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Comisia specializată de evaluare în vederea reacreditării profilului de cercetare ştiinţifică
"PATRIMONIUL ISTORIC ȘI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN" din cadrul Universității
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, instituită prin Ordinul CNAA Nr 01-16 din 25.10.2016 în
componenţa:
1) prof. univ., dr. hab. în istorie Valentin Tomuleț, preşedinte,
2) conf. univ., dr. hab. în studiul artelor Victor Ghilaș, membru,
3) conf. cerc., dr. în filologie Ion Bărbuță, membru,
4) dr., Marina Piscenco, membru,
a examinat Raportul de autoevaluare a susnumitului profil, aprobat la şedinţa Senatului UPS ”Ion
Creangă” din 28.09.2016, proces verbal Nr. 1, pentru a stabili veridicitatea datelor şi informaţiilor expuse,
a studiat documentele aferente Raportului, a efectuat vizite de informare şi documentare la Facultățile de
Istorie și Geografie, Filologie, la catedrele din subordinea acestor facultăţi, a deliberat asupra datelor şi
informaţiilor prilejuite de studiu şi, drept consecinţă, a făcut următoarele constatări, concluzii, obiecţii şi
recomandări.
Colectivul de investigaţie al profilului se compune din cercetători de la 2 catedre ale Facultăţii de
Istorie și Geografie: Catedra Istoria Românilor și Istorie Universală; Catedra Geografie și Patrimoniu
Cultural, precum și de la 3 catedre ale Facultăţii de Filologie: Catedra Istorie şi teorie literară, Catedra
Limbă română şi filologie clasică; Catedra Limbă şi comunicare, ale căror interese în mare parte se
suprapun. Profilul activează în baza Statutului Universităţii, aprobat de către Ministerul Educaţiei al
Republicii Moldova.
Activitatea de investigație științifică în cadrul profilului s-a realizat în următoarele direcții de
cercetare:
Direcția strategică 2011-2013: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
istoric al Moldovei în contextul integrării europene.
Direcția strategică 2014-2015: Patrimoniul național și dezvoltarea societății.
Au fost desfășurate și finalizate în perioada supusă evaluării 2 proiecte instituționale (2011-2014),
iar altele 2 sunt în curs de desfășurare (2015 - 2018).
Proiectele instituționale finalizate:
1. Proiectul instituțional "Ţara Moldovei între Occident și Orient". 11. 817.07.32F, directorul
proiectului – dr. hab., prof. univ. Gheorghe Gonța, perioada de derulare: 2011-2014.
2. Proiectul instituțional "Patrimoniul cultural-național al Republicii Moldova - component al
civilizației europene", 11. 817.07.32F, directorul proiectului – dr., conf. univ. Valentina Ursu,
perioada de derulare: 2011-2014.
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Proiecte instituționale în derulare:
1. Proiectul instituțional "Politică şi societate în Ţara Moldovei şi Basarabia în context european"
15. 817.06.16 F, directorul proiectului – dr. hab., prof. univ. Gheorghe Gonța, dr., conf. univ.
Silvia Chicu, perioada de derulare: 2015-2018.
2.

Proiectul instituţional ”Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional”

Cod. 15. 817.06.17F, Director de proiect – dr., conf. univ. Valentina Ursu, perioada de derulare
2015-2018.
În cadrul primului proiect instituţional definitivat - "Ţara Moldovei între Occident și Orient",
(directorul proiectului – Gheorghe Gonţa, doctor habilitat în istorie, profesor universitar) au fost
elaborate 3 monografii, 2 articole în enciclopedii, 7 capitole în manuale pentru învățământul
preuniversitar, 1 culegere, a fost organizat un Simpozion științific internațional, au fost făcute publice
rezultatele cercetărilor în numeroase manifestări ştiinţifice naţionale, naţionale cu participare
internaţională şi internaţionale.
În cadrul celui de-al doilea proiect instituţional realizat - "Patrimoniul cultural-național al
Republicii Moldova - component al civilizației europene" (directorul proiectului – dr., conf. univ.
Valentina Ursu) au fost obținute următoarele rezultate: au fost editate 2 monografii; au fost elaborate și
editate 6 lucrări didactice; au fost organizate 3 Conferințe științifice naționale și 5 seminare metodologice
pentru cadrele didactice; au fost editate 2 culegeri cu materialele conferințelor științifice și 1 culegere de
documente și materiale; au fost publicate 4 articole în reviste internaționale, 10 articole în reviste
națioanle - categoria B și C; 39 articole în culegeri naționale și 9 articole în culegeri internaționale.
Membrii proiectului au participat la 54 conferințe științifice naționale și 22 conferințe internaționale, 15
mese rotunde, 7 traininguri, au prezentat 25 de cursuri pentru studenți și masteranzi.
Cadrele didactice universitare ce fac parte din profil au desfășurat activități de cercetare în cadrul
temelor de cercetare universitare realizate din contul normelor științifico-didactice.
Profilul a identificat 3 teme de cercetare universitară, coordonate de șefii subdiviziunilor, în care au
fost concepute și realizate acestea:
1. Tema de cercetare nr. 1: "Probleme actuale în cercetarea arheologiei, istoriei antice, medievale
şi moderne". Coordonatorul temei de cercetare: Oc. Munteanu, dr., conf. univ., durata de
executare: 2011-2015.
2. Tema de cercetare nr. 2: "Probleme actuale în cercetarea istoriei contemporane şi a
patrimoniului istoric şi cultural". Coordonatorul temei de cercetare: S. Musteață, dr., prof. univ.,
durata de executare: 2011-2015.
3. Tema de cercetare nr. 3. "Limba și literatura română/rusă în context european și universal".
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Coordonatorul temei de cercetare: Al. Burlacu, dr. hab., prof. univ., durata de executare: 20112015.
În perioada de referinţă (2011-2015), cercetările întreprinse s-au desfăşurat și în cadrul a 24
proiecte internaţionale: 6 proiecte de grup, 1 proiect finanțat de Uninuea Europeană, 17 proiecte
individuale. Menționăm câteva dintre acestea:
1. Proiectul internațional RESET: Mobilitate socială și modernizare în Europa de Est în secolul
XX. Seminaul Regional pentru Excelență în predare. Proiect finanțat de Fundația "Lumea
Deschisă" (Open Society Foundations), 2010 -2014. Directori de proiect: DUMITRU D., director
academic, MUNTEANU Oc., director administrativ a cuprins numeroase acțiuni: “Teorii ale
modernizării și ideologii ale schimbării sociale în Europa de Est” - I Sesiune de vară,; “Inginerie socială
și acțiune afirmativă: politici și practici în secolul XX în Europa de Est”, I Sesiune de iarnă; “Mobilitate
