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Corect/greşit

Într-un interviu pu-
blicat cu ceva timp în 

urmă pe „Monitorul Cultural on-line” cu-
noscutul lingvist, redactorul-şef al revistei 

de cultură „BiblioPolis”, dl Vlad Pohilă, a 
vorbit cu emoţie despre bogăţia şi frumuse-

ţea limbii române şi a dat câteva exemple 
de fraze schimonosite şi rusisme agresive 

auzite în stradă – un mesaj de învăţătură şi 
pentru cititorii „Mesagerului Universitar” 

la rubrica respectivă.

– Nu mă mai satur de bogăţia şi de frumu-
seţea limbii române; sunt desperat că acest mi-
racol este tratat de mulţi conaţionali cu neme-
ritată neglijenţă, indiferenţă. Mutilări ale limbii 
române şi abuz de rusisme se comit la noi peste 
tot… 

Mai trist e că unii tineri utilizează cu o pe-
nibilă „savoare” rusisme, calchieri din rusă sau 
forme aberante. Mă refer acum doar la tot felul 
de cuvinte incidente, „de umplutură”, care ne-
au invadat limbajul, de exemplu: „kaneşna” 
(adică: bineînţeles, fireşte, desigur…), „davai” 
(hai, zii, porneşte…), „tî şto?” (ce te-a apuca-
t?, ce ţi-a venit?, ce-i cu tine?), „nu tî daioş!” 
(hai că eşti tare!, eşti grozav!, eşti dat naibii!), 
„kaif!” (o plăcere!, o splendoare! etc.). 

Traducerile sugerate între paranteze ne de-
monstrează că avem destule mijloace de a vorbi 
frumos în limba română. E suficient să dorim, 
dar şă şi perseverăm, să fim mai demni la acest 
capitol.

Un moment de 
limbă română 
cu Vlad Pohilă

Colectivul Catedrei „Tehnologia Construcţiilor” trans-
mite cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia jubileului 
de 50 de ani dnei Maia Mihailov, lector superior univer-
sitar.

Pe parcursul anilor de activitate profesională, v-au 
fost încredinţate responsabilităţi şi sarcini de mare răs-
pundere, pe care aţi reuşit să le îndepliniţi, demonstrând 
aptitudini organizatorice şi abordări intelectuale deo-
sebite. Apreciem calităţile profesionale, perseverenţa, 
onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi 
zilnic în abordarea sarcinilor încredinţate. 

În această zi luminoasă şi plină de semnificaţii vă do-
rim fericire, sănătate, prosperitate şi noi realizări în activi-
tatea pe care o desfăşuraţi!

Colectivul Catedrei „Tehnologia Construcţiilor”, FCGC

Maia Mihailov –
S-a născut la 10 aprilie 1943 în com. Râşcani, r-nul Râşcani, într-o 

familie de profesori, care au ştiut să-i cultive dragostea pentru carte. 
În 1965 este înmatriculat la Institutul Industriei Alimentare din Kiev. În 
1968 îşi începe activitatea pedagogico-ştiinţifică la Institutul Politehnic 
din Chişinău în calitate de asistent, iar din 1994 activează în calitate de 
lector superior. În perioada 01.11.1997-01.04.2005 a fost prodecan la 
secţia cu frecvenţă redusă a FTMIA. 

În cei peste 45 de ani de activitate a pregătit mai multe generaţii de 
ingineri pentru industria alimentară, manifestându-se ca o personalitate 
cu calităţi deosebite şi câştigând respectul studenţilor şi colegilor. 

Cu prilejul împlinirii celei de-a 70-a primăveri, îi adresăm cele mai 
sincere urări de bine, multă sănătate şi putere de muncă, noi realizări pe 
tărâmul ştiinţei şi cât mai multe clipe fericite alături de cei dragi!

Cu multă stimă şi respect,
colectivul Catedrei „Utilaj Tehnologic Industrial”, FIMT

Vasile Chiaburu – 

I-a fost hărăzit să se nască în toiul celui de-
al doilea război mondial, în 1943, în s. Şarcani, 
jud. Orhei, copilăria fiindu-i umbrită de război, 
foamete, deportări.

