specialiștilor de înaltă cali� care, în conformitate cu standardele europene.

Condițiile de admitere la studii
Pentru înscrierea la admitere, 

ciclul I, candidații trebuie să de-
pună următoarele acte:

• Actul de studii, în original, cu  
      anexa respectivă;

• Certifi catul medical-tip 
(nr.086/e), eliberat în anul admiterii;

• 6 fotografi i 3x4 cm;
• Chitanţa de plată a taxei de 
înscriere;
•  Cerere de înscriere la concursul 
de admitere 2016.

Pentru înscrierea la masterat sunt 
necesare următoarele acte:

• Diploma de licență și suplimen-
tul în original;

• Certifi cat medical forma 086-U;

• 6 fotografi i în format 3x4;
• Copia buletinului de identitate;
• Extrasul din carnetul de muncă 

(pentru candidații care sunt angajați 
în câmpul muncii);

• Copia livretului militar sau 
a adeverinței de recrut.
Studile au loc în limbile română, 

rusă și prin fi liera francofonă sau an-
glofonă.

Contacte: Republica Moldova,
Chișinău, str. Iablocikin 2/1
tel: +373 022 509 122
fax: +373 022 509 128
www.usem.md
Email: info@usem.md

Foto:  Ana Busuioc
Blocul de studii al USEM
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Facultatea de Jurnalism și Științe ale 
Comunicării este locul unde des-

coperi lumea Mass-Media, unde visul 
de a fi un bun jurnalist sau specialist 
in comunicare  poate deveni realitate.
Încadrul USEM,facultatea noastra  se 
bucură de o atenție tot mai sporită 
pe an ce trece,iar aceasta se datorea-
ză studenților și meritelor acestora.

Aici se pregatesc cadre de înaltă 
calificare pentru sectorul mediatic și 

Bazele viitorului tău

Mihaela Spătaru este o spe-
cialistă în comunicare și tânără 
politiciană din Republica Moldo-
va. A absolvit Facultatea de Jur-
nalism și Știinte ale Comunicării 
in anulu 2008.Din 2014 este de-
putat în Parlamentul Republicii   
Moldova.Face parte din Comisia 
parlamentară pentru drepturile 
omului și relații interetnice. Mi-
haela mai este și Prim-Vicepreșe-
dintele Organizației Tineretului 
Liberal Democrat din Moldova.

Anna Panovici se numără 
printre cei mai buni studenții ai 
facultății de Jurnalism și Științe 
ale Comunicării. Acum ea este 
animatoare la KISS FM și, toto-
dată, face și PR la acest post de 
radio. Anna Panovici mai este 
și autoarea a mai multor creații 
proprii de poezii si proză.

Alina Dabija a fost o studen-
tă exemplară a facultății.  Acum 
Alina lucrează în calitate de  DJ la 
Aquarelle FM. În trecut a lucrat 
ca voice-over la Publika TV. Pasi-
unile ei sunt versurile și muzica. 
Numele ei mai este recunoscut 
datorită  textelor pe care le scrie 
pentru mulți  artiști de la noi.

Felicia Sirbu  a absolvit cu 
succes Facultatea de Jurnalism și 
Științe ale Comunicării, USEM. 
Felicia a fost numită cea mai ele-
gantă prezentatoare meteo, iar în 
momentul de față este prezenta-
toare de știri la Realitatea TV.

Corina Repesciuc este mân-
dră că a  studiat 3 ani la Facultatea 
de Jurnalism și Științe  ale Comu-
nicării, unde profesorii zi de zi au 
învățat-o să devină un adevărat jur-
nalist,iar astăzi este ofițer de presă la 
Inspectoratul de Poliție din Căușeni.

Nelly Gîștemulte este unul 
din  absolvenții promotiei 2010 
ai facultății noastre. După absol-
vire, Nelly este unul  dintre cei 
mai buni reporteri ai postului de 
televiziune Publika Tv.

