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R ămânem cu sentimente de 
ușoară tristețe, melancolie 

pentru 2018, care se duce în istorie. El 
ne-a îndemnat mereu la noi înfăptuiri 
rodnice ale activității noastre profe-
sionale, ne-a adus și multă bucurie în 
su let și în familie.

La sfârșit de an, vin către dumnea-
voastră cu cele mai alese sentimente 
de salut și urări pentru munca și in-
teresul pe care l-ați manifestat întru 
realizarea unor aspirații de a promo-
va, învățământul universitar. Am făcut 

Mesaj de Anul Nou

Dascăl al milosteniei

P rima zi a 
Noului An 

sărbătorim ziua 
Sfântului Vasile 
cel Mare/ n. 329 – 
d. 1 ianuarie 379, 
unul din cei mai 
mari părinți ai 
Bisericii Ortodo-
xe, arhiepiscopul 
Capodociei. Era 
numit „cel Mare”, 

pentru că a fost un exponent ilustru al 
doctrinei creștine și autor de omilii fo-
lositoare de su let. Printre scrierile sale 
numim Regulile monahale, Despre jude-
cata lui Dumnezeu, Despre Religie, Litur-
ghia Sfântului Vasile cel Mare, Molitfele 
lui Vasile cel Mare, 366 de epistole, scrieri 
care rămân actuale până astăzi, sursă de 
inspirație pentru soluționarea  proble-
melor sociale. 

 Sfântul Vasile lansează mișcătoare 
îndemnuri de a-i ajuta pe nevoiași, pe 
aceia care au nevoie de un real sprijin.

 Ca arhiereu a dus lupte grele pentru 
credința ortodoxă.

 Prin cuvântările sale a lovit în 
credințele greșite ale ereticilor, a dat 
învățături și îndemnuri pentru buna 
întocmire a obiceiurilor, a luminat tai-
nele cele adânci ale făpturii, a păstorit 
cu învățământ pe toți și a ajutat pe cei 
săraci, bolnavi. 

multe pentru creșterea atractivității 
învățământului la universitatea noas-
tră. Rezultate reale am obținut în pro-
cesul de perfecționare a activității 
noastre în lumina recomandărilor 
Declarației de la Bologna. Ne referim 
la implimentarea noilor structuri pe 
cicluri: licență- masterat- doctorat. 
Am reușit să implementăm cu riguro-
zitate sistemul de credite transferabile. 
Diplomele absolvenților noștri, cu su-
plimentele de tip european, au puterea 
de angajare în serviciu în orice loc al 

Uniunii Europene. Prin desăvârșirea 
unei structuri instituționale de mana-
gement al calității, putem asigura efec-
tiv procesul de formare profesională. 
Am căutat și am trasat noi posibilități 
de cooperare cu universitățile euro-
pene și instituțiile științi ice, mijloc 
e icient de promovare a mobilității 
studenților și profesorilor, ca în cele 
din urmă, să câștige tot calitatea 
învățământului.

 Sania cu zurgălăi ni-l aduce vertigi-
nos pe Anul Nou, 2019. Cu el vin și zi-

Mărgăritare duhovnicești 
din opera Sf. Vasile cel Mare

• Fructul esențial al su letului este adevă-
rul.

• Cine nu gândește și nu lucrează ca Dom-
nul nu este al Lui.

• Cine este leneș în cele mici nu va înainta 
nici în cele mari.

• Orice păcat este o ocară.
• Cunoaștem irea divină prin lucrările 

Sale.
• Vezi să nu te inducă în eroare sensul 

echivoc al cuvintelor.
• Om desăvârșit este acela care iubește 

adevărul și dreptatea, care îl iubește pe 
Dumnezeu.

• Scripturile sunt pline de tămăduiri.
• Noi, dacă suntem înțelepți, să luăm din 

cărți numai ceea ce ni se potrivește nouă 
și ceea ce se înrudește cu adevărul, iar 
restul să-l lăsăm.

• Nimic nu este atât de proprie irii noas-
tre ca a i în comuniune cu alții, a avea ne-
voie unii de alții și a ne iubi unii pe alții.

• Nu te poți apropia de cunoștința adevă-
rului cu inima tulburată.