În satul natal a terminat 6 
clase, apoi a urmat şcoala medie 
din satul vecin Izvoare, pe care o 
absolvește în 1960. Îşi continuă 
studiile la şcoala pedagogică 
din Orhei, care i-a marcat viito-
rul pedagogic pentru tot restul 
vieţii, urmând apoi şi Facultatea 
de Istorie şi Ştiinţe Sociale a USM. 
Pentru aptitudini pedagogice 
deosebite, este transferat la In-
stitutul de Perfecţionare a cadre-
lor didactice în calitate de şef al 
secţiei „Istorie şi Ştiinţe Sociale”. 
În perioada anilor 1972-1975 s-a 
ocupat de perfecţionarea cadrelor didactice în 
domeniul istoriei şi ştiinţelor sociale din RM. A 
condus şi Olimpiada televizată la istorie. Ulterior 
a fost invitat la Catedra de Istorie a Institutului 
Politehnic din Chişinău. Urmează aspirantura 
la Universitatea de Stat din Chişinău, pe care o 
termină cu succes, dar din lipsa consiliului de 
susţinere a tezei este nevoit să susţină teza de 
doctor în istorie la Universitatea de Stat din Kiev. 
În 1990 devine conferenţiar universitar. A contri-
buit esenţial la elaborarea materialelor didactice 
pentru predarea cursului de Istorie a Românilor. 
A recenzat zeci de lucrări ale tinerilor istorici de 

la Universitatea de Stat. A activat în organele 
sindicale ale UTM, fiind şi preşedinte al Comite-
tului sindical la FCIM. Dragostea faţă de istorie l-

a făcut să muncească asiduu 
pentru acumularea unor noi 
cunoştinţe în domeniu. N-a 
pierdut nici o ocazie pentru 
a-şi perfecţiona măiestria pe-
dagogică, urmând cursuri de 
perfecţionare la universităţi 
cu renume: în 1974 – la Uni-
versitatea „M. V. Lomonosov” 
din Moscova, 1986 – la In-
stitutul de Perfecţionare din 
Kiev, 1993 – la Universitatea 
de Stat din Chişinău, 1995 
– la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, România, 
unde a susţinut un curs de 

Istorie a Basarabiei. A elaborat programul şi ma-
nualul de Sociologie, curs pe care îl predă astăzi 
la FUA.

Stima şi autoritatea domniei sale în colectiv 
vine din respectul pe care îl are dumnealui faţă 
de cei din preajmă, faţă de studenţi, profesori şi 
faţă de oameni în general. 

Mult stimate coleg Gheorghe Varzari, Vă 
aducem cele mai călduroase şi sincere urări de 
bine şi sănătate, multă energie în continuare şi 
noi realizări!

Cu profundă sinceritate şi consideraţiune,
colectivul Catedrei „Ştiinţe Socio-Umane”

S-a născut la 14 aprilie 1943 în s. Târnova, 
r-nul Edineţ. După absolvirea şcolii medii din 
localitate, îşi continuă studiile la Facultatea de 
Chimie a USM, după care 
este repartizat la Institutul 
de Chimie al AŞM, unde 
îşi desfăşoară activitatea 
ştiinţifică în Laboratorul de 
Chimie analitică, sub condu-
cerea acad. Iurie Lealicov. 
Urmează apoi doctorantura 
la Universitatea „M. V. Lomo-
nosov” din Moscova, unde în 
1975 susţine teza de doctor 
în domeniul electrochimiei.

În 1980 este invitat la 
Catedra „Chimie Anorgani-
că” a UTM, unde activează 
până în prezent.

Pe parcursul carierei sale 
pedagogice şi ştiinţifice (lector asistent, lector 
superior, conferenţiar universitar) a dat dovadă 
de profesionalism, atitudine pozitivă şi respon-
sabilă în luarea deciziilor, spirit nobil şi comu-
nicativ, apreciat de colegi şi studenţi. În cadrul 
laboratorului de chimie analitică instrumentală 
(metode electrochimice) a perfecţionat lucră-
rile de laborator, a elaborat indicaţii metodice 
de lucru pentru studenţii FTMIA, FUA, FEn. A 
activat în proiectele ştiinţifice realizate în cadrul 
catedrei. Contribuie la elaborarea şi optimizarea 

programelor de învăţământ, este responsabil 
de realizarea programului de chimie la Faculta-
tea de Energetică. Este unul dintre cei mai buni 

profesori în domeniul chimiei an-
organice şi analitice, în special a 
analizei electrochimice.

Rezultatele investigaţiilor 
ştiinţifico-didactice sunt reflec-
tate în peste 70 de publicaţii 
ştiinţifice, metodico-ştiinţifice şi 
didactice, brevete de invenţii în 
domeniul electrochimiei, comu-
nicări la foruri ştiinţifice naţio-
nale şi internaţionale de specia-
litate. În colaborare cu Catedra 
„Chimie Anorganică” a Universi-
tăţii „A. I. Cuza” din Iaşi, România, 
a tradus din limba rusă manualul 
universitar „Metode fizico-chimi-
ce”, problemarul pentru admitere 

în învăţământul superior „Probleme de chimie” 
(autori: G. Homcenco şi I. Homcenco). A partici-
pat activ la lucrările olimpiadelor republicane de 
chimie, sesiunilor de bacalaureat, activităţilor de 
orientare profesională din cadrul UTM. 