socială descendentă și strategii de rezistență și acomodare în Europa de Est sub dominația nazistă și
comunistă”, a II-a Sesiune de vară; “Statutul social și viața cotidiană în Europa de Est înainte și după al
Doilea Război Mondial”, a II-a Sesiune de iarnă; Sesiunea a V-a a programului RESET “Exploring Late
Socialism and Post-Socialist Society: Interdisciplinary Approaches to Teaching and Research”; Sesiunea
a VI-a a programului RESET “Eastern Europe between Post-Modernity and Globalization”Orheiul
Vechi).
2. Un alt proiect de cercetare finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România
(CNCS) realizat cu succes a avut ca titlu "Visions and Perceptions of Romania in the Russian Imperial
Discourse and Public Sphere in the Late 19th and Early 20th Century" (director de proiect An. Cușco).
Acesta a finalizat cu publicarea mai multor studii documentare, organizarea unei conferințe științifice,
elaborarea mai multor articole.
3. Proiectul „Bijuterii medievale: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava” (2012-2015). Conducătorul
investigaţiilor arheologice pluridisciplinare în Cetatea Soroca S. Musteață. Prin investigaţiile arheologice
din cadrul poriectului cu ajutorul echipamentele moderne au fost atinse următoarele obiective generale:
cercetarea vizuală şi topografică pentru reconstituirea cu ajutorul tehnicilor moderne a planimetriei
generale şi a interiorului cetăţii; cercetarea arheologică a ruinelor accesibile, care, în final, să ofere o
imagine generală asupra stratigrafiei, tehnicilor şi fazelor de construcţie, nivelelor de călcare istorice,
adâncimea fundaţiilor, densitatea sitului, clarificarea spaţiilor deja parţial cercetate, precum şi
identificarea unor ruine şi vestigii noi; verificarea şi continuarea săpăturilor anterioare pentru o mai bună
cunoaştere a structurii şi stratigrafiei cazematelor necercetate anterior, spre exemplu a celor cu nr. 2, 3, 5;
a turnurilor şi vestibulurilor lor, în special, a celor cu nr. 2, 3, 4 din incinta Cetăţii; cercetarea spaţiului
aferent din jurul Cetăţii prin realizarea în zone accesibile a unor sondaje geomagnotometrice, iar ulterior
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şi a săpăturilor arheologice; recuperarea tuturor informaţiilor istorico-arheologice descoperite şi
integrarea lor în Raportul final; descărcarea de sarcină arheologică a suprafeţelor unde urmează să fie
realizate lucrări de reabilitare şi de construcţie.
4. "Implementarea magnetometriei ca metodă de cercetare arheologică în Republica Moldova",
este titlul unui alt proiect obținut prin concurs de către Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
(Director de proiect S. Musteață), finanţat de AŞM şi DAAD, (2011-2012). Scopul proiectului a fost
ridicarea competitivităţii ştiinţei din Republica Moldova prin însuşirea de tehnologii noi în cercetarea
arheologică. Acest a avut următorele rezultate: pregătirea în cadrul Facultăţii de Istorie și Etnopedagogie
a UPS „Ion Creangă” de cadre tinere în vederea utilizării magnetometriei în arheologie; realizarea unor
studii de caz pentru diferite epoci istorice, pentru evidenţierea potenţialului ştiinţific al siturilor
arheologice de pe teritoriului Moldovei; crearea bazei tehnico-materiale necesare pentru implementarea
tehnologiilor moderne de detecţie a structurilor arheologice subterane.
5. Proiectul "Aplicarea metodelor non-invazive în cercetarea și protejarea patrimoniului culturalistoric al Republicii Moldova" (2014-2015). Director de proiect S. Musteață. Prin acest proiect a fost
achiziționat echipament și softuri care permit investigaţii comune moldo-româno-germane și formarea
unor specialiști în domeniul cercetării și valorificării patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova.
Scopul proiectului a fost ridicarea competitivităţii ştiinţei din Republica Moldova prin însuşirea de
tehnologii noi în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric. Cu ajutorul partenerilor din
Germania şi România, şi împreună cu cercetători aparţinând diasporei moldoveneşti din aceste ţări se
încearcă organizarea unui transfer de know-how din Germania şi România spre Moldova. Principalele
rezultate: Realizarea unui studii de caz de LandscapeArchaeology pentru epoca romană târzie cu scopul
evidenţierii potenţialului ştiinţific al siturilor arheologice din Moldova; Crearea bazei tehnico-materiale
necesare pentru implementarea tehnologiilor moderne în domeniul protecției patrimoniului culturalistoric; Pregătirea în cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie a UPS „Ion Creangă” de cadre tinere în
vederea utilizării noilor tehnologii GIS, magnetometriei şi prospecţiunilor non-distructive.
Colectivul de cercetători din cadrul profilului evaluat elaborează și editează 2 Reviste științifice de
specialitate:
Revista de Știinţe Socioumane (ISSN 1857-0119) a fost fondată de către Universitatea Pedagogică
de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău în anul 2005 și se editează în cadrul acestei instituții de învățământ,
la tipografia Centrul Editorial Poligrafic al UPS ,,Ion Creangă” din mun. Chişinău, care se află pe adresa
str. Ion Creangă, 1, bloc auxiliar, MD 2069, Chişinău. Această publicație periodică este un mijloc de
informare şi formare în domeniul ştiinţelor socioumane, fiindu-le utilă tuturor celor interesaţi de
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activitatea ştiinţifică, profesorilor, studenţilor, masteranzilor. În Revistă se publică articole științifice,
recenzii la elaborări ştiinţifice recent editate în R. Moldova şi peste hotarele ei, comunicări despre
conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, materiale didactice profesori care activează la UPS
„Ion Creangă” și profesori din alte centre universitare din țară, doctoranzi, masteranzi, în limbile română,
franceză, rusă, engleză, bulgară, ucraineană etc. Până în prezent, au fost tipărite 33 de numere. Tirajul
revistei este de 100 de exemplare. Întrucât se adresează şi publicului larg interesat de problematica
domeniilor pentru care revista publică articole științifice, revista este plasată și pe site-ul universității
(www.upsc.md), ceea ce o face accesibilă unei categorii vaste de persoane. Revista este difuzată și în
România, realizându-se schimbul de publicații cu mai multe reviste științifice de peste hotare (de
exemplu: Annals of „Ştefan cel Mare” University of

Suceava. Philosophy, Social and Human

Disciplines; Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica; Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba
Iulia; Studii de Ştiinţă şi Cultură; Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad ș.a.). Totodată, revista
este transmisă la mai multe biblioteci de peste hotare: la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu” a Universității „A.I. Cuza” din Iași, România; la Biblioteca Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, România; la Biblioteca Universității din Craiova, România; la Biblioteca
Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș, România.
Revista PLURAL. History, Culture, Society este publicaţia Facultăţii de Istorie și Geografie a
Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă". A fost fondată în anul 2013 la iniţiativa unui grup de
profesori de la facultate, care au şi constituit colegiul ei de redacţie. Redactorul şef al revistei a fost
desemnat decanul facultăţii dr. Sergiu Musteaţă. Totodată, echipa de editare a revistei este susţinută de
colegiul editorial constituit din personalităţi marcante ale lumii ştiinţifice din afara instituţiei, inclusiv de
dincolo de hotarele țării. Ea susţine publicarea unor studii şi recenzii care se referă la teme mai puţin sau
deloc cercetate din domeniul istoriei şi societăţii est şi sud-est‒europene şi care promovează, cu
precădere, o abordare critică a surselor, îndreptată împotriva unor mituri şi stereotipuri vetuste şi tributare
unei lecturi angajate politic. De asemenea, revista şi-a propus să iniţieze un dialog academic care ar
transcende limitele disciplinare consacrate şi ar putea contribui, în timp, la crearea unui spaţiu pentru
dezbateri, schimb de idei şi dezvoltarea unor abordări inovatoare în sfera studiilor est şi sudest‒europene. Totodată, sunt promovate studii axate pe dimensiunea regională; care tind să depăşească
limitele acestui spaţiu geografic, înscriindu-l într-un context european şi global. Revista PLURAL se
doreşte a fi o platformă a noii generaţii de cercetători în domeniul ştiinţelor umane și sociale. Fiind o
revistă multilingvă, publicaţia include mai multe texte, care aparțin atât cercetătorilor locali, cât și străini,
dedicate unor teme foarte variate, începând de la arheologie și mergând până la cele mai recente dezbateri
legate de ”politica memoriei” sau de tendințele contemporane din didactică. Din momentul lansării
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revistei au apărut trei volume anuale cu câte 2 numere fiecare, urmând în anul curent să fie editat volumul
IV, nr. 1, 2: 2013, Vol. I, nr. 1, 2; 2014, vol. II, nr. 1, 2; 2015, vol. III, nr. 1, 2. Revista a fost înregistrată
ca variantă imprimată (ISSN 2345-1462), dar şi recunoscută ca revistă On-line (ISSN 2345-184X).
Capacitatea instituţională de cercetare
Potenţialul uman al profilului a constat în medie pe anii evaluați 34 persoane, dintre care 3 doctori
habilitaţi, 3 profesori universitari, 23 doctori şi 23 conferenţiari universitari, 7 lectori universitari.
Profilul dispune de 15,75 unități. Din cele 34 persoane care fac parte din personalul profilului doar 5 au
vârsta mai mică de 35 ani.
Abilitați cu dreptul de conducere de doctorat sunt 14 cercetători.
În perioada anilor 2011 – 2015 au obţinut gradul ştiinţific de doctor habilitat și doctor în filologie 3
colaboratori ai profilului: T. Roșca, S. Cogut și Ol. Gherman.
Titlu ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar l-au obţinut 3 persoane: S. Chicu, N. Corcinschi,
V. Caraman.
Au urmat studiile de postdoctorat în perioada evaluată V. Burlacu, An. Lisnic, V. Ursu.
Cadre care au efectuat stagii peste hotare peste o lună – 5 persoane (Musteaţă S., Dumitru D., Cuşco A.,
Munteanu O., Sava Ig.)
Spaţiile de cercetare sunt dotate cu utilaj de comunicare şi informaţional modern. Computerele
sunt conectate la internet; cercetătorii profilului au posibilitatea să acceseze reţeaua de resurse virtuale
EBSCO. În plus, cercetătorii dispun de biblioteci specializate cu fonduri de carte bogat şi de ediţii
periodice suficiente pentru a realiza invesigații științifice în domeniile evaluate.
Rezultatele ştiinţifice obținute
Rezultatele științifice obținute de profil în perioada evaluată pot fi rezumate astfel:
1) A fost stabilită limita nord-estică a aşezării Horodca Mare, r-ul Hînceşti, în baza investigaţiilor
arheologice. Au fost analizate noi date privind fortificaţiile de pământ şi lemn de la Soroca. A fost
studiată ceramica lucrată cu mâna din aşezarea Lucăşeuca II (secolele II-I a.Chr.). Au fost sistematizate
cercetările arheologice din anii 2011-2015 în situl fortificat de la Butuceni, raionul Orhei. Au fost
constatate remodelările sistemului defensiv getic de pe promontoriul Butuceni. Au fost cercetate
contextele, analogiile şi reperele cronologice ale fibulelor circulare de epocă Latène în spaţiul prutonistrean.
- Evoluţia vieţii politice a Ţării Moldovei în a II-a jumătate a secolului al XVI-lea a fost analizată
prin prisma schimbărilor profunde care s-au realizat în această perioadă, în statutul Domniei şi a Sfatului
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domnesc. A fost analizat locul şi rolul fiecărei instituţii în realizarea intereselor marilor puteri în regiune.
Este prezentată relaţia dintre Domnie şi Biserică, fiind determinate confruntările, dar şi perioadele de
consens în dependenţă de interesele şi orientarea politică externă a domnului în exerciţiu.
- Basarabia avea un statut special printre periferiile occidentale ale Imperiului Rus în secolul al
XIX-lea. Reprezentând ultima achiziţie teritorială din cadrul procesului de expansiune a Rusiei în direcţia
sud-vestică, această regiune era un spaţiu „de tranziţie” între provinciile vestice ale imperiului şi ţinuturile
Noii Rusii (Novorossia) care constituiau obiectul unui intens proces de colonizare. Astfel, Basarabia
combina trăsăturile esenţiale ale celor două zone. Caracterul „de tranziţie” al provinciei basarabene se
evidenţia la nivel simbolic, administrativ şi chiar legislativ. S-a stabilit că istoria Basarabiei din prima
jumătate a secolului al XIX-lea poate servi drept un exemplu elocvent al integrării treptate a periferiilor în
spaţiul mental, politic şi social al Imperiului Rus. În acelaşi timp, pe parcursul secolului al XIX-lea au
avut loc schimbări fundamentale în limbajele de descriere şi percepţie a acestei regiuni de către
autorităţile imperiale. Aceste schimbări erau legate de două concepţii alternative a spaţiului imperial rus.
Primul model accentua importanţa „privirii directe” a funcţionarilor şi demnitarilor imperiali asupra
Basarabiei, articulate cu ocazia călătoriilor frecvente ale acestora în regiune în primele decenii de după
anexare. Această perspectivă a fost mai târziu înlocuită de viziunea raţională, abstractă şi impersonală a
birocraţiei moderne, care tindea spre uniformitate şi transparenţă administrativă. Trăsăturile particulare
ale istoriei Basarabiei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea sunt o urmare a caracterului contestat al
acestui ţinut de frontieră. În această perioadă, Basarabia devine un obiect al rivalităţii şi „competiţiei
simbolice” dintre Imperiul Rus şi statul naţional român. S-a remarcat că Basarabia era singurul teritoriu
rusesc reprezentând un obiect de dispută dintre imperiu şi un stat-naţiune aflat în plin proces de
cristalizare şi consolidare. Basarabia era revendicată nu doar de două proiecte opuse de „includere
simbolică”, dar şi de două modele alternative (şi antagoniste) de legitimitate politică.
2) S-a determinat că:
- Mobilitatea socială accentuată, care a însoțit modelul modernizator al actorilor politici şi sociali ai
secolului XX, scot în evidență tensiunile, conflictele şi nesiguranța care au creat o stare de criză socială
perpetuă caracteristică tuturor societăților analizate. Pentru a minimaliza efectele șocante ale acestui
proces de modernizare, elitele politice au conceput diferite ideologii mobilizatoare. Aceste ideologii au
structurat anumite cadre intelectuale care încă împiedică o analiză echilibrată a fenomenului modernizării.
Deoarece aceste trăsături sunt în mod special evidente în sistemul nostru educațional, scopul nostru
principal este să oferim cunoștințele şi expertiza necesară pentru a regândi critic atât procesul de
modernizare în regiune, cât şi ideologiile care îl legitimează.
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- Principiile de elaborare, nivelele de promovare și monitorizare a directivelor comuniste au
susținut sistemul politic al societiății. Cu toate acestea contribuția instituțiilor și organizațiilor artisitice
profesioniste, ф Uniunilor de creație, ce au fost constituite și au activat în perioada postbelică, au sprijinit
procesul de culturalizare a maselor, iar activitatea lor a fost valoroasă.
- În contextul declanșării disputelor sovieto-române în probleme de ordin istoriografic a fost
analizat sistemului politico-propagandistic al Partidului Comunist al Moldovei cu privire la anul 1812, a
fost descris și interpretat procesul de restructurare a politicii culturale din RSS Moldovenească în
contextul disputelor istoriografice sovieto-române.

3) au fost elaborate:
- Au fost depistate 85 de documente diplomatice rusești privind România în perioada 1888-1898.
Ele au fost selectate potrivit relevanţei informaţionale şi analitice, acoperind un spectru foarte complex al
relaţiilor ruso-române în perioada cuprinsă între schimbarea de guvern din România din 1888 şi vizita
regelui Carol I în Rusia în 1898. Documentele au fost înserate într-o culegere tematică.
- S-au completat și s-au verificat emisiunile monetare bizantine din regiunile carpato-nistrene graţie
cărora au fost stabilite etapele principale de pătrundere în regiunile de la nordul Dunării Inferioare,
prezentându-se o sinteză privind prezența monedei bizantine în regiunile carpato-nistrene. S-a elaborat
catalogul descoperirilor, hărți, tabele, diagrame care reprezintă o analiză complexă a fenomenului
răspândirii monedei și tezaurelor bizantine în regiunile de la Est de Carpați.

4) Au fost prezentate:
- Diverse aspecte ale identificării, cercetării, protecției și punerii în valoare a patrimoniului
național al Republicii Moldova.
- Au fost descrise evenimentele și faptele privind raportul dintre artă și ideologie, soarta
monumentelor de istorie și cultură în diverse perioade istorice, contribuția personalităților artistice în
crearea și punerea în valoare a operelor de artă.
- Un aspect deosebit de important a fost menționarea rolului patrimoniului în procesul de educație o direcţie cercetată până în prezent insuficient, dar care merită de a fi în vizorul specialiştilor.
5) a fost identificată:
- Poetica lui Gr.Vieru în două ipostaze: „poezia - multă” şi „multă - frumoasă”. A fost propusă o
perspectivă a luptei pentru adevăr în imaginarul vierean. A fost analizată ficţiunea şi latenţa în lirica
maternă a lui Grigore Vieru. Au fost resuscitate energiile matriciale ale lui Gr. Vieru, accentuându-se
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principiul dominant în creația lui Gr. Vieru - întoarcerea la arhetip. A fost prezentată semnificaţia
polivalentă a lacrimii în versurile poetului.
- A fost elucidată originalitatea unei personalităţi literare de mare anvergură - S. Vangheli şi
interpretate problemele specifice literaturii pentru copii. A fost popularizată creaţia şi personalitatea lui S.
Vangheli, în primul rând, studenţilor filologi, viitori pedagogi.
- Investigharea substratului ontologic al romanelor lui Vladimir Beşleagă, foarte puţin sondat în
exegeză, a cuprins utilizarea perspectivei dialogice de analiză şi interpretare, constituirea imaginii lumii în
confruntarea, compararea, suprapunerea, completarea, asamblarea „fragmentelor” reflecţiei acesteia în
mai multe conştiinţe diametral opuse. Dialogul existenţial şi raporturile dialogice dintre reţelele de voci
ale fiecărui roman reliefează o multitudine de optici asupra dualităţii opoziţionale a fiinţei, spectrului larg
al tensiunilor interioare şi poziţiilor ideologice, gnostice şi axiologice ale omului etern. O particularitate
imanentă a pluriperspectivismului în romane este plurilingvismul ce presupune un ansamblu eterogen de
limbaje, specifice vocilor textuale. Fiecare voce este o manifestare a unei conştiinţe active, care face uz de
„cuvântul propriu” pentru a contrazice un „cuvânt străin”, pentru a-l ironiza, nega sau asimila sintetic întro „construcţie hibridă”. Mai ales în romanele Zbor frânt şi Viaţa şi moartea nefericitului Filimon,
construcţiile hibride constituie cele mai încordate „puncte” ale contradicţiilor ideologice.
6) a fost revalorificată:
- Moştenirea literară a celui mai mare povestitor al literaturii române - Ion Creangă. A fost
elucidată opera lui Ion Creangă în contextul literaturii universale. Moştenirea literară a scriitorului este
prezentată complex. A fost expusă originalitatea unei personalităţi de mare anvergură, au fost interpretate
problemele specifice artei artistice a lui Ion Creangă; a fost popularizată creaţia crengiană, mai ales în
rândul viitorilor pedagogi.
Compartimentul II. Performanţă şi vizibilitate la nivel internaţional
Publicaţii în străinătate. Cercetătorii profilului au publicat peste hotare 2 monografii, 3 capitole în
enciclopedii, 4 articole în reviste cotată ISI, 4 articole în reviste SCOPUS, 62 articole în reviste ştiinţifice
de specialitate, 58 articole în culegeri ştiinţifice și 21 rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate.
Impactul internaţional al cercetărilor. Au fost realizate 24 proiecte obținute prin competiție de la
organizații din străinătate, a fost câștigat un premiu pentru merite în cercetarea istorică, au fost ținute 10
rapoarte la invitaţie la conferinţe ştiinţifice în ţări străine, au fost prezentate 145 comunicări la manifestări
științifice desfășurate peste hotarele țării.
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Aprecierea internaţională. 5 cercetători sunt membri ai colegiilor de redacţie ale revistelor
ştiinţifice de specialitate din ţări străine, 3 experți ai organizațiilor științifice de peste hotare, 5 cercetători
al profilului au fost invitați în centre universitare din peste hotare.
Punctaj acordat compartimentului Performanţă şi vizibilitate internaţională este 188 din 270, ceea
ce reprezintă 69,63%.

Compartimentul III. Contribuţie ştiinţifică şi recunoaştere naţională
Publicaţii în ţară: 11 monografii, 2 capitole în monografii, 17 articole în reviste de specialitate
categotia B, 60 articole în reviste categogia C, 192 studii şi articole ştiinţifice în alte reviste de
specialitate, 192 articole în culegeri ştiinţifice, 48 de comunicări publicate ca rezumate în volume.
Impactul şi relevanţa ştiinţifică: 1 Premiu Național al Republicii Moldova, 1 Premiu al Academiei
de Științe a Moldovei, 1 Premiu Național al tinerilor cercetători, 234 comunicări la conferinţe ştiinţifice.
Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării: 2 cercetători au fot apreciați cu
tutlul Doctor Honoris Cauza, 3 cercetători au obţinut titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar,
6 cercetători au fost aleşi membri ai colegiilor de redacţie ale revistelor cotate de către CSŞDT şi CNAA,
8 cercetători a evoluat în calitate de președinte și membri ai comitetului de program al manifestărilor
ştiinţifice, 10 cercetători au activat ca experţi ai CNAA, ai altor proiecte de nivel naţional, 10 cercetători
au evoluat în calitate de președinte, secretar științifice sau membru al unui consiliu științific specializat, 6
cercetători au exercitat funcții de președinte sau secretar științific al Seminarului de profil, 3 cercetători
au participat în comisii de acreditare, instituite de CNAA. În cadrul profilului funcţionează Seminarul
ştiinţific de profil 611. Istorie. Specialitatea: 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria
universală (pe perioade), ai căror preşedinte şi secretar ştiinţific sunt cercetători ai profilului.
Compartimentului Contribuţie ştiinţifică şi recunoaştere naţională comisia i-a acordat 95 puncte
din 130 posibile, ceea ce alcătuiește 73,07 %.

Compartimentul IV. Relevanța economică
Profilul a organizat 24 manifestări ştiinţifice, dintre care 18 naţionale și naționale cu participare
internațională și 6 manifestări ştiinţifice internaţionale, a fost elaborată 1 recomandare științifico-practică
documentată, au fost inaintate 24 proiecte la concursuri în cadrul programelor internaționale, au fost
efectuate 11 expertize ale proiectelor de cercetare științifică.
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Comisia a acordat în acest compartiment 56 puncte din 100 puncte posibile (56 %).

Compartimentul III. Relevanţa socială
Membrii profilului au elaborat 11 capitole în manuale preuniversitare, 12 lucrări metodice, au
elaborat 29 cursuri universitare noi, 29 cercetători au coordonat lucrări de licenţă şi au fost susținute 498
teze de licență și 90 teze de master, 3 cercetători au fost conducători ai tezelor de doctor susţinute cu
succes, 1 participare în comisii instituite de Parlament, 5 participări ale cercetătorilor la grupuri de lucru
instituite de ministere, departamente. Informația științifică a fost diseminată prin publicarea a 15 articole
în ziare și reviste pentru publicul larg. Membrii profilului au participat la 85 emisiuni Radio TV vizând
promovarea imaginii ştiinţei istorice și filologice; au fost desfășurate 97 manifestări pentru cercetători,
cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți, cu scopul implementării rezultatelor științifice în
practică.
La Compartimentul Relevanţa socială comisia a acordat 74 puncte din 100 posibile, ceea ce
reprezintă 74%.

Punctajul general acordat profilului este de 413 puncte ce constituie 68,83%.

Concluziile Comisiei:
1. Raportul de autoevaluare şi materialele prezentate reflectă veridic rezultatele şi nivelul de
cercetare realizat în cadrul profilului.
2. Realizările obținute de membrii profiluli în acreditare sunt calitative şi corespund actelor
normative din Republica Moldova privind cercetarea ştiinţifică.
3. Problematica abordată în investigațiile ştiinţifice este actuală şi relevantă.
4. Rezultatele ştiinţifice corespund obiectivelor enunţate în planurile de activitate ştiinţifică ale
unităţilor de cercetare ce formează profilul.
5. Aceste rezultate sunt implementate pe larg în manifestări didactico-metodice organizate pentru
cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți, publicul larg.
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6. Profilul a adus o contribuţie valoroasă în plan naţional şi internaţional la dezvoltarea științelor
istorice și filologice, în identificarea, cercetarea, valorificarea și protejarea patrimoniului istoric și cultural
național și universal.

Obiecţiile Comisiei:
Obiecţiile ce le are a face Comisia se referă la următoarele aspecte:
Nu toate monografiile editate în țară au fost recomandate de către Senatul UPS „Ion Creangă”;
Unii autori de articole nu au indicat afilierea instituțională, ceea ce a creat dificultăți în aprecierea
efortului membrilor profilului;
Membrii profilului nu au fost foarte activi în cadrul conferințelor cu comunicări în ședințele
plenare, cel puțin la cele organizate de către Universitate;
În perioada evaluată, membrii profilului au diseminat mai modest rezultatele prin cărți de
popularizare a științei;
În Raportul de autoevaluare, uneori nu au fost clasificate corect materialele pe tipuri de studii,
astfel au fost depistate unele repetări (perfectate pe parcursul evaluării);
În cadrul examinării materialelor probatorii, s-a constatat lipsa unora. Acestea au fost prezentate la
o ședință suplimentară;
Descrierea bibliografică a studiilor nu era întotdeauna completă (uneori lipseau informații cu
referire la ISSN, ISBN, numărul de pagini, etc. (Raportul la acest capitol a fost perfectat).
Recomandările Comisiei:
1. Monografiile, culegerile editate în țară să fie recomandate de către Senatul UPS „Ion Creangă”
sau Consiliul Facultății;
2. Membrii profilului să fie mai activi în cadrul conferințelor cu comunicări în ședințele plenare;
3. Să se pună mai mare accent pe elaborarea și publicarea lucrărilor de popularizare a științei;.
4. A atrage mai mulţi tineri cercetători, în special, doctoranzii de la Facultățile de profil;
5. Să se introducă în schema de state a unităţilor de cercetare 2-3 unităţi de cercetători ştiinţifici de
bază.
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Decizia Comisiei:
Ca urmare a faptului că realizările științifice și capaсitățile de cercetare de care dispune profilul
"Patrimoniul istoric și cultural în context european" satisfac rigorile de calitate ale CNAA, iar punctajul
acumulat este egal cu 413 (68,83%),
Comisia decide:
1) a aprecia activităţile ştiinţifice ale profilului cu calificativul ”Bine”;
2) a propune CNAA să acrediteze profilul de cercetare ştiinţifică "Patrimoniul istoric și cultural
în context european" în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”.

Preşedinte:

dr. hab., prof. univ. Valentin TOMULEȚ

Membri:

dr. hab., conf. univ. Victor GHILAȘ
dr., conf. cerc. Ion BĂRBUȚĂ
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Anexa nr.4 (g)
FIŞA DE EVALUARE
A PROFILULUI DE CERCETARE
"PATRIMONUL ISTORIC ȘI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN"
1

2
3
4
II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL

5

2.1.Publicaţii în străinătate
2.1.1.**

Monografii

2

20

20

8

10
7

10

10

-

25
15

25

BURLACU, Al. Refracţii în clepsidră. Iaşi: TipoMoldova,
2013, 368 p. ISBN-978-606-676-297-7.
КУШКО Ан., ТАКИ В. Бессарабия в составе
Российской Империи (1812-1917) [Basarabia în
componenţa Imperiului Rus (1812-1917)] (Москва: Новое
Литературное Обозрение, 2012). ISBN 978-5-86793-970-0.

2.1.2.**

2.1.3.**
2.1.4.#

Capitole în monografii
>1
1
Cărţi de specialitate pentru învăţămîntul universitar
(dicţionare, manuale)
Articole în reviste ISI şi SCOPUS
≥ 0,2
<0,2
8:5:15,75x10 = 1,02
Reviste ISI - 4

1,02

1. CUŞCO A., Constantin Stere, the ‘Bessarabian Question’
and Romanian Foreign Policy Debates in the Early 20 th
Century, In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (JGO),
vol. 60 (2012), Heft 1, pp. 204-225, ISSN 0021-4019.
2. CUSCO A., GROM O., SOLOMON F., ”Discourses of
Empire and Nation in Early 20th-Century Bessarabia: RussianRomanian Symbolic Competition and the 1912 Anniversary”,
in: Ab Imperio. Studies of New Imperial History and
Nationalism in the Post-Soviet Space, Nr. 4, 2015, pp. 91-129.
ISSN 2166-4072 .
3. CUŞCO A., How Much Ideology Can Diplomacy Endure?
The Early Phase of Soviet-Romanian Relations, November
1917 – February 1918. In: Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas (JGO), Vol. 63 (2015), Heft 3, pp. 390-411, ISSN
0021-4019.

4. DUMITRU D., Johnson C. Constructing
Interethnic Conflict and Cooperation: Why
Some People Harmed and Others Helped
Jews during the Romanian Holocaust,
World Politics, Vol. 63, 2011, nr. 1. p. 1-42.
Reviste SCOPUS - 4
1. CORCINSCHI, N., Cuvântul celuilalt. Dialogismul
romanului românesc. În: Philologica Jassyensia, an VIII, nr. 2
(16), 2012, 324-327. ISSN 1841-5377.
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2. MUSTEAŢĂ S., A New Law – A New Perspective for
Archaeological Heritage Preservation in the Republic of
Moldova. In: International Journal of Cultural Property,
2012, 19 (4), 535-541.
3. SAVA L., La crise identitaire de la République de
Moldavie dans le contexte de la globalisation, În : Aux
confins des civilisations. La Bessarabie dans le contexte
géopolitique, économique, culturel et religieux, Danubius Nr.
XXX, Supplément 2012, Galaţi, 2012, p. 397-411, ISSN 1220
– 5052.
4. SAVA I., Practicile economice şi exploatarea domeniului
mănăstiresc în Ţara Moldovei, în secolele XVXVI, In: Danubius, nr. XXXI, Editura Muzeului de Istorie din
Galati, Galati 2013, p. 31-59. ISSN 1220 – 5052.

2.1.5.#

2.1.6.#

2.1.7.#

2.1.8.#

1
2.2.1.**

2.2.2.**

Articole în alte reviste editate în străinătate
7,87
10
≥2
7
<2
62:5:15,75x10 = 7,87
Articole în culegeri
7,36
10
≥3
7
<3
58:5:15,75x10 = 7,36
Publicaţii ştiinţifice electronice
2,41
5
≥ 0,3
3
<0,3
19:5:15,75x10 = 2,41
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice
2,66
5
≥4
3
<4
21:5:15,75x10 = 2,66
Total
95
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an

2
3
2.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor
Proiecte de cercetare obţinute prin competiţie de la
13
organizaţii din străinătate
cu un volum de finanţare ≥ 100 mii EU per proiect
cu un volum de finanţare< 100 mii EU per proiect
Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele
1
cercetării

10

10

5

3

83

4

5

25
15

15

15

15

15

-

1,26

15
10

15

18,44

10
7

10

Diana Dumitru – deținătoarea premiului „American Political
Science Association” în an. 2012

2.2.3.**
2.2.4.#

2.2.5.#

Brevete obţinute în străinătate
Rapoarte la invitaţie la conferinţe (în plen)
≥ 0,5
<0,5
10:5:15,75x10 = 1,26
Comunicări orale la conferinţe
≥2
<2
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2.2.6.**
2.2.7.#

145:5:15,75x10 = 18,44
Medalii obţinute la expoziţii sau saloane
15
internaţionale
Alte distincţii de apreciere a rezultatelor cercetărilor
şi elaborărilor
5
≥ 0,1
3
<0,1
Total
115
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an

1
2.3.1.**

2

3

-

55

4

5

2.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză
Membru de onoare al unei Academii de Ştiinţe şi/sau
2
a unei societăţi ştiinţifice internaţionale, ales în
15
perioada evaluată
10
>1
1

15

S. Musteață
An. Cușco

2.3.2. **

Membru al colegiului de redacţie al unei reviste de
specialitate consacrate de peste hotare
>1
1

4

10
7

10

5

-

2

5

5

3

5
3

5

5

-

15
10

15

N. Chicuș
S. Musteață
N. Corcinschi
An. Cușco

2.3.3.**
2.3.4..**

Membru al Comitetului de program al unei
manifestări ştiinţifice de peste hotare
Expert/consultant al unei organizaţii ştiinţifice de
peste hotare, selectat în perioada evaluată
D. Dumitru
S. Musteață

2.3.5.**

Referent ştiinţific al revistei cotate ISI, desemnat în
perioada evaluată
>1
1
D. Dumitru
An. Cușco
S. Musteață

2.3.6.**
2.3.7.**

Referent la teza de doctor susţinută în străinătate,
desemnat în perioada evaluată
Cercetător invitat într-o instituţie universitară,
ştiinţifică consacrată din străinătate

5

17

>1
1
D. Dumitru
Oc. Munteanu
S. Musteață
I. Sava
L. Sava

Total

60

50

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
Smax = 270
Total - 188 puncte - 69,63 %
1
0

2
3
4
III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ

5

3.1. Publicaţii în ţară
3.1.1.#

3.1.2.#

3.1.3.**

3.1.4.#

3.1.5.#

3.1.6.#

3.1.7.#

3.1.8.#

Monografii
1,39
15
≥1
10
<1
11:5:15,75x10 = 1,39
Capitole în monografii
0,25
7
≥ 0,5
5
<0,5
2:5:15,75x10 = 0,25
Articole în reviste naţionale, categoria A
10
>1
7
1
Articole în reviste naţionale, categoria B
2,15
7
≥3
4
<3
17:5:15,75x10 = 2,15
Articole în reviste naţionale, categoria C
7,62
5
≥5
3
<5
60:5:15,75x10 = 7,62
Articole în culegeri
24,38
5
≥6
3
<6
192:5:15,75x10 = 24,38
Publicaţii ştiinţifice electronice
0,12
3
≥ 0,3
2
<0,3
1:5:15,75x10 = 0,12
Rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice
6,09
3
≥6
2
<6
48:5:15,75x10 = 6,09
Total
55
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
# - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an

15

5

-

4

5

5

2

3
39

18

1

2

3

4

5

1

10

10

1

6

6

4
3

3

3.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică
3.2.1.**

Premii de Stat ale Republicii Moldova, obţinute în
perioada evaluată
S. Musteață

3.2.2.**

Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, obţinute
în perioada evaluată
S. Musteață

3.2.3.**

Alte premii naţionale, obţinute în perioada evaluată
>1
1

1

S. Cogut

3.2.4.#

Rapoarte în plen la manifestări ştiinţifice din ţară
≥4
<4

0,25
5
2

Gh. Gonța
V. Ursu
2:5:15,75x10 = 0,25

3.2.5.#

3.2.6.**

Comunicări la conferinţe din ţară
≥5
<5
234:5:15,75x10 = 29,77
Medalii obţinute la expoziţii din ţară

29,77

5
2

5

5

-

Total
35
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an

1

2

3

2

4

26

5

1
2

3.3.1.**

3.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării

Academician, membru-corespondent al AŞM, ales în
perioada evaluată
Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada evaluată

10

2
3.3.2.**

3.3.3.**

5
5

N. Chicuș
V. Țvircun

Profesor cercetător, conferenţiar cercetător conferit
în perioada evaluată
>1
1

-

3

5
3
5

Chicu Silvia - 2011
Caraman Vlad - 2012
Zaharia Viorica - 2011

3.3.4.**

Membru al colegiului de redacţie al unei reviste
cotate CSŞDT şi CNAA, ales în perioada evaluată
>1

5

2
2

19

1

1
Burlacu Alexandru
Caraman Vlad
Chicuș Nicolae
Corcinschi Nina
Zgardan Aliona

3.3.5.**

Conducător al programelor de stat, proiectelor de
cercetare, desemnat în perioada evaluată
>1
1

3
5
3

5

Gh. Gonța
S. Chicu
V. Ursu

3.3.6.**

Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de program
al unei manifestări ştiinţifice din ţară, ales în
perioada evaluată
>1
1

2
1
2

Gh. Gonța
N. Chicuș
V. Ursu
V. Cozma
An. Lisnic
S. Musteață

Expert al CSŞDT sau CNAA, altor proiecte şi
activităţi ştiinţifice la nivel naţional, desemnat în
perioada evaluată
>1
1
3.3.7.**

6

7

2
1

Gh. Gonța
N. Chicuș
N. Ciubotaru
V. Burlacu
Al. Burlacu
P. Butuc
S. Musteață

3.3.8.**

Membru al comisiilor specializate de evaluare în
scopul acreditării organizaţiilor, confirmat în
perioada evaluată

3.3.9.**

Membru al comisiilor pentru Premiile de Stat ale
Republicii Moldova, A.Ş.M., ales în perioada
evaluată

2

3

1
1

Munteanu Octavian - USM 2011
Gonța Gheorghe - IISD 2012
Lisnic Angela - IISD 2012

2

1
1

S. Musteață
Al. Burlacu

3.3.10.**

Preşedinte, secretar, membru al consiliilor ştiinţifice
specializate de susţinere a tezelor de doctor, doctor
habilitat, desemnat în perioada evaluată
>2
≤2

6
3
2

3

Gh. Gonța
S. Chicu
Al. Burlacu
G. Topor

20

V. Ursu
Oc. Munteanu

3.3.11.**

Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de profil,
ales în perioada evaluată
>1
1

3
2
1

2

Gonța Gheorghe
Chicu Silvia
Burlacu Alexandru

3.3.12.**

Referent la teza de doctor habilitat /doctor, desemnat
în perioada evaluată
>1
1

7
2
1

Total
40
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
Smax = 130

2

30

Total - 95 puncte - 73,07 %
1

2

3

4

5

4.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor,
know-how
15

-

3
IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ

4

4.1.1.**

4.1.2.**

4.1.3.**

4.1.4.**

1
4.2.1. **
4.2.2. **

Brevete implementate
15
>1
10
1
Brevete obţinute, regulamente tehnice, standarde
înregistrate
15
>1
10
1
Cereri de brevetare înaintate la AGEPI
5
>1
3
1
Total
50
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată

2
4.2. Transfer tehnologic
Produse, echipamente asimilate şi fabricate în serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi
realizate şi valorificate de agenţi economici prin

3

-

-

-

4

5

20

-

21

4.2.3. **

4.2.4. **

4.2.5. **

4.2.6. **
4.2.7. **

4.2.8.**

1

contract cu un volum de finanţare
≥ 100 mii lei per contract
<100 mii lei per contract
Produse noi valorificate de agenţi economici prin
colaborare sau contracte royalty
Proiecte de transfer tehnologic şi/sau
proiecte
înaintate la concurs în cadrul PC7
>1
1
Proiecte înaintate la alte concursuri în cadrul
programelor internaţionale
>2
≤2
24
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive
funcţionale elaborate în perioada evaluată

15
10
12

8
6

Produse ştiinţifice create, înregistrate

4.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate
Recomandări ştiinţifico-practice documentate
0,12
≥ 0,1
<0,1
1:5:15,75= 0,12
4.3.1. #

4.3.2.**

4.3.3.**

4.3.4.#

5

10

-

10

3

-

5
1 3
1

Alte tipuri de rezultate documentate (metode,
procedee, materiale, tehnologii, substanţe, soft-uri)
8
10
7
>1
1
Total
100
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;

2

-

4

-

10
15

5

7
7
5

Răspuns la adresarea Curții Constituționale a Republicii
Moldova PCC-01/33a-139 din 01.04.2013 privind sesizarea
nr. 33a/2012 referitoare la interzicerea simbolurilor cumuniste
în Republica Moldova

Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO
>1
1
Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice
>1
1

7
5
5
3

5
3

0,38

7
5

Acorduri de colaborare cu:
Muzeul Național de Istorie a Modlovei
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Institutul de Științe ale Educației

Lucrări executate la comanda beneficiarilor din
străinătate
≥3
<3

5

22

Cercetări arheologice în cadrul proiectului Uniunii Europene
"Bijuterii medievale", Cetatea Soroca
3:5:15,75x10 = 0,38

Consultanţă (documentată)
≥ 0,5
<0,5
4.3.5.#

4.3.6.#

4.3.7. **

4.3.8. **

0,63

5
3

5

S. Musteață, Oc. Munteanu - Comisia Națională Arheologică,
Ministerul Culturii

5:5:15,75x10 = 0,63
Expertize ecologice, tehnice, medicale, terminologice,
1,39
pedagogice, expertize ale proiectelor de cercetare
7
5
≥1
<1
11:5:15,75x10 = 1,39
Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi
18
naţionale cu participare internaţională
5
>3
3
≤3
18
Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale,
organizate în ţară
6
7
5
>2
≤2
6
Total
50
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an
Smax = 100

7

5

7

41

Total - 56 puncte - 56 %

1

2

3

4

5

10
7

10

5
6

5.1.1.#

5.1.2.#

5.1.3.#
5.1.4.#

V. RELEVANŢA SOCIALĂ

5.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică
Manuale pentru învăţământul universitar şi
0,12
dicţionare
≥ 0,1
<0,1
1:5:15,75x10 = 0,12
Capitole în manuale pentru învăţământul universitar
≥ 0,1
<0,1
Manuale pentru învăţământul preuniversitar
≥ 0,1
<0,1
Capitole în manuale pentru învăţământul
1,39
preuniversitar

8
6
7
5
6

23

5.1.5.#

5.1.6.#

5.1.7. **

5.1.8. **

5.1.9. **

≥ 0,1
<0,1
11:5:15,75x10 = 1,39
Articole în enciclopedii
≥ 0,1
<0,1
3:5:15,75x10 = 0,63
Lucrări metodice, compendiumuri
≥ 0,5
<0,5
12:5:15,75x10 = 1,52
Curs nou elaborat
>3
≤3
29
Conducători ai tezelor de licenţă/ masterat susţinute
>3
≤3
29
Conducători/consultanţi ştiinţifici ai tezelor de
doctor/doctor habilitat susţinute
>1
1
3

6
4

0,63

3
2

3

1,52

5
3

5

30

6
4

6

29

5
3

5

3

10
7

10

Total
60
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată;
# - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an

1
7
5.2.1. **

2
3
4
5.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă

5.2.3. **

5.2.4. **

7

7

6

-

8

4

4

1

5

Recomandare
metodologică
elaborată
şi
implementată în activitatea autorităţilor publice
centrale şi/sau locale
Aviz la proiecte de lege sau de alte acte normative
Participare în activitatea comisiilor instituite de
Preşedinţie, Parlament, Guvern
S. MUSTEAŢĂ, membru al comisiei privind protecţia
patrimoniului cultural de pe lângă Comisia parlamentară
pentru educaţie, cultură, ştiinţă şi mass-media.

5.2.5. **

5

Document de politici elaborat şi aprobat
1

5.2.2. **

45

Participare în activitatea grupurilor de lucru
instituite de ministere, departamente
G. Topor
V. Ursu

5

5

3

3

24

V. Samoilenco
S. Musteață
Oc. Munteanu

1

5.3.1.#

5.3.2.#

5.3.3.#

5.3.4.#

Total
25
Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată
2
3
4
8
5.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei
Cărţi de popularizare a ştiinţei
5
≥ 0,1
3
<0,1
Articole de popularizare a ştiinţei
1,90
4
≥ 0,1
2
<0,1
15:5:15,75x1 = 1,90
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei
10,79
2
≥1
1
<1
85:5:15,75x10 = 10,79
Seminare sau alte manifestări organizate pentru
12,06
utilizatori
4
2
≥ 0,5
<0,5
97:5:15,75x10 = 12,06
Total
15
Notă: # - se determină valorile indicatorului per 10 unităţi ocupate de cercetător/an
Smax = 100

19
5

-

4

2

4

10

Total - 74 puncte - 74 %

TOTAL PROFIL - 413 puncte - 68,83 %
II. Relevanța internațională: Total 188 puncte - 69,63 %
III. Relevanța națională: Total 95 puncte - 73,07 %
IV. Relevanța economică: Total 56 puncte - 56 %
V. Relevanța socială: Total 74 puncte - 74 %

25

PROCES VERBAL NR. 1
al şedinţei Comisiei de evaluare în vederea reacreditării
profilului de cercetare ştiinţifică
PATRIMONIUL ISTORIC ŞI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN
din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 2 noiembrie 2016

Prezenţi: V. Tomuleţ, dr. hab., preşedinte; V. Ghilaș, dr. hab., conf. univ.; I. Bărbuță, dr., conf. cerc.; M.
Piscenco, dr.
ORDINEA DE ZI:
1. Alegerea secretarului comisiei.
2. Prezentarea actelor normative privind desfășurarea evaluării.
3. Repartizarea sarcinilor în vederea evaluării profilului de cercetare ştiinţifică: „Patrimoniul
istoric şi cultural în context european”.
S-a discutat:
I. Alegerea secretarului comisiei.
La propunerea Preşedintelui comisiei V. Tomuleţ, secretar a fost ales în mod unanim I. Bărbuță.
II. S-au analizat actele normative în baza cărora va activa comisia:
- Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării, alte acte normative.
- Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.
III. Repartizarea sarcinilor de funcţie ale membrilor comisiei.
S-a decis:
A repartiza sarcinile de funcţie ale Comisiei în felul următor:
1. V. Tomuleţ, dr. hab., preşedinte – Compartimentul II: Performanţă şi vizibilitate la nivel
internaţional;
2. V. Ghilaș, dr. hab, conf. univ – Compartimentul III: Contribuţie ştiinţifică şi recunoaşetere
naţională.
3. I. Bărbuță, dr., conf. cerc. – Compartimentul IV: Relevanţa economică şi relevanţa socială.

Preşedinte

V. TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ.

Secretar

I. BĂRBUȚĂ, dr. conf. cerc.
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PROCES VERBAL NR. 2
al şedinţei Comisiei de evaluare în vederea reacreditării
profilului de cercetare ştiinţifică
PATRIMONIUL ISTORIC ŞI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN
din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, din 16 noiembrie 2016
Prezenţi: V. Tomuleţ, dr. hab., preşedinte; V. Ghilaș, dr. hab., conf. univ.; I. Bărbuță, dr., conf. cerc.;
M. Piscenco, dr.
ORDINEA DE ZI:
Evaluarea profilului: „PATRIMONIUL ISTORIC
EUROPEAN”. Raportor: V. Tomuleţ.

ŞI

CULTURAL

ÎN

CONTEXT

Desfăşurarea şedinţei
Preşedintele Comisiei V. Tomuleţ informează: In temeiul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, a Codului Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, a
Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi
inovării, în baza altor acte normative în vigoare, în perioada 26. 10.2016 – 26.11.2016, conform Ordinului
CNAA Nr 01-16 din 25.10.2016 Comisia specializată a supus evaluării profilul de cercetare ştiinţifică
"Patrimoniul istoric şi cultural în context european" din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat
„Ion Creangă” din mun. Chişinău.
Preşedintele comisiei a menționat că membrii Comisiei au analizat rezultatele activităţii de
cercetare a executorilor Profilului, reflectate în Raportul de Autoevaluare şi au constatat că în perioada de
referinţă (2011-2015), cercetările întreprinse s-au desfăşurat în cadrul a 4 proiecte instituţionale de
cercetare; 24 proiecte internaţionale: 6 proiecte de grup, 1 proiect finanțat de Uninuea Europeană, 17
proiecte individuale internaţionale.
1. În cadrul primului proiect instituţional "Ţara Moldovei între Occident și Orient", (conducător
Gheorghe GONȚA doctor habilitat în istorieб profesor universitar) au fost elaborate 3 monografii, 2
articole în enciclopedii, 7 capitole în manuale pentru învățământul preuniversitar, 1 culegere, a fost
organizat un Simpozion științific internațional, au fost făcute publice rezultatele cercetărilor în numeroase
manifestări ştiinţifice naţionale, naţionale cu participare internaţională şi internaţionale.
2. În cadrul celui de-al doilea proiect instituţional "Patrimoniul cultural-național al Republicii
Moldova - component al civilizației europene", directorul proiectului – dr., conf. univ. Valentina
URSU, au fost obținute următoarele rezultate: Au fost editate 2 monografii; au fost elaborate și editate 6
lucrări didactice; au fost organizate 3 Conferințe științifice naționale și 5 seminare metodologice pentru
cadrele didactice; au fost editate 2 culegeri cu materialele conferințelor științifice și 1 culegere de
documente și materiale; au fost publicate 4 articole în reviste internaționale, 10 articole în reviste
națioanle - categoria B și C; 39 articole în culegeri naționale și 9 articole în culegeri internaționale.
Membrii proiectului au participat la 54 conferințe științifice naționale și 22 conferințe internaționale, 15
mese rotunde, 7 traininguri, au prezentat 25 de cursuri pentru studenți și masteranzi.
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3. Proiectul internațional RESET: Mobilitate socială și modernizare în Europa de Est în secolul
XX. Seminaul Regional pentru Excelență în predare. Proiect finanțat de Fundația "Lumea
Deschisă" (Open Society Foundations), 2010 -2014. Directori de proiect: DUMITRU D., director
academic, MUNTEANU Oc., director administrativ a cuprins numeroase acțiuni: “Teorii ale
modernizării și ideologii ale schimbării sociale în Europa de Est” - I Sesiune de vară,; “Inginerie socială
și acțiune afirmativă: politici și practici în secolul XX în Europa de Est”, I Sesiune de iarnă; “Mobilitate
socială descendentă și strategii de rezistență și acomodare în Europa de Est sub dominația nazistă și
comunistă”, a II-a Sesiune de vară; “Statutul social și viața cotidiană în Europa de Est înainte și după al
Doilea Război Mondial”, a II-a Sesiune de iarnă; Sesiunea a V-a a programului RESET “Exploring Late
Socialism and Post-Socialist Society: Interdisciplinary Approaches to Teaching and Research”; Sesiunea a
VI-a a programului RESET “Eastern Europe between Post-Modernity and Globalization”Orheiul Vechi).
4. Un alt proiect de cercetare finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România
(CNCS) realizat cu succes a avut ca titlu Visions and Perceptions of Romania in the Russian Imperial
Discourse and Public Sphere in the Late 19th and Early 20th Century (director de proiect An. Cușco).
Acesta a finalizat cu publicarea mai multor studii documentare, organizarea unei conferințe științifice,
elaborarea mai multor articole.
5. Proiectul „Bijuterii medievale: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava” (2012-2015). Conducătorul
investigaţiilor arheologice pluridisciplinare în Cetatea Soroca S. Musteață. Prin investigaţiile
arheologice din cadrul poriectului cu ajutorul echipamentele moderne au fost atinse următoarele obiective
generale: cercetarea vizuală şi topografică pentru reconstituirea cu ajutorul tehnicilor moderne a
planimetriei generale şi a interiorului cetăţii; cercetarea arheologică a ruinelor accesibile, care, în final, să
ofere o imagine generală asupra stratigrafiei, tehnicilor şi fazelor de construcţie, nivelelor de călcare
istorice, adâncimea fundaţiilor, densitatea sitului, clarificarea spaţiilor deja parţial cercetate, precum şi
identificarea unor ruine şi vestigii noi; verificarea şi continuarea săpăturilor anterioare pentru o mai bună
cunoaştere a structurii şi stratigrafiei cazematelor necercetate anterior, spre exemplu a celor cu nr. 2, 3, 5;
a turnurilor şi vestibulurilor lor, în special, a celor cu nr. 2, 3, 4 din incinta Cetăţii; cercetarea spaţiului
aferent din jurul Cetăţii prin realizarea în zone accesibile a unor sondaje geomagnotometrice, iar ulterior
şi a săpăturilor arheologice; recuperarea tuturor informaţiilor istorico-arheologice descoperite şi
integrarea lor în Raportul final; descărcarea de sarcină arheologică a suprafeţelor unde urmează să fie
realizate lucrări de reabilitare şi de construcţie.
6. "Implementarea magnetometriei ca metodă de cercetare arheologică în Republica Moldova", este
titlul unui alt proiect obținut prin concurs de către Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
(Director de proiect S. Musteață), finanţat de AŞM şi DAAD, (2011-2012). Scopul proiectului a fost
ridicarea competitivităţii ştiinţei din Republica Moldova prin însuşirea de tehnologii noi în cercetarea
arheologică. Acesta a avut următoarele rezultate: pregătirea în cadrul Facultăţii de Istorie și
Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă” de cadre tinere în vederea utilizării magnetometriei în arheologie;
realizarea unor studii de caz pentru diferite epoci istorice, pentru evidenţierea potenţialului ştiinţific al
siturilor arheologice de pe teritoriului Moldovei; crearea bazei tehnico-materiale necesare pentru
implementarea tehnologiilor moderne de detecţie a structurilor arheologice subterane.
Profesorii încadrați în profilul evaluat care nu sunt angajaţi în cadrul proiectelor instituţionale
activează în 3 grupuri de cercetare. Au fost publicate mai multe lucrări monografice în ţară şi peste
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hotare.
Personalul uman: În activitatea de cercetare sunt angajate, la momentul evaluării, 34 de persoane,
dintre care 31 titulari (4 doctori habilitaţi şi 21 doctori) şi 3 prin cumul (2 doctori şi 1 cercetător).
Cercetătorii tineri constituie 14,3%. Media numărului de unităţi de cercetare în ultimii 5 ani constituie
15,75 unităţi, excluzând personalul auxiliar
Publicaţii în străinătate: 2 monografii, 8 capitole în monografii, 4 articole în reviste ISI, 4 articole
în reviste SCOPUS, 62 articole în alte reviste editate în străinătate, 58 articole în culegeri, 21 rezumate ale
comunicărilor la conferinţe publicate, 145 comunicări la conferinţe internaţionale etc.
Publicaţii în țară: 11 monografii, 2 capitole în monografii, 17 articole în reviste categoria B, 58
articole în reviste categoria C, 192 articole în culegeri, 234 comunicări la conferințe științifice naționale
și internaționale desfășurate în țară etc.
Au luat cuvântul: V. Ghilaș, I. Bărbuță și M. Piscenco, care au apreciat pozitiv activitatea
colectivului de investigație în domeniile examinate de ei şi s-au pronunţat pentru aprobarea Raportului.
S-a decis:
1. A aproba Raportul de evaluare în vederea reacreditării profilului de cercetare ştiinţifică
PATRIMONIUL ISTORIC ŞI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN din cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
2. A propune de a completa Fişa de evaluare.

Preşedinte

V. TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ.

Secretar

I. BĂRBUȚĂ, dr., conf. cerc.
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PROCES VERBAL NR. 3
al şedinţei Comisiei de evaluare în vederea reacreditării
profilului de cercetare ştiinţifică
PATRIMONIUL ISTORIC ŞI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN
din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, din 23 noiembrie 2016
Prezenţi: V. Tomuleţ, dr. hab., preşedinte; V. Ghilaș, dr. hab., conf. univ.; I. Bărbuță, dr., conf. cerc.; M.
Piscenco, dr.
ORDINEA DE ZI:
Discutarea şi aprobarea Avizului Comisiei asupra rezultatelor evaluării profilului în vederea
reacreditării. Raportor: V. Tomuleţ.
Desfăşurarea şedinţei
V. Tomuleţ: Aduce la cunoştinţă rezultatele completării Fişei de evaluare şi punctajul obţinut.
Se analizează detaliat OBIECŢIILE ŞI RECOMANDĂRILE formulate de Comisie:
monografiile, culegerile editate în țară să fie recomandate de către Senatul UPS „Ion Creangă”
sau Consiliul Facultății;
membrii profilului să fie mai activi în cadrul conferințelor cu comunicări în ședințele plenare;
a atrage mai mulţi tineri cercetători, în special doctoranzii de la Facultățile de profil;
a disemina rezultatele ştiinţifice din cadrul profilului și prin intermediul lucrărilor de popularizare
a ştiinţei;
să se introducă în schema de state a unităţilor de cercetare 2-3 unităţi de cercetători ştiinţifici de
bază.
Preşedintele formulează concluzia de ansamblu a Comisiei:
În baza Regulamentului de autoevaluare şi în urma analizei materialelor ce confirmă toate
activitățile, Comisia Specializată de Evaluare a profilului ştiinţific „Patrimoniul istoric şi cultural în
context european”, recunoaşte competenţa UPS „Ion Creangă” de a desfăşura activităţi ştiinţifice de
cercetare la profilul dat. Pentru performanţa înregistrată în perioada de evaluare 2011-2015 Comisia
Specializată de Evaluare atribuie Profilului "Patrimoniul istoric şi cultural în context european”,
calificativul „bine”, având drept dovadă şi punctajul acumulat de 413 puncte din totalul de 600, ce
constituie 69,63%.
Au luat cuvântul: V. Ghilaș, I. Bărbuță, M. Piscenco, care au calificat raportul ca unul bine
elaborat și redactat. Membrii Comisiei şi-au exprimat acordul privind punctajul final acordat profilului de
413 puncte.
S-a decis:
1. A aprecia activitatea ştiinţifică a profilului cu calificativul „Bine”.
2. A propune CNAA să confirme decizia privind evaluarea profilului de cercetare ştiinţifică
PATRIMONIUL ISTORIC ŞI CULTURAL ÎN CONTEXT EUROPEAN din cadrul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
Preşedinte

V. TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ.

Secretar

I. BĂRBUȚĂ, dr., conf. cerc.
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