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Introducere 

 

 În temeiul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova art. 93, alin.(6), 

nr.259-XV din 15 iulie 2004, Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de 

evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, altor acte normative în vigoare, în perioada 

23.05.2016 – 28.05.2016, Comisia specializată de evaluare şi comisiile pe profiluri de cercetare 

au supus procesului de evaluare și acreditare Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe 

profilurile de cercetare: 

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale 

 Teleologia curriculumului educaţional 

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică 

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 

 

Comisia  a fost constituită în următoarea componenţă nominală: 

Membrii comisiei specializate 

Preşedinte – Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, 

preşedinte; 

Secretar  – Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, secretar; 

Economist – Natalia Mocanu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară din Moldova, 

economist-contabil. 

 

      Membrii Comisiilor pe profiluri de cercetare:  

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale 

Igor Evtodiev, dr. habilitat, conf. universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Sidorenco Anatolie, dr.habilitat, profesor universitar,m.c., Institutul de Inginerie Electronică și 

Nanotehnologii; 

 Vasile Tronciu, dr.habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova; 

 

 Teleologia curriculumului educaţional 

Nicolae Bucun, dr. habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 

Viorica Goraș-Postică, dr. habilitat, prof. universitar,  Universitatea de Stat din Moldova; 

Vasile Panico, dr., conf. universitar, Universitatea de Stat din  Tiraspol;                        

                             

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

Elena Prus, dr.habilitat, profesor universitar, Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

Ion Manole, dr.habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

Liuba Petrenco, dr., conf.universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; 

 

 Teoria şi practica filologică modernă în contextul dialogului culturilor  

Ana Ghilaş, dr., conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Gheorghe Colțun, dr.habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Aliona Zgardan, dr., conferenţiar universitar,  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 

 

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

Gheorghe Avornic, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 
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Eugenia Cojocari, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova; 

Natalia Chirtoacă, dr.,  conf. universitar, Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 

Valeriu Doga, dr. habilitat, prof.universitar, Institutul Național de Cercetări Economice; 

Natala Burlacu, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

Alie Bârcă, dr., conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova.  

                              

Pentru examinarea capacităţii  instituţionale de cercetare a instituţiei supuse evaluării, 

contribuţia ştiinţifică şi recunoaşterea naţională, performanţa şi vizibilitatea ei la nivel 

internaţional, relevanţa economică şi socială,  membrii Comisiilor specializate pe profil au supus 

unui studiu minuţios procesul de investigaţie ştiinţifică din cadrul Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, datele din rapoartele  de autoevaluare ale profilurilor înaintate spre evaluare, 

stabilind veridicitatea acestora  stării reale la faţa locului.  

Comisiile s-au condus în activitatea sa de Regulamentul privind activitatea  Comisiilor 

specializate  de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării; Instrucţiunile de lucru 

elaborate de CNAA; Fişele statistice de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 

conform profilurilor direcţiilor de cercetare. 

 În calitate de informaţie primară pentru Comisia specializată a servit Raportul de 

autoevaluare al Universităţii privind activitatea științifică și inovațională, iar pentru comisiile de 

profil  rapoartele de autoevaluare pe profilurile de cercetare privind activitatea Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în continuare - USARB)  în perioada 2011 - 2015, aprobat la 

şedinţa Senatului USB din 21 aprilie 2016.  

Avizul constituie documentul de bază pentru Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare  (în continuare - CNAA) în vederea examinării cererii Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi privind reacreditarea/acreditarea şi recunoaşterea competenţei de a desfăşura 

activităţi de cercetare ştiinţifico-tehnologică în cadrul profilurilor de cercetare indicate anterior.  

Preşedintele şi secretarul Comisiei în perioada de evaluare 23.05.2016 – 28.05.2016 au 

coordonat activitatea Comisiilor specializate pe profiluri, au verificat respectarea cadrului 

normativ în vigoare al instituţiei supuse evaluării, managementul organizaţiei, capacitatea 

instituţională de cercetare, performanţa şi vizibilitatea USARB la nivel internaţional şi naţional; 

au examinat actele/documentele de activitate pe universitate (registrele ordinelor privind 

angajarea, atestare, eliberarea colaboratorilor; dosarele doctoranzilor; fişele cercetătorilor; fişele 

de înregistrare a temelor de cercetare etc.). De asemenea membrii Comisiei instituţionale au 

sistematizat materialele prezentate de comisiile pe profil care reflectă sumar aspectele activităţii 

ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au asigurat documentar activitatea 

Comisiilor specializate şi au întocmit avizul de evaluare.  

