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     În cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport la data de 

05.05.2017 a fost organizată de către catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi 

Socioumanistice în parteneriat cu Departamentul Educaţie şi Sport o MASĂ 

ROTUNDĂ cu genericul „EUROPA – ISTORIE ŞI ACTUALITATE”. 

 Obiectivele evenimentului l-au constituit: 

- abordarea istorico-culturală a evoluţiei Comunităţii Europene; 

- analiza problemelor cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană; 

- formularea perspectivelor de dezvoltare a UE şi a procesului de integrare 

europeană a RM.   

Participanţi la masa rotundă au fost cca 60 persoane (studenţi, cadre 

didactice, reprezentanţii structurilor universităţii şi a administraţiei USEFS), care 

s-au implicat activ în activităţile din cadrul evenimentului. 

       Masa rotundă a inclus două activităţi de bază: 

1. Comunicare: De la o Europă divizată la o Europă unită (Leşcu Artur, lector 

universitar, catedra ŞPPSU, USEFS) 

2. Dezbatere: Problemele actuale ale Uniunii Europene (Savin Alexandru, lector 

universitar, catedra ŞPPSU, USEFS 

Participanţii s-au arătat interesaţi de subiectele abordate în cadrul mesei 

rotunde, s-au implicat activ în discuţiile lansate de prezentatorii comunicărilor.  

 



De un interes sporit s-a bucurat subiectul cu privire la contradicţiile cu care se 

confruntă UE astăzi, prezentate de către Savin Alexandru, lector universitar de la 

catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice. 

În concluzie a fost menţionat că Europa constituie astăzi o comunitate de 

state, ce cultivă un set de valori comune şi un ideal politic, toate acestea fiind 

reprezentate prin motto-ul Uniunii Europene: “Unitate în diversitate”, care 

simbolizează faptul că, prin intermediul Uniunii Europene, populaţia europeană 

este solidară în promovarea păcii şi prosperităţii, şi că diversitatea culturală, de 

tradiţii şi limbi a Europei constituie un element pozitiv pentru acest continent, 

idealul european fiind în sine, o realitate în devenire, care va continua să 

înflorească în pofida problemelor cu care se confruntă. 

 
“Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi  

creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă. 
Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei  

o Europă organizată şi activă este indispensabilă  
pentru menţinerea unor relaţii paşnice“. 

 

Robert Schuman, ministrul de externe  

al Franţei (1948-1952) 
 

 

 

 

 

 

Şef catedră Ştiinţe Psihopedagogice si Socioumanistice, 

CALUGHER Viorica, dr., conf.univ. 

 

    

 
 

 

 
      
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 























 