Acest numar de ziar a fost conceput și realizat de studenții din anul I, Jurnalism, în 
cadrul practicii de inițiere: Cristina Anghel, Elena Bodrug, Ana Busuioc, Daniela Cal-
mâș, Daria Efros, Olga Modâga, Liuba Țâganciuc, Ana-Maria Țurcan, Irina Văcărița.

Eugen Botnaru, unul din ab-
solventii facultătii, în prezent, se 
bucură de un succes enorm în rân-
dul moderatorilor de evenimente. 
A lucrat pentru diferite televiziuni 
și radio de la noi. Pe lîngă aceas-
ta, Eugen și-a deschis un ateli-
er  cu numele MC EBBO, unde 
produce haine pentru barbați.

După absolvirea cu succes a 
Facultății de Jurnalism și Științe 
ale Comunicării Sergiu Bulat 
și-a construit o carieră frumoa-
să de  Vice-Presedinte al  Cen-
trului Internațional Antidrog.

Artur Musaelean este pre-
zentator de știri. A absolvit Fa-
cultatea de Jurnalism și Științe ale 
Comunicării în anul 2013 după 
care a activat la posturile Radio 
Moldova, Radio Moldova Muzi-
cal și Vocea Basarabiei. Din 2011 
a prezentat știri la postul TVC 
21 din Chișinău până în 2013.

Diana Musaelean, după ce 
și-a facut studiile la Facultatea de 
Jurnalism și Științe ale Comunică-
rii a obținut primul său job. Ea este 
tânara jurnalista a site-ului Ea.md.

Fostul student Alexandru 
Fosa  și-a construit în câțiva ani  
o carieră de invidiat. Din 2011 a 
lucrat ca reporter la emisiunea 
”Prima Ora” la Prime TV, iar 
acum ne prezintă știrile din stu-
dioul de la televiziunea  TV7.

Mihaela Cîrnov este o altă 
absolventă a facultății. Este re-
dactor-prezentator la Compania 
Teleradio Moldova.

“Scrie ca să fii înțeles, vorbește să fii auzit, citește să crești.” 

Lawrence Clark Powell

cel al relatiilor publice. Studenții sunt 
îndrumați  de cei mai calificați profe-
sioniști în domeniu .În colectivul  fa-
cultații persistă  o  atmosferă familială, 
iar  acest fapt face ca zilele de studii  sa 
fie mai captivante  și mai interesante.

De asemenea  studenţii bene-
ficiază de o bază materială, teh-
nologică și didactică, adaptată  la 
standardele și performanţele jur-
nalismului modern.

Facultatea de Jur-
nalism și Științe ale 
Comunicării este una 
complexă, în care ai 
șansa să înveți teoriile 
profesiei  și, cu siguranță, este lo-
cul de studii care-l   așteptai îna-
inte să ii calci pragul ca student.  
Aici ai posibilitatea  să înveți de la 
profesori cu  experiența lor acu-
mulată, nu doar din grămada de 

carți teoretice. Programul orelor 
este lejer, iar în timpul liber te poți 
implica, facând știri și reportaje la 
ziarul Universității   ”REPORTER”.

Unii dintre cei mai buni spe-
cialiști din domeniu Comuni-

cării și mass-media și-au por-
nit drumul spre succes anume 
din băncile Facultații de Jurna-
lism si Științe ale Comunicării.

Ne vom referi doar la citeva per-
sonalități care au absolvit facultatea.

Aceștia sunt doar câteva dintre numeroasele  
personalități de succes de care Facultatea de Jur-
nalism și Științe ale Comunicării se poate mândri.  
Aici se modelează din fiecare student, din gene-
rație în generație, noi și noi oameni cu renume, 
oameni care contribuie la modernizarea țării și la 
dezvoltarea ei.  Facultatea de Jurnalism și Științe 
ale Comunicării nu este doar o simplă facultate, 
ci o ușă deschisă spre viitorul la care visezi. Fă-
cându-ți studiile aici, beneficiezi de o mulțime de 
avantaje care te vor ajuta nu doar în meserie, ci 
și în alte probleme ale vietii. Facultatea te invată:

• Să scrii corect, dar și să îi corectezi pe cei din 
jurul tău;

• Să aprofundezi foarte mult cunoștințele de cultură 
generală si nu numai;

• Să cunoaști mai bine cum și ce trebuie să comunici 
într-un anumit mediu;

•  Să fii mai calculat cu oamenii care te pot afecta în vreun 

fel;
• Să  deprinzi  calități excelente de comunicare 

și reguli de conduită;
•  Să cunoști  persoane care te pot ajuta în cari-

era de după facultate; 
• Să știi ce, unde și cum trebuie să cauți o anu-

mită informație sau job;
• Să dobândești  siguranță si încredere de sine;
Facultatea J.S.C. este un adevărat univers 

pentru studenții dornici de a cunoaște, pen-
tru cei care doresc să obțină noi abilități  și să 
devină persoane bine informate,  să scrie ceva 
bun, accesibil pentru toți, să comunice ori-
când despre orice domeniu, să fie pregătit pen-
tru numeroase încercări și mereu în acțiune.

Elena Bodrug
Irina Văcărița



Dorinţa de a 
urma Facultatea 
de Drept a apărut 
încă din liceu, însă 
această opţiune 
concura cu ale-

gerea a mai multor facultăţi. În 
cele din urmă, am optat pentru o 
carieră juridică, considerând că 
în acest mod voi 
avea posibilitatea 
de a mă dezvolta 
în aceasta sfe-
ră de activitate. 
Încă din timpul 
liceului știam că 
profesia pe care 
urma să o aleg va 
cere să depun un 
efort deosebit în 
exercitarea unei 
profesii dificile pentru oameni și 
alături de oameni: medic, econi-
mist, profesor sau jurist.

Doresc să devin un avocat bun, 
și pentru aceasta voi depune toată 
stăruința și priceperea. Încă din 
primele luni ale anului I de faculta-
te am simţit că aceasta este cea mai 
potrivită alegere din perspectiva 
profilului meu de personalitate. 
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“Economia este 
arta de a obţine ma-
ximum de la viaţă. 
Grija de economie 
este rădăcina tuturor 
virtuţilor.” – (B. Shaw)

Facultatea de Știinţe Economi-
ce este una dintre facultățile Uni-
versității de Studii Europene din 
Moldova care urmărește scopul de 
a educa specialiști competenți și 
competitivi pentru economia nați-
onală și interna-
tională. Ghidați 
de cadrele didac-
tice de calificare 
înaltă, în cadrul 
facultății se for-
mează specialiști 
în domeniile: 
contabilitate, fi-
nanțe și bănci, 
turism, econo-
mie mondială și 
relații economice 
i n t e r n a ț i o n a -
le, cibernetică 
și informatică 
economică. Pia-
ța muncii pentru specialiștii din 
domeniul economic este foar-
te variată și puternic dezvoltată. 
Drept obiective ale facultății sunt:

- Asigurarea calității în procesul 
didactic;

- Mobilizarea cadrelor didactice 
pentru creșterea performanțelor; 

- Stabilirea unor ample colabo-
rări internationale;

- Promovarea principiilor europene;
- Crearea climatului de încrede-

re pentru student.
Doamna Lilia Șargu, deca-

Numai economia dă omului 
siguranţa pe a doua zi

Opțiunea de noroc

nul Facultății de Științe Economie, 
dr. conf., vine cu un mesaj pen-
tru tinerii pasionați de economie:

“Dragi tineri!
Fie că ești student sau potenţial 

student la Universitatea de Studii Eu-
ropene din Moldova, ești binevenit 
la Facultatea de Știinţe Economice.

Facultatea de Știinţe Economice este 
una din facultăţile universităţii cu o tra-
diţie și experienţă bogată în domeniu.