Economistul din cadrul Comisiei a evaluat atât respectarea disciplinei financiare, 

planurile şi rapoartele financiare anuale, sursele de finanţare, utilajul procurat etc., cât şi 
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actele/documentele economico-financiare: contractele economice şi contractele financiare, actele 

ce denotă lipsa restanţelor, registrul de la Fondul Social, acte financiare ce confirmă participarea 

instituţiei la finanţarea revistelor ştiinţifice  etc.  

Pentru întocmirea avizului de evaluare fiecare membru al comisiei de profil a verificat, 

conform „Fişei de evaluare”, indicatorii de activitate a subdiviziunilor USARB pentru perioada 

2011 - 2015: rezultatele activităţilor ştiinţifice ale organizaţiei (proiectele de cercetare, 

publicaţiile din ţară şi străinătate, impactul şi relevanţa ştiinţifică, distincţiile obţinute, aprecierile 

internaţionale ale cercetătorilor USARB), potenţialul logistic etc.  Subdiviziunile universităţii au 

prezentat la solicitare toate actele/documentele şi lucrările probatorii solicitate de membrii 

Comisiei specializate (lucrări publicate, certificate, rapoarte, acordurile de colaborare, 

diplome/distincţii ş.a.) pentru  argumentarea datelor expuse în raportul de evaluare. 

Administraţia Universităţii  a asigurat toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea 

eficientă a activităţii Comisiei pe toată perioada de perfectare a avizului de evaluare.  

Ca urmare a generalizării rezultatelor controlului riguros efectuat  în subdiviziunile 

USARB în ceea ce priveşte capacitea instituţională de cercetare a instituţiei, performanţa şi 

vizibilitatea ei la nivel internaţional,  contribuţia ştiinţifică şi recunoaşterea naţională, relevanţa 

economică şi socială, Comisia specializată de evaluare constată că: 

 

I. Cadrul  juridic şi organizatoric de activitate al instituţiei 

1. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este o organizaţie de drept public din 

sfera ştiinţei şi inovării cu forma organizatorico-juridică – instituţie publică încadrată în structura 

sistemului de învăţământ din Republica Moldova, care funcţionează în baza Constituţiei 

Republicii Moldova, Codului Educației, legislaţiei în vigoare, acordurilor şi convenţiilor 

internaţionale semnate de Guvernul Republicii Moldova şi a reglementărilor proprii.  

Universitatea se subordonează la nivel administrativ central Ministerului Educaţiei al 

Republicii Moldova şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei (pe domeniile de cercetare, transfer 

tehnologic şi instruire prin doctorat). 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost fondată în anul 1945 odată cu 

întemeierea la Bălţi a Institutului Învăţătoresc prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Poporului al 

URSS nr. 470 din 14 martie 1945 „Despre măsurile de ajutorare a şcolilor din RSSM”. Hotărârea 

Sovietului Comisarilor Poporului din R.S.S.M.  nr. 532 din 12 iunie 1945. În 1953 Institutul 

Învăţătoresc este reorganizat în Institut Pedagogic prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri al 

U.R.S.S. nr. 9038-p din 10 iulie 1953, Hotărârea Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. nr. 846 din 

13 august 1953.  În anul 1992 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai 
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1992 are loc reorganizarea Institutului Pedagogic „Alecu Russo” în Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi.  

2. Actualmente, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este atât un centru 

didactic, cât şi ştiinţific naţional cu misiunea de organizare şi efectuare a cercetărilor 

fundamentale şi aplicative, de implementare şi propagare a rezultatelor ştiinţifice, de formare a 

noilor generaţii de cercetători ştiinţifici prin doctorat şi postdoctorat, de acordare a serviciilor 

tehnico-ştiinţifice şi consultative ş.a. Cercetarea ştiinţifică constituie o parte integrantă şi 

indisolubilă a activităţii generale a Universităţii şi se desfăşoară prin diverse forme de activitate: 

cercetări teoretice şi experimentale; elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice; implementarea rezultatelor ştiinţifice în practica educaţională şi de producere; 

organizarea forurilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc. 