• Învățăturile date cu forța nu pot dăinui 
în su lete, pe când învățăturile primite 
în su let cu plăcere și cu bucurie ramân 
de-a pururi.

Curiozități despre
 Anul Nou Anul Nou

• Din străbuni noaptea de Sf. Andrei poar-
tă denumirea de Andreiul de iarnă, An-
drea sau Indrea. Această noapte se spu-
ne că deschide Anul Nou Dacic, pentru că 
atunci s-ar trece de la vara cea luminoa-
să și călduroasă la întunericul și frigul 
iernii. 

• Pentru multe popoare antice din emisfe-
ra nordică anul nou începe la 1 martie.

•  Stabilirea religioasă a datei de 1 ianuarie 
ca început de an a fost efectuată de Papa 
Inocențiu al XII în anul 1691.

•  În jurul anului 153 î. H. Senatul Roman a 
declarat 1 ianuarie ca iind prima zi din 
calendar (pe timpul lui Iulius Caesar). 
Apoi tot Senatul Roman a schimbat Anul 

Nou. De această dată iind stabilit pen-
tru 25 martie. În 1582 Papa Grigorie al 
XIII- lea a modi icat calendarul lui Iulius 
Caesar, cel care este în uzul civic și as-
tăzi.

• Cuvântul revelion este un neologism din 
limba franceză (reveillon), un derivat de 
la reveil „trezire”. La început acest cuvânt 
însemna masa care avea loc în noaptea 
de Crăciun. Astăzi, cuvântul revelion de-
semnează petrecerea din noaptea de 31 
decembrie.

• Colindă este un cântec speci ic sărbăto-
rilor de iarnă. Are la origini cuvântul la-
tin calendae, derivate din verbul calare 

„a vesti”.
•  Semănatul este un obicei practicat de 

copii în dimineața Anului Nou. Ei intră 
în casele gospodarilor și imită semăna-
tul (aruncă boabele/ grâu, porumb, orz 
sau secară), urând sănătate, roade bo-
gate, pace, prosperitate. Semănătorilor 
i se dau colăcei, fructe, dulciuri, bani.

SEMĂNATUL
Să ningă,
Să plouă,

Să picure rouă
Și grâu să-ncolțească,

Bogat să rodească!
S-aducă nădejde,

trecând de primejdie.
Copiii să crească,

Mulți ani să-n lorească.
Ca merii,
Ca perii,

În mijlocul verii
Si-n timpul primăverii.

Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca ierul, 

Iute ca oțelul.
La anul și la mulți ani!

D ăl l il t i iD ăl l il t i i Mă ă it d h i tiMă ă it d h i ti • Nu te poți apropia de cunoștința adevă Nou De această dată iind stabilit pen

lele voioase ale sărbătorilor de iarnă, 
cu urări și colinde presurate cu fulgi 
de zăpadă. 

 Sunt sigur că Anul Nou va i un 
prilej fericit de realizare a tot ce 
avem de făcut pe ogorul nostru, cel 
al învățământului. Colectivul didactic 
va da dovadă în plus că dispune de 

„arta supremă de a trezi la studenți 
bucuria exprimării creatoare și bu-
curia cunoașterii”, cum ar i cuvântat 
Albert Einștein. Studentul de azi și de 
mâine va i pătruns de convingerea că 

un profesionist modern 
nu se poate lipsi de un 
element esențial în aria 
învățământului superior 
european- învățarea per-
manentă.

 Dragi colegi, profe-
sori, studenți, colabora-
tori ai USPEE „C. Stere”, 
vă mulțumesc din su let 
pentru participarea ac-
tivă a dumneavoastră la 
realizările pe care le-am 
înfăptuit în anul care se 
încheie. 

 Fie ca toate visele pe 
care le aveți în aceste zile 
de iarnă fermecate să vă 
aducă numai bucurie și 
prosperitate. La mulți 
ani!

Gheorghe AVORNIC, 
rectorul 

USPEE „C. Stere”,
dr. habilitat, 

profesor universitar

-

M că.
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15 ianuarie, ziua de naștere 
a lui Mihai Eminescu, 

„Domnul cel de pasăre măiastră,
 Domnul cel de nemurirea noastră” (Gr. Vieru)

Înainte de a veni în România, în anul 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a 
recitat în limba română, în piața Sfântului Petru din Roma,

Rugăciunea către Maica Domnului de Mihai Eminescu.

„Fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci.” 
(Tudor Vianu)

„Întruchiparea literară a conș  inței româneș  , 
una și nedespărțită.” ( Nicolae Iorga)

EMINESCU  INTERZIS

Citate din opera 
eminesciană vizând 

realitatea zilelor noastre

D eși pe 15 ianuarie românii îl cele-
brează pe Eminescu – poetul, acti-

vitatea de jurnalist a lui a fost una la fel de 
bogată, a fost cel mai important gazetar al 
istoriei noastre, atât pentru curatețea cu-
vântului folosit..., cât mai ales pentru pere-
nitatea adevărurilor așternute pe hârtie.

o Eminescu – gazetarul este actual până 
în zilele noastre. Face impresia că cita-
tele de mai jos, din publicistica lui Emi-
nescu, au fost inspirate din realitatea de 
azi.

o Un om de stat, precum și o politică de 
stat stau pururi deasupra partidelor, 
încât idealul unui om de partid e opus 
acelui om de stat.

o Avem nevoie, mai întâi de toate, de a 
urî neadevărul, ignoranța lustruită, 
cupiditatea demagogilor, su iciența 
nulităților.

o Arta de a guverna în România este sino-
nimă cu arta de a amăgi poporul... 

o Un rău politic se poate vindeca pe timp 
cât puțini îl văd, când îl vede toată lu-
mea, el nu mai e vindecat.

o Favoarea și interesul electoral singure 
prezidează la alegerea amploiaților 
statului.

o Funcțiunile publice sunt adesea în mâi-
nile unor oameni stricați.

o Justiția subordonată politicii a devenit o 
icțiune și nu mai există nici o garanție 

pentru cele mai prețioase interese ale 
societății.

o Viciul organic al lipsei unei administrații 
instruite, echitabile și binevoitoare, a 
creat starea actuală de lucruri și a fost 
izvorul abuzurilor.

o Nu există nici o deosebire între rasa ro-
mână din Muntenia, Moldova, din cea 
mai considerabilă parte a Ardealului 
și a Țării Ungurești. E absolut aceeași 
rasă, cu absolut aceleași înclinări și ap-
titudini.

o Partidele, la noi, nu sunt partide de 
principii, ci de interese personale, care 
păstrând numai coaja legilor și goala 
aparență, calcă făgăduințele făcute 
nației în ajunul alegerilor, fac toc-
mai contrariul de ceea ce au promis 
mandanților lor și trec, totuși, drept 
reprezentanți ai voinței legale și sincere 
a țării.

o Mizeria materială și morală a populației, 
distrăbălarea administrației, risipa ba-
nului public, cumulul, corupția electo-
rală – toate acestea nu au afacere , la 
drept vorbind, cu cutări sau cutări prin-
cipii de guvernământ.

o Legile ar trebui să ie, dacă nu codi ica-
rea datinei juridice, cel puțin dictate și 
născute din necesități reale, imperios 
cerute de spiritul de echitate al popo-
rului, nu de reforme introduse în mod 
clandestin, necerute de nimenea sau 
vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un 
nou spectacol.

o Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, 
spaima de a privi în față și a recunoaște 
adevărul.

Basarabia - pământ 
românesc, samavolnic răpit

o Sute de ani, românii au fost, cel puțin, in-
direct stăpâniți de turci; niciodată însă în 
curgerea veacurilor, turcii nu au pus în 
discuție limba și naționalitatea română. 
Oriunde însă românii au căzut sub stă-
pânirea directă sau indirectă a slavilor, 
dezvoltarea lor irească s-a curmat prin 
mijloace silnice.

o Răul esențial care amenință vitalitatea 
poporului este demagogia.

o Națiunea noastră – neamul nevoii.
o Fără îndoială, sărăcia e un izvor de rele i-

zice și morale, dar e tot atât de adevărat 
că relele morale sunt, la rândul lor, cauze 
ale decadenței sociale.

o Limba română la sine acasă e o împărăție 
bogată, căreia multe popoare i-au plătit 
bani în aur. A o dezbrăca de averile pe 
care ea le-a adunat mai bine de 1000 de 
ani, înseamnă a o face din împărăteasă – 
cerșetoare...

o Mita e-n stare să pătrundă orișiunde în 
țara aceasta, pentru mită capetele cele 
mai de sus ale administrației vând sân-
gele și averea unei generații.

o Greșalele... în politică... sunt crime, căci 
în urma lor suferă milioane de oameni 
nevinovați, se împedică dezvoltarea unei 
țări întregi și se întunecă pentru zeci de 
ani înaintea viitorul.

o Niciun neam de pe fața pământului nu 
este mai tolerant decât românul.

o Basarabia este numele medieval al Țării 
Românești și vine de la numele dinastiei 
Țării Românești, a Basarabilor.

o Oameni care au comis crime grave ră-
mân somități, se plimbă pe stradă, acupă 
funcții înalte, în loc de a-și petrece viața 
la pușcarie.

o Sau țara aceasta să ie în adevăr româ-
nească sau nici nu merită să ie.

o De aproape 2000 de ani ni se predică să 
ne iubim, iar noi ne sfâșiem.

o Patriotismul... nu este iubirea țărânei, ci 
iubirea trecutului. Fără cultul trecutului 
nu există iubire de țară.

o Țara care, prin aplicarea instituțiilor ei, 
încurajează ignoranța, neconsecvența, 
lipsa de caracter, ba le decorează chiar, 
dovedește că e în descompunere deplină.

o Nu voim să trăim într-un stat poliglot, 
unde așa-numită patrie este deasupra 
naționalității.

Din biografi a marelui poet
 A scris poezii până în ultimele clipe ale 

vieții sale.
 Muza din spatele poeziei „Pe lângă plo-

pii fără soț” a fost Cleopatra Leca Poe-
naru, iica pictorului Constantin Leca și 
verișoara lui Caragiale.

 Formula originală de salut era „Trăiască 
nația”. Dacă prietenii i-o luau înainte și 
îi spuneau „Trăiască nația”, el răspun-
dea respicat: „Sus cu dânsa”.

 Eminescu a publicat doar  23 de poezii 
în timpul vieții și un singur volum de 
poezii (1883).

 Ultimul articol al lui Eminescu, publicat 
în presă, în ziarul România literară din 
13 ianuarie 1889, se numea: „Se poate 
pune întrebarea...”, o analiză severă a 
aspectului politic al momentului.

 Singurele compoziții cunoscute în 
timpul vieții lui Eminescu sunt două 
romanțe semnate de Iancu Filip. Aces-
tea sunt „Pe lângă plopii fără soț” și „De 
ce nu-mi vii?” Ambele au fost scrise în 
anul 1877.

 Mihai Eminescu este membru al Acade-
miei Române, dar titlul i s-a oferit post-
mortem, la 20 octombrie 1948.

 Ultima poezie tipărită în timpul vieții 
sale a fost „Kamadeva” și publicată în 
revista ieșeană „Convorbiri literare” 
din 1 ianuarie 1887.

 În buzunarul halatului pe care îl purta 
în momentul morții se a lau scrise poe-
ziile „Viața” și „Stele pe cer”.

 Între anii 1867 și 1869 Mihai Eminescu 
a lucrat ca hamal în portul Giurgiu.

 Eminescu era pasionat de fotbal și înot.

 Cunoștea mai multe limbi străine: latina, 
italiana, spaniola, franceza, sârba, grea-
ca, albaneza, turceasca.

 La 9 martie 1866 revista „Familia” pu-
blică poezia „De-aș avea”, scrisă de un 
debutant, Mihai Eminovici. Iosif Vulcan, 
directorul revistei, i-a schimbat numele 
în Eminescu.

 Există un singur ilm despre viața lui 
Eminescu, Luceafărul, regizat de Emil 
Loteanu, și a apărut în 1987.

Recitindu-l pe Eminescu
  Eminescu ne cheamă azi să ne iubim 

limba română, să o cunoaștem temei-
nic și să o cultivăm cu iubire și respect, 
ea iind Patria spirituală a identității și 
demnității noastre naționale. (Patriar-
hul Daniel)

 Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem 
ca într-un dulce somn, la noi acasă. (Mir-
cea Eliade)

 Eminescu este „disprețul pentru uzurpa-
rea conducerii de puținii care nu      s-au 
ridicat măcar prin inteligența, cultu-
ra și munca lor”; „a irmarea unității 
românești, groaza de cotropire străi-
nă, care ucide o conștiință, împiedică o 
desfășurare, sfărâmă un viitor, lasă fără 
îngrijire un trecut pentru a da în loc jaf 
și corupție, oricare ar i numele…” (Nico-
lae Iorga)

 Doina lui Eminescu – cea mai categorică 
evanghelie politică a românismului. (Oc-
tavian Goga)

  Cei mai bogați români ai tuturor timpu-
rilor: Eminescu, Brâncuși, Enescu.  (Vale-
riu Butulescu)
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PE FĂGĂRAȘUL  REÎNNOIRILOR
       FAPTE ȘI EVENIMENTE

Anul 2018 a fost un an bogat, 
un an rodnic în evenimente 

cu impact. 
Iată doar câteva dintre ele:
  Conferința internațională „Centena-

rul Unirii Basarabiei cu România”, 27 mar-
tie 2018, Chișinău, USPEE „C. Stere”.

  În perioada dintre 9 și 12 august 
2018 reprezentanții USPEE „C. Stere” și 
AUM, Gheorghe Avornic, rector, Valentina 

Și, bineînțeles, multe ac  vități extracurriculare, care au valorifi cat capacitățile inven  ve și ar  s  ce ale stundeților noștri:
Balul Bobocilor 2018 

Poiecte Pentru Tineri, Ediția a 5-a,  3 aprilie 2018

O lecție de viață dată studenților de la USPEE 
de „omul- fenomen” Ion Lazarenco-Tiron

Masă rotundă „Etapele industrializării”
 cu  Denis Roșca

Și, bineînțeles, multe ac  vități extracurriculare, care au valorifi cat capacitățile inven  ve și ar  s  ce ale stundeților noștri:

Universitatea din Oradea, 10 august 2018

e iciența, calitatea, relevanța educațională 
și științi ică.
  Săptămânile facultăților care s-au 

organizat pe parcursul anului au demon-
strat, cu certitudine, că studenții și profe-
sorii lor activează cu mult elan de a pune 
în aplicare creativă cerințele actuale ale 
învățământului european. Un exeplu rele-
vant a fost Săptămâna Facultății de Relații 
Internaționale și Științe Socio-Umane. 

Acest eveniment a fost remarcat 
de participarea președintelui 
fracțiunii parlamentare PLDM 
Tudor Deliu, coordonatorul de 

studenții Ion Cărăuș, Ion Tălămbuță, 
Gabriel Olaru, Grădinaru Anișoara ș.a.
 22 noiembrie 2018 USPEE „C. 

Stere”, în colaborare cu AUM, organi-
zează o masă rotundă, la care au fost 
discutate probleme actuale ce țin de 

„Politics, Peers and the Epistemology 
of Disagreement”. La acest eveniment 
științi ic a participat cunoscutul pro-
fesor american, dr. Michael S. Jones. 

 Participanții, profesorii și studenții 
de la USPEE și AUM, au ascultat cu 
deosebit interes opiniile științi ice 
noi privind problemele de politică 

și epistemologie.   Consfătuire se înscrie 
printre măsurile întreprinse în vederea 

experiențe acumulate, încurajând 
noi parteneriate și colaborări. 
 Important pentru progresul 

științi ico-inovativ universitar a fost 
organizarea, în colaborare cu AUM 
și Camera de Comerț și Industrie a 
Moldovei, a  Conferinței Internațio-
nale, "25 YEARS OF INTERNATIONAL 
COMMERCIAL ARBITRATION CO-
URT AT THE CCI RM: ACHIEVEMENT 
AND PERSPECTIVES", desfășurată la 
5 octombrie 2018, cu participarea a 
peste 10 țări-partenere.

Coptileț, Aliona Lîsîi, Ta-
tiana Verdeș, prorectori, 
au efectuat vizite de lucru 
la 5 universități din Ro-
mânia: Iași, Suceava, Târ-
gu-Jiu, Oradea, Arad, în 
vederea ameliorării par-
teneriatelor interuniver-
sitare, a soluționării pro-
blemelor de mobilitate a 
studenților și profesori-
lor, de e icientizare a teh-
nologiilor de învățământ, 
de perfecționare a siste-
mului de management. 
Este un pas sigur spre 

Masă rotundă, 22.11.18

Interna  onal Week in Tîrgu-Jiu, 23.11.18

i l d il i

Conferința internațională: MoodleMoot Moldova 2018, 
23-26  mai 2018

programe IDIS „Viito-
rul” Veaceslav Berbeca. 
În cadrul Săptămânii au 
fost discutate teme din 
cele mai actuale și de 
real efect pntru procesul 
de pregătire a tinerilor 
cadre. Ne referim la te-

mele „Democrația și tranziția”, “Ce 
înseamnă acordul de asociere  RM-
UE?”, „Realități socio-politice în RM” 
etc. Printre cei mai activi au fost 

promovării științi ice 
și învățământului eu-
ropean.
 22-23 noiem-

brie 2018, prorecto-
rii noștri, Valentina 
Coptileț și Aliona 
Lîsîi, au participat la 
International Week-
end in UCB Târgu-Jiu: 
Higher Education Fu-
ture! – împărtășind 
din frumoasele 
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AȘTEPTĂRI DE ANUL NOU

În prag de Anul Nou, reporterul nostru a adresat mai multor studenți și profesori o singură întrebare: Ce așteptări aveți de la Anul Nou? Iată câteva răspunsuri:

ÎÎ mi doresc cado-
uri multe, poate 

mărunte, dar multe, 
puse acolo sub bradul 
de sărbătoare. Îmi 
place atmosfera feeri-
că, când toată familia 

despachetează darurile, entuziasmați și cu-
rioși. Îmi doresc bucurie celor dragi!

 (Ana, an. II, Drept)

 Doresc sănătate și mie, și familiei, și 
persoanelor dragi. Cred în minuni și exact 
asta le doresc și celorlați, să creadă, în ziua 
de maine, în ziua de azi.” 

(Gheorghe, an I, 
Științe Economice și Ecologice)

 Am așteptări mari de la 2019. Să ini-
sez cu brio primul an de studii și să dipsun de 
cât mai multe oportunități de a mă dezvolta 
personal și profesional.

(Valeria, an II, Relații Internaționale)

 Sunt mai realist și nu scriu răvașuri 
Moșului, dar îmi doresc mie și universității 
în care învăț prosperitate, o cantina bună, 
pauză mare de 20 de minute și lecțiile să 
înceapă la 8:30, căci tare e dulce somnul de 
dimineață. 

(Valeriu, an I, Drept)

 Sunt la inal de studii și-mi doresc mult 
în anul care vine să-mi găsesc un job bun, 
bine plătit și satisfacție de la ceea ce fac.

(Ion, an III, Relații Internaționale)

 În anul 2019 vreau să obțin permisul 
de conducere și, bineînțeles, mașină. 

(Cornel, an I, Științe Economice 
și Ecologice)

 Dorința mea depășește termenii tem-
porali ai anul 2019, căci îmi dau seama că o 
schimbare nu se face într-o zi, o săptămână 
sau într-un an. Îmi doresc o MOLDOVĂ pros-
peră, salarii mari acasă, oameni fericiți și 
buni, căci de-atâta răutate și invidie a ajuns 
om pe om să se calce în picioare.

 (Alexandra, an IV, Drept)

 În 2019 eu îmi doresc prieteni noi, 
relații frumoase, familie sănătoasă, doar 
oameni buni în preajmă.

 (Cristina, an I, Drept)

 Am un obicei 
nesănătos, fumez, și 
în noul an îmi doresc 
să am puterea de ca-
racter să nu mai fu-
mez. Doresc tuturor 
sănătate și împlinire. 

 (Igor, an. II, 
Drept)

 Eu mi-am pus 
un scop: începând cu 
anul care vine, să am 
alte principii de viață, 
să mă bucur de ieca-
re zi, Carpe diem, să zâmbesc mai des și să 
călătoresc mult.

(Alexandra, an III, Drept)

 Eu vreau un post de muncă stabil și bine 
plătit, bani mai mulți și o soție iubitoare.

 (Gabriel, an III, 
Științe Economice și Ecologice)

 Am avut un an greu, cu multe dezamă-
giri, dar sunt sigur că 2019 va i unul bogat 
în suprize plăcute și generoase.” 

(Victor, an II, Relații Internaționale)

 În noul an îmi doresc stabilitate, pace 
și sănătate. Regret timpul pierdut și, tocmai 
din acest considerent, voi investi în cei dragi 
și în emoțiile prezentului. Să im mai buni, 
mai onești și să păstrăm copilul din noi.” 

(Valentina Coptileț, 
dr., conf. universitar)

  Începutul unui nou an este pentru mine 
un ritual, în care vechiul devine trecut, iar vii-
torul aspirație. De la 2019 am mari așteptări: 
mai multe călătorii, mai multe clipe alături 

de cei dragi, progrese 
profesionale și multă, 
multă energie. 

LA MULȚI ANI 
TUTUROR!

 (Tatiana Verdeș, 
dr., conf. univ.)

 Făcând trimite-
re la cele 12 dorințe 
ale cununii anului, în 
2019 îmi doresc să 
am timp pentru sănă-
tate – adevărata co-
moară a vieții, să am 
timp pentru cei dragi 

– sursă a fericirii, să am timp pentru gândire 
– sursă a puterii. Un an fericit tuturor 

(Aliona Lîsîi, dr., conf. universitar)

  Am să amintesc spusele lui Paulo 
Coelho, care a irmă că ,,Dorința nu este 
ceea ce vezi, ci ceea ce îți imaginezi”, prin 
urmare, îmi doresc să încerc lucruri noi, ho-
by-uri, mai multă hrană pentru su let, cărți, 
experiențe, emoții.

(Lilia Chiriac, dr., conf. universitar)

 Revelionul este evenimentul care îmi 
aduce o doză enormă de motivație, credință 
în anul care vine, un an mai bun și mai pros-
per. Îmi doresc să pot munci, acesta iind 
prețul succesului; să pot mulțumi, semnul 
păcii și înțelepciunii și, desigur, să pot zâmbi, 
indicatorul sănătății și bunei dispoziții. 

(Eduard Țugui, 
dr., conf. universitar)

 Dorințele mele au un caracter mai ge-
neral. Îmi doresc sănătate, noroc, fericire și 
multe bucurii. 

(Radj Cărbune, 
drd., lector universitar) 

  Îndemnul meu pentru toți este să lase 
în 2018 toate gândurile rele și emoțiile to-
xice, să ierte și să mulțumească pentru ziua 
de azi. Să pro ite și să se bucure la maxim 
de iecare moment. Ceea ce voi face și eu în 
2019. La multi ani! 

 (Aurelia Crivoi, 
dr. hab., prof. universitar)

  Sunt optimist și cred, cu vehemență, în 
ziua de mâine. Îmi doresc un an bogat în bu-
curii și împliniri și multă sănătate.” 

(Albert Antoci,
 dr., conf. universitar)

  Căldura sărbătorilor de iarnă, voia 
bună și cei dragi în preajmă mă inspiră și 
mă motivează să cred că anul 2019 va i 
unul bun. Îmi doresc, în primul rând, sănă-
tate, și credință în bine, dar și casa plină de 
nepoței, lăcașul unde domnește armonia și 
fericirea. Un an nou fericit tuturor!

(Cezar Mânăscurtă, 
dr., conf. universitar)

• Ritmul de creștere al copiilor este mai accelerat primavara decât în 
orice alt anotimp.

• Persoanele care fumează au de trei ori mai multe riduri decât persoa-
nele care nu fumează.

• Ziua ta de naștere pică odată cu ziua altor 9 milioane de oameni.
• Scaunul electric a fost inventat de un dentist.
• Locuitorii din Egiptul antic obișnuiau să doarmă pe perne de piatră.
• În cazul lunilor care încep cu o zi de duminică, vineri va fi  întotdeauna 

pe 13.
• Cel mai periculos animal din lume este... musca. Aceasta poate trans-

mite mai multe boli periculoase decât orice alt animal.
• Ochiul uman clipește de 4 200 000 pe an.
• Cea mai caldă planetă este Venus, temperatura la suprafața ei e de 462 

de grade Celsius.
• Aproximativ 90 % din populația întregii planete locuiește în emisfera 

de nord.
• Cele mai puternice sunete le produc balenele. Un astfel de sunet poate 

fi  receptat la o distanta de 850 de kilometri.
• În ultimii 4000 de ani nici o specie de animale nu a mai fost domesti-

cită.
• Hawaii se apropie de Japonia cu aproximativ 10 cm pe an.
• Dacă vorbiți la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din 

urechea voastră va crește de cel puțin 700 de ori.
• În Bangladesh există o lege care permite autorităților să aresteze elevii 

cu vârsta mai mare de 15 ani care copiază.
• În fi ecare an, mai mulți oameni sunt uciși de măgari, decât în acciden-

te aviatice.
• Cea mai mare colecție de vinuri din Europa, cu 105 milioane de sticle 

de colecție, depozitate într-un complex de galerii de circa 250 km, se 
găsește la Mileștii Mici.

• Limba română este limba ofi cială în România, Republica Moldova și 
în Provincia Autonomă Voivodina. 

Bancuri de Anul Nou
  1 ianuarie – ziua internațională a durerilor de cap.
  Când femeia tace, să n-o întrerupi.
  Azi, când tăiam ceapă, m-am uitat și în portmoneu, ca să nu 

plâng de două ori.
  Doi pensionari:  

-  Vezi blonda ceea, moare după mine!
-  Ce vorbești?
-  Doar n-o să moară înaintea mea.

 Nu vă supărați, caut magazinul universal.
- Nu mă supăr. Căută-l.

  Doi politicieni:
- Hai să numărăm banii pe care i-am furat.
- Nu-i nevoie. A lăm de la știri.

  La un renumit post de televiziune, un interviu cu un milionar:
-  Cum ați făcut avere?
-  Foarte simplu. Aveam un singur leu în buzunar. Am cumpărat   
două mere, le-am spălat și le-am vândut cu doi lei.

- Și apoi?
- Apoi am cumpărat patru mere.
- Și după aceea?
- A murit mătușa mea și mi-a lăsat moștenire un milion de do-

lari.
  Un hoț amenință un om pe stradă:

- Dă-mi banii tăi!
- Eu sunt deputat în parlament!
- Atunci dă-mi banii mei!

  La școală:
- Să presupumen că aș băga mâna în buzunarul unui om și i-aș 

lua banii. Ce ar însemna că sunt în cazul acesta, copii?
- Ministru de inanțe.

Cum vorbim și scriem
GREȘIT CORECT

Acord comun: Au 
încheiat un acord 
comun de colabo-
rare
De mare amploa-
re: au desfășurat o 
activitate de mare 
amploare
Averse de ploaie: 
se prevăd averse de 
ploaie
Careva: Aveți care-
va propuneri?
Ca și ministru: Ca 
și ministru a anali-
zat cu responsabili-
tate situația.
Ceremonie so-
lemnă: În sală a 
avut loc o ceremo-
nie solemnă.
Doctoră
Nu arogant!
Nu fă zgomot!
La moment: La 
moment n-am nici 
o informație.
Majoritatea îl vor 
vota
Mijloace mass-
media

Noi-născuți
Necătând la argu-
mentele incontesta-
bile, ei nu au căzut 
de acord.
A se primi: au 
muncit mult, dar 
nu s-a primit nimic

Pacient bolnav: 
din salon a ieșit un 
pacient bolnav.
În rezultat
Vroiam
Nu zi nimic

Acord: au încheiat 
un acord de colabo-
rare

De amploare: au 
desfășurat o activi-
tate de amploare
Aversă: se prevăd și 
câteva averse

Careva: Aveți pro-
puneri?
Ca ministru: Ca 
ministru a analizat 
cu responsabilitate 
situația.
Ceremonie: În sală 
a avut loc o cere-
monie.

Doctoriță
Nu i arogant!
Nu face zgomot!
În momentul de 
față, în acest mo-
ment (clipă)
Majoritatea îl va 
vota
Mijloace de infor-
mare, mijloace de 
presă
Nou-născuți
Cu toate că, deși 
au fost prezentate 
argumentele ...

A obține, a ieși: au 
muncit mult, dar nu 
au obținut (nu le-a 
ieșit).
Pacient: din salon a 
ieșit un pacient. 

Ca rezultat 
Voiam
Nu zice nimic
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