Calitatea serviciilor educaţionale 

prestate în cadrul universităţii noastre 
este certificată în sistemul de manage-
ment al calităţii și decurge în confor-
mitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Suntem mândri de rezultate-
le absolvenţilor noștri care în timp 
au obţinut o carieră de succes și 
au devenit buni profesioniști pen-
tru mediul de afaceri din ţară.”

De la Facultatea de Științe Econo-
mie a Universității au pornit în lumea 
profesiei noastre multe personalități 
marcante care s-au încadrat cu succes în 
câmpul muncii. E vorba de proaspătul 

În vederea pregătirii profesio-
nale, pot spune că unele activităţi 
de practică universitară mi-a îm-
bogățit viziunea asupra mediului 
juridic. Am avut timpul necesar să 
observ dinamica raporturilor din-
tre aceștia și oamenii pe care îi re-
prezintă, am înţeles rolul esenţial al 
apărătorului în desfășurarea actului 

de justiţie. Îndemnul pe care l-am 
avut de la  profesorii care m-au for-
mat, m-a facut să înţeleg resorturile 
comunităţii în care voi munci. De 
altfel, acesta este același sfat pe care 
îmi propun să îl urmez în viitoarea 
carieră juridică.

Sfera mea de interes profesional 
vizează cu precădere domeniul vast 
al dreptului civil, în special materia 

Dascălii Facultății de Științe Economice  
care își asteaptă învățăceii

Ziarul de suflet al studențimii 
de la USEM

obligaţiilor și a succesiunilor. Cu 
toate acestea, deslușirea aspecte-
lor teoretice ale dreptului penal a 
reprezentat în timpul studiilor la 
facultate o activitate nu mai puţin 
interesantă, iar aceasta se datorea-
ză, în primul rând, profesorilor 
mei.

Dreptul e o facultate serioasă 
și bună, pentru 
că te invață cu 
exactitate ce tre-
buie să faci și să 
nu ajungi să te 
pierzi în detalii, 
iți lărgește ori-
zonturile și con-
tribuie la forma-
rea unei gândiri 
logice. Acest 
rezultat repre-

zintă în egală măsură confirmarea 
valorii procesului educaţional în-
treprins cu seriozitate, profesiona-
lism și dedicare de către profesorii 
Facultații de Drept, USEM.

Olga Mîțu, 
studentă, Drept,

anul III.

absolvent Maxim Donici, specialitatea 
finanțe și bănci, în prezent președin-
tele Asociației Studențești a USEM.

“Trebuie să înveți a asculta pen-
tru a sți să comanzi”  este gândul 
care îl însoțește mereu pe Maxim.

“M-am remarcat ca fiind un acti-
vist la seminare, am manifestat un viu 
interes pentru științele predate la curs, 
dar mai ales pentru aplicațiile și studi-
ile de caz de la seminare. Totodată am 
demostrat reale aptitudini de lucru în 

echipă în vederea 
realizării temelor 
și proiectelor de 
seminar, dar și 
în afara acestora, 
m-am împlicat în 
diferite activități 
extracurriculare, 
care contribuie 
cu siguranță la 
dezvoltarea mea 
profesională și 
personală. In-
diferent care ar 
fi fost problema 
sau provocarea, o 
tratam cu maxi-

mum de responsabilitate și seriozitate.
La momentul actual activez în 

cadrul Primării mun. Chișinău - Di-
recția Asistență Juridică, iar anteri-
or am activat în cadrul Consiliului 
Concurenței în Direcția Anticartel 
și Direcția Ajutor de Stat Orizontal. ”

Absolvenții liceelor sunt aș-
teptați cu drag la Facultatea 
de Științe Economice sau la 
o altă facultate de la USEM.

Daniela Calmîș

Fiecare din noi, 
implicat în incon-
secvențele vieții, 
este nevoit să aleagă.

Alegerile pot fi 
diverse, de la cele 

mai mărunte, ordinare, la cele mai 
importante, ce provoacă frămân-
tări profunde; în general, cele ce 
vizează plăceri, sănătate, dragoste 
și carieră. Mereu alegem..., între 
adevăr și minciună, între iubire și 
pasiune, între mobilizare și stag-
nare. Alegem cu cine să comuni-
căm și, respectiv, cu cine sa creăm 
familie; ne alegem ocupațiile și in-
teresele. Alegem 
atunci când sun-
tem puși în si-
tuații de a alege. 
Când ne trezim 
cu un scop bine 
definit pentru 
ziua care vine, 
tot e alegere.

Alegerea fă-
cută stabilește 
direcțiile spre 
care urmează să 
tinzi. Nu poți 
conchide ce te 
așteaptă, ba-
zându-te doar 
pe presupu-
neri, căci viața 
e imprevizibilă. 
Nu există alegere ,,corectă” sau 
,,greșită”, există urmări care, in-
diferent de alegere, vor genera 
anumite schimbări. Consider că 
orice schimbare este un progres.

Programarea pozitivă a 
subconștientului este mai puter-
nică decât influențele exterioa-
re, decât opiniile și convingerile 
străine, decât experiențele și des-
tinele altor persoane. Alegerea 
trebuie să fie pur individuală, 
numai așa se poate obține succe-
sul. Orice alegere e totodată un 
mesaj subconștient. Astfel se cre-
ează o condiție în care tu, fie ești 
copil, adoleșcent sau matur, ,,ești 
obligat” să iei decizii, ești pregă-
tit psihologic pentru asta, doar 
că nu conștientizezi. Nu există 
decizie potrivită sau nepotrivi-
tă, există consecințe specifice.

Din acest motiv, fiecare din noi 
trebuie să-și asculte vocea interioa-
ră, conexiunile formate ale subcon-
știentului, insinuate într-un spirit 
intuitiv de percepție a realității.

Fiecare din noi trebuie să 
facă și să aleagă ceea ce, în pofi-
da tuturor gândurilor și ipoteze-
lor conștiente, produce o atracție 
inexplicabilă. O atracție deo-
sebită mi s-a creat pentru jur-
nalism în momentul când eram 
nevoită să aleg facultatea, la 
care urma să studiez, faculta-
tea care va constitui ,,practi-
ca de inițiere” în calea vieții.

De ce jurnalismul? Nu m-am 
gândit vreodată să fiu jurnalist, 
însă am ales. N am avut destule 
argumente să optez pentru pro-
fesia aceasta și totodată n-am 
rămas influențată de părerile ru-

Alegere și destin
delor, cunoscuților, semenilor, 
care afirmau ceea ce se împo-
trivea alegerii domeniului jur-
nalistic, afirmații, prin care se 
citeau atitudini critice, un fel de 
,,pesimism psihologic” transmis 
ereditar. Aceasta se explică, din

punct de vedere istoric al psi-
hologiei umane, personalitatea 
dispare sub stratul colectivită-
ţii, în loc de individualitate, e 
mai mult o raportare colectivă. 

De aceea e foarte complicat 
să înțelegi dacă alegerea ta e pur 
individuală. De altfel, trebuie să 
faci ceea ce îți produce plăcere și 

îți provoacă 
satisfacție su-
fletească. În 
acest caz poa-
te fi vorba de 
un adevărat 
destin. Dacă 
ai ,,muncit” 
amar, evident, 
culegi roade 
dulci și ajungi 
să ai plăce-
re din ceea 
ce ai realizat, 
chiar dacă 
ți-a fost greu.

J u r n a -
lismul mi 
se părea în 
timpul liceu-

lui o noțiune codificată, evazivă 
și necunoscută Cu toate că am 
,,descoperit” noțiunea de ,,jur-
nalism” abia în clasa a 12-a, nu 
am descoperit adevăratul jurna-
lism până în ziua de azi. Nu pot 
desluși acel ,,imbold” subconști-
ent, care m-a făcut să optez pen-
tru această profesie. Totodată mă 
gândesc că nici o altă profesie nu 
s-ar completa într-atât cu spiritul 
meu rebel și plăcerea de a scrie.

Ca să poți da semnificație și 
să precizezi ce înseamnă profe-
sia de jurnalist e imposibil până 
nu încerci să pătrunzi, trep-
tat, în univerul jurnalistic. Nu 
pot spune că am venit la uni-
versitate și că prin minune am 
,,prins” firul jurnalistic. Aceas-
ta, cred eu, nu este deplin reali-
zat nici după finisarea facultății.

Jurnalismul e un domeniu vast 
și de aceea studentul trebuie să 
fie activ și să se implice în toate 
activitățile la maxim; să fie dispo-
nibil pentru orice lucru necunos-
cut și inedit și așa va alege ceea 
ce îi este ,,mai aproape de suflet”.

Jurnalistul nu devine îndată 
profesionist, tocmai de aceea aceas-
tă breaslă cere abilități dobândite 
pe parcurs, dar și calități înnăscute.

Îndemn absolvenții liceelor 
să aleagă ceea ce le place și să nu 
abandoneze aceasta. Să opteze 
pentru o profesie care îi atrage, 
să-și asculte doar vocea interioară 
proprie și să fie optimiști, ținând 
cont de faptul că munca bună mult 
adună. USEM îi așteaptă cu drag.

Cristina Anghel,
 stud., FJȘC



 Glosar al greșelilor
în comunicarea verbală

A vorbi sănătos limba mamei este o 
datorie, una dintre cele patriotice.

 Grigore Vieru
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În secolul nostru 
hipertehnologizat 
tot mai simțite se fac 
suferințele ce țin  de 
sufl et.În condițiile 
noastre, de cel mai 

acut stress, oamenii au nevoie de 
asistență socială, dar și de cea psi-
hologică. O asemenea asistență o 
poate oferi doar specialiștii pregătiți 
după cele mai înalte rigori ale înva-
țământului european, studii pe care 
le oferă Facultatea de Psihologie și 
Asistență Socială. Corpul didactic 
al facultății, condus de doctor în 
psihologie,conferențiar universitar  
Aurelia Balan-Cojocaru, este gata 
să întimpine cu deosebită bunăvo-

Știința despre sufl et
ință pe toți cei care manifestă interes 
și aptitudini de a-și continua studiile 
la noi. Poate, pe ici colo, radăcinile 
studiilor să pară amare, în schimb, 
roadele sunt dulci. Absolvenții noștri 
sunt așteptați în casele oamenilor, cu 
cuvîntul sau fapta, care poate aduce 
în sufl etul năpăstuit o clipă de alinare.

Facultatea nu a uitat studenții 
care și-au făcut studiile la noi, la înce-
put fi ravi și neîndemanatici, ca apoi 
să devină siguri pe profesie. Printre 
aceștia îi putem numi pe Nelea Ma-
nea, astăzi șef Direcția Asistența Psi-
hologică  din Constanță, Natalia Bria, 
astăzi psiholog dotat la Centrul de 
Orientare Profesională din Chisinău, 
Chiril Pătrânike, psiholog la peneten-

Aforisme 
despre învățătură

- Știința este putere. (Francis Bacon).
- Științele nu sunt decât ochii 

munci. (Mihai Eminescu).
- Învățătura este un aur care are 

preț oriunde. (Epictet).
- Învățat se cheamă un om care e 

tot bucuros să învețe. (Nicolae Iorga).
- Vrei să înveți științele cu ușu-

rință? Începe prin a-ți învăța limba. 
(Condillac).

- Nu poți dechide o carte și să nu 
înveți ceva. (Confucius).

- Lectura, iată învățătura cea 
mai bună. (Pușkin).

Încă de când eram 
puștoaică mă vedeam 
cu microfonul în mână 
și până și de la anima-
lele din casă luam „in-
terviuri”. Visam să de-

vin o jurnalistă văzută și  înalt apreciată, 
iar părinții să se mândrească cu mine.

Astăzi, încă nu mi-am realizat pe 
deplin visul, dar am ajuns pe ultima 
sută de metri de a avea acte în regulă 
în calitate de jurnalist și am reușit să 
descopăr profesia care, cu ceva timp 
în urmă, îmi părea o altă lume.

Plec, dar promit 
să mă întorc

Am ales să-mi fac studiile la 
USEM din motiv că anume aici 
sunt așteptată și mă voi simți bine 
într-un colectiv educat. Sunt nespus 
de mulțumită universității pentru că 
nu m-a dezamăgit și pentru profe-
sorii de cel mai înalt nivel care m-au 
înzestrat cu cunoștințele de valoare.

Plec, cu multe informații și ex-
periențe de neuitat. Promit să revăd 
toate sfaturile celor mai luminați oa-
meni care i-am cunoscut și să nu uit 
de unde a pornit drumul meu lung...

Iuliana Diță 

Redacția Reporter USEM felicită căldu-
ros studenții de la Facultatea de Psihologie 
și Asistență Socială, care au susținut sesiu-
nea de vară numai pe nota „zece”: Violina 
Panzici, șefă de grupă, membru al Senatului 
USEM, Cristina Costov, membru al Uniunii 
Scriitorilor Europeni, Tatiana Roșca, lector.

Mafi e. Cuvântul este frecvent în 
vorbire în condițiile sociale din R.M 
cu sensul de „grup de persoane lega-
te între ele prin preocupări comune 
și care își apără cu orce preț interesele 
meschine”. O defi niție mai aproape de 
adevăr ar fi  „organizație criminală se-
cretă, fi ind totodată una dintre cele mai 
periculoase grupări de crimă organi-
zată din istoria recentă”. Anul nașterii 
acestui cuvânt este 1282, când popu-
lația din Palermo, Italia, a masacrat 
soldații-ocupanți francezi, strigând: 
“mafi a!”. În opinia profesorului Ion 
Cârstoiu, acest cuvânt  prezintă iniția-
lele strigătului  de război: ”Morte alla 
Francia, Italia ancela” (=Moarte Fran-
tiei, țipă Italia). Aceasta opinie  nu este 
unică. Unii presupun că e de origine 
arabă (mahias ”distrugator, obraznic”, 
mahfi e „adunare, întâlnire etc.”), alții 
îl consideră de origine siciliană (ma� u-
su, marfusu “arogant, curajos”) sau din 
unele dialecte italiene (alfusso „neîn-
crezptor, discreditat, criminal”, ma� a 
„sărăcie” etc.).

Oligarhie. La protestele care au 
loc în Piața Marii Adunari Naționale 
din Chișinău, dar și în alte localităti din 
R.M, deseori protestatarii scandează: 
”Jos oligarhia! Jos mafi a!”

Sensul cuvântului oligarhie este 
formulat astfel: ”Forma de conduce-
re a statului, în care puterea politică și 
economică este  deținută de  un număr 
retrâns de persoane”. Aceeași defi niție, 
în esență, propune NDULR: ”Forma de 

Sensul  și originea unor cuvinte
conducere, de guvernare a statului în 
care puterea politică și economică este 
deținută de un grup restrâns de persoa-
ne  sau de familii; stat cu o asemenea 
formă de guvernământ”.

O guvernare a oligarhiei este și 
atunci când organele de stat sunt cap-

turate de un grup de persoane perver-
tit prin abuz  de putere în guvernarea 
statului, când cea mai mare parte  sau 
chiar întreaga putere politică aparține 
unui grup restrâns  de persoane care 
se caracterizează  prin cea mai mare 
avuție, prin legaturi de rudenii, prin 
înfl uență politică, înfl uență asupra or-
ganelor de drept ale statului.

Un stat poate deveni oligarhic  în 
condițiile în care un grup restrâns de 
persoane, prin mijloace frauduloase, 
netranșante la o anumită etapă a evolu-
ției societății, a acumulat cele mai mari 
mijloace  economice. Acesta devine  
un clan  care se infi ltrează  în condu-
cerea statului, deține controlul asupra 

mass-mediei, are acces privilegiat  la 
resursele  fi nanciare, energetice etc.

În condițiile unui stat oligarhic, 
personalitățile-cheie sunt în umbră și 
de acolo conduc statul.

Defi nițiile noțiunii și caracteristi-
cele acestui  fenomen se întrevăd în so-
cietatea  noastră. Cuvântul oligarhie își 
are originea în limba greacă oligo „pu-
țin” și arkhos „a conduce”, care ulterior  
s-a raspândit în limbile moderne.

Puscărie. Cuvântul pușcărie 
s-a păstrat din secolul al XVIII-lea. C. 
Brancoveanu, domnitor al Țării Ro-
mânești, a construit un turn în care își 
păstra armele și praful de pușcă. Turnul 
a fost numit pușcărie. Cu timpul aceas-
tă construcție a avut altă destinație: a 
servit ca dormitor pentru cei arestați. 
Apoi turnul, cu vechea denumire de 
pușcărie, a fost folosit ca închisoare, de 
unde vine și expresia: „L-au  închis la 
pușcărie”. 

M. P.

Greșit
pacient bolnav (pleonasm)   
paișpe
palată: El este internat în 
palata 5
paleo-botanică

patinuar
al patruzecelea
până ce (rus. пока что): până 
ce așteptam aici 
pioneză

mi-ar place să fac acest lucru
pe delături
pe din afară
peizaj
pe radio(pe televizor): Te-am 
auzit pe radio, te-am văzut pe 
televizor
pereche: A întârziat la prima 
pereche
perioadă de timp(pleonasm)
perspectivă de viitor
a petrece: El a petrecut practi-
ca la un post de televiziune
poft im (răspuns la mulțumire):
– Mulțumesc pentru ajutor.
– Po� im.
polemică contradictorie
povidlă
pozitiv: notă pozitivă
a precăuta: A precăuta propu-
nerea( rugămintea, cererea)
președenție
prețurile se scumpesc

a primi o hotărâre(o lege)
primire: Azi e zi de primire
(nu) se primește (rus. не 
получается): am încercat să 
fac, dar nu se primește
primul debut (pleonasm)
prin: Acest cuvânt se scrie 
prin cratimă
a protesta împotrivă (pleo-
nasm)
proces verbal
program școlar de studii

Corect
pacient
paisprezece
salonul 5

paleobotanică

patinoar
al patruzecilea
deocamdată

piuneză
mi-ar plăcea
pe de lături
pe dinafară
peisaj
la radio, la televizor

la prima oră

perioadă
perspectivă
și-a desfășurat practica, a 
făcut practica
cu plăcere,
pentru puțin

polemică
magiun
notă satisfăcătoare
a examina,
a analiza
președinție
produsele (mărfurile) se  
scumpesc
a adopta
zi de audiență
nu-mi reușește,
nu-mi iese

debut
cu cratimă

a protesta

proces-verbal
programă

ciarul nr 8, Mariana Lâs, psiholog la 
Direcția Municipală pentru Drep-
turile Omului și psiholog la gimna-
ziul din Bulboaca ș.a. Facultatea se 
mândrește de ei. Absolvenții facul-
tății au parcurs ”nebănuitele cărări” 
în lumea științelor psihologice,cu 
încrederea celor care au știut ce 
vor, au știut că vor reuși și au reușit.

Așteptăm la facultate o nouă 
generație de studenți, optimistă, 
curajoasă care, suntem siguri, vor  
deveni profesioniști de performan-
ță, dar și oameni de cultură aleasă.

Olga Modâga,
studentă FJȘC