Universitatea este structurată în catedre specializate, centre/laboratoare ştiinţifice şi 

grupuri de investigaţie. Activitatea de cercetare se realizează în cadrul a 13 catedre specializate şi 

14 laboratoare ştiinţifice și 11 grupuri de cercetare (Anexa 3, 4). 

Pe lângă universitate activează: 

 Filiala Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul 

culturilor de câmp „Selecţia”, a. 2006; 

 Centrul de cercetare interuniversitar Nanotehnologii de rezonanţă (fondatori USB şi 

Universitatea Tehnică din Moldova; mai 2010). 

În activitatea de cercetare au fost antrenaţi peste 160 colaboratori: 11 doctori habilitaţi, 90 

doctori în ştiinţe, cu statut de cadre didactice, şi cercetători ştiinţifici  şi 43 de doctoranzi. 

3. Universitatea ca subiect juridic, funcţionează în baza Cartei Universitare a Instituției 

Publice Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobată în modul stabilit de legislaţie 

prin Hotărârea Senatului USARB,  înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, nr. 

5974 din 11.08.2015.  Are patrimoniu şi balanţă distinctă, cont de decontare în lei moldoveneşti, 

are ştampilă rotundă cu Stemă de Stat, formular cu antet, alte simboluri şi atribute. Denumirea 

completă a instituţiei - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.   

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  îşi desfăşoară activitatea pe baza autonomiei 

universitare  în acord cu cadrul legal.  

4. Universitatea  de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în anul 2011 a fost acreditată de 

Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

Universității i s-a acordat Certificatul de Acreditare Științifică, în calitate de organizație din sfera 

științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și 

transfer tehnologic. Seria P Nr. 042 din 29.09.2011, pe profilurile ştiinţifice:  

- Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări; 
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- Teoria şi metodologia curriculumului educaţional; 

- Fenomene lingvistice şi literare în/din perspectivă diacronică şi sincronică; 

- Dimensiunea socio-juridică a procesului de integrare a Republicii Moldova în 

comunitatea europeană; 

- Teoria şi practica filologică modernă în contextul dialogului culturilor. 

USB deţine certificatul de Membru al Academiei de Științe a Moldovei (Seria MP Nr. 42 

din 24.05.2012), certificatul Societății Române pentru Asigurarea Calității (SRAC), pentru 

implementarea unui sistem de management al calității în activități de învățământ universitar, 

pregătirea cadrelor universitare și academice, conform condițiilor din standardul  ISO 9001: 

2008. Nr. RO – 7343 din 24.06.2012; certificatul de acreditare internațională AQAS  – Agency 

for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes, specialitatea Matematică și 

Informatică, a programului de Licență în Studiile Educației, din 20.03.2015; certificatul de 

acreditare a programului de studii superioare de licenţă, ciclul I, în domeniul Drept în baza 

evaluării externe de către ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior, HG Nr. 731 din  19.10.2015; certificat de acreditare a dreptului de organizare a 

programelor de studii superioare de master (ciclul II) în domeniul Drept în baza evaluării externe 

realizate de Agenţia Estoniană de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior și Profesional. 

HG Nr. 883 din 28.12.2015. 

Universitatea este abilitată cu dreptul de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin studii de 

doctorat fiind inclusă în lista instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi instituţiilor de învăţământ 

superior acreditate care deţin dreptul de instituţie cu activitate de doctorat. 