Colectivul Catedrei de Chimie exprimă sin-
cere felicitări conf. univ. Anton Rusu cu prilejul 
jubileul de 70 ani din ziua naşterii şi celor 46 de 
ani de activitate didactico-ştiinţifică. Vă dorim 
multă sănătate, răbdare, succese în toate! La 
mulţi ani!

Anton Rusu – Gheorghe Varzari – 

Aniversări

Sub acest generic în perioada 22-27 
aprilie 2013 Biblioteca tehnico-ştiin-

ţifică a UTM (director – dna Zinaida Stratan) a 
organizat o suită de activităţi vibrante pentru 

suflet şi creier vizând Măria Sa Cartea.

Tonul activităţilor a fost dat pe 22 aprilie 
printr-o amplă Expoziţie de cărţi unicat la toate 
filialele Bibliotecii UTM: cca 200 de cărţi de ştiin-
ţă şi beletristică apărute între anii 1816-1950.

Pe 23 aprilie, de Ziua Internaţională a cărţii 
şi a drepturilor de autor, au avut loc întâlniri cu 
studenţii şi profesorii, în cadrul cărora au fost 
aduse elogii Cărţii şi Bibliotecii – tezaur inesti-
mabil al omenirii. Au fost difuzate materiale pro-
moţionale, ghiduri, ecusoane. 

Pe 24 aprilie în blocul 3 al FCIM s-a organizat 
Expoziţia „Cartea în mediul ingineresc” –achiziţii 
din 2013. Au fost expuse şi 86 de titluri de carte: 
inginerie tehnică, industrie alimentară, informa-
tică, ştiinţe economice, ştiinţe socio-umane, artă 
şi ediţii periodice abonate în a.c.   

Pe 25 aprilie a urmat Expoziţia de publicaţii 
primite prin intermediul schimbului interbiblio-
tecar: analele ştiinţifice ale 21 de universităţi 
din România; 198 teze de doctor în domeniile: 
automatică, chimie, energetică, inginerie chimi-
că, inginerie civilă, inginerie electrică, inginerie 
electronică şi telecomunicaţii, inginerie industri-
ală,inginerie mecanică, ştiinţa calculatoarelor, 
ştiinţa şi ingineria materialelor, ingineria siste-
melor, ingineria energetică, calculatoare şi teh-
nologia informaţiei, ingineria materialelor etc.

Activităţile au finalizat pe 26 aprilie cu un 
mesaj de salut din partea Asociaţiei Biblioteca-
rilor din RM.

Dl Valentin Amariei, prorector UTM, conf. 
dr., în mesajul Administraţiei UTM, a apreciat 
munca multilaterală pe care o depun zi de zi 
doamnele bibliotecare pentru a susţine semni-
ficaţia valoroasă a Cărţii.

Dl Ion Pocaznoi, preşedintele Comitetului 
sindical-colaboratori al UTM, conf., dr., a asemuit 
Biblioteca UTM cu o facultate filologică, care 

23 aprilie – Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor

Primăvara cărţilor la UTM

completează în mod firesc arsenalul ştiinţifico-
didactic al unei universităţi tehnice.

Dl Valerian Dorogan, prorector UTM, prof. 
univ., dr. hab., a transmis cuvinte calde pentru 
activitatea Bibliotecii UTM şi cărţi cu dedicaţii 
pentru studenţii iubitori de lectură artistică din 
partea scriitorului şi Doctorului Honoris Causa 
al UTM, dlui Nicolae Dabija.

Multe doamne bibliotecare au fost distinse 
cu Diplome de excelenţă pentru activitatea pro-
digioasă pe care o desfăşoară, iar cei mai fideli 
cititori ai bibliotecii au fost premiaţi cu seturi de 
cărţi ale autorilor UTM.

Caracterul profund intelectual-umanist 
al Cărţii a fost subliniat în finalul activităţilor 
printr-un florilegiu de melodii pe versurile lui 
Eminescu interpretate de un cor de elevi din di-
ferite licee din Chişinău, condus de dl Ion Nicu, 
elev la liceul „Spiru Haret” din Chişinău.

Cartea a fost şi rămâne un monument al ini-
mii şi raţiunii umane – făclie ce luminează peste 
veacuri. Iubiţi cartea!