Actualmente Universitatea organizează studii de doctorat la 9 specialităţi:  

- 144.01. Chimie fizică  

- 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare 

- 622.01. Literatura română  

- 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică 

informatizată (Limba română; Limba rusă; Limba franceză); 

- 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (Limba română; Limba franceză) 

- 134.11. Radiofizică  

- 532.01. Didactică preşcolară  

- 532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt) 

- 533.01. Pedagogie  universitară  

În anul 2015 USB i se acordă dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat, 

prin autorizarea de funcționare provizorie a Școlii doctorale Filologie, HG nr.  816 din 

11.11.2015. 
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Comisia de evaluare specializată constată că în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi  în baza deciziilor CNAA activează 5 Seminare ştiinţifice de profil: 

 10.01.01 Literatura română; 

 10.02.01 Limba română; 

 10.02.19 Lingvistica generală ( cu specificarea: sociologică, contrastiv-

tipologică); 

 10.02.03 Limbi Slave (Limba Rusă);  

 13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice). 

În Universitatea supusă acreditării și-a desfăşurat activitatea Consiliul ştiinţific 

specializat D 35.13.00.02 – 01, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de 

doctor/doctor habilitat la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline 

artistice). Consiliul ştiinţific este constituit în modul stabilit de legislaţie, fiind aprobat prin 

Ordinul CNAA nr. 72/cşs din 19.04.2007. 

Universitatea de Stat din Bălți editează patru reviste științifice:  

  Limbaj şi context.  Revista ştiinţifică de semiotică şi ştiinţă literară, categoria  B – inclusă 

în mai multe bănci de date internaţionale, inclusiv Copernicus; 

  Artă şi educaţie artistică. Revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională, categoria C. 

  Fizica şi Tehnica: procese, modele, experimente. Revistă științifică. -  neacreditată 

  Noua revistă Filologică, din 2013. Revistă științifică -   neacreditată 

 Comisia de evaluare remarcă că toate publicațiile revistelor științifice sunt plasate pe  

site-ul informaţional al USB.  

Concluzie: Comisia specializată de evaluare și acreditare constată că la compartimentul 

cadrul juridic şi organizatoric Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi corespunde în 

esență criteriilor de evaluare de acreditare.   

Totodată, se remarcă necesitatea înaintării demersurilor la CNAA pentru acreditarea 

revistelor de specialitate.  

 

II. Obiectivele şi profilurile (direcţiile) de activitate 

5. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi efectuează cercetări ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative, întreprinde activităţi de inovare şi transfer tehnologic pe următoarele 

domenii de cercetare ştiinţifică Ştiinţe fizico-tehnice. Ştiinţe filologice. Ştiinţe ale educaţiei. 

Ştiinţe juridice şi sociale. Ştiinţe economice. Ştiinţe ale naturii în cadrul profilurilor: 

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale 

 Teleologia curriculumului educaţional 

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică 
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 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 

 

Accentul în cadrul profilurilor  se pune pe investigarea problemelor privind: dimensiuni 

fundamentale ale fizicii stării condensate; seismologie,   geodinamică,   procese   geologice  şi  

geofizice  pe  teritoriul   Moldovei; asigurarea  tehnico-materială  şi  informaţională  în  

domeniul  mecanizării, electrificării şi industriei prelucrătoare; elaborarea tehnologiilor avansate 

şi instalaţiilor pentru intensificarea proceselor de transfer de căldură şi masă sub acţiunea 

câmpurilor electrice şi magnetice; elaborări axate pe informatizarea societăţii în Republica 

Moldova; tehnologii noi în domeniul construcţiei şi materialelor de construcţie; tendinţe de 

evoluţie a limbii şi literaturii române; bazele ştiinţifice şi metodologice ale educaţiei; probleme 

de educaţie muzicală contemporană; aspecte metodologice ale curriculumului educaţional 

preuniversitar și universitar; evaluare educaţională; dialogul culturilor în contextul studierii 

limbilor moderne în Republica Moldova; drept comparat etc.. 

6. Universitatea de Stat „Alecu Russo”  este preocupată de realizarea planurilor de cercetări 

ştiinţifice conform următoarelor direcţii strategice de cercetare:  

Anii 2011- 2014 

- Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural  şi istoric al 

Moldovei în contextul integrării europene; 

- Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă; 

- Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi; 

Anii 2014-2015 

- Materiale, tehnologii și produse  inovative;  

- Patrimoniul național și dezvoltarea societății;  

Misiunea Universităţii de Stat „Alecu Russo” constă în organizarea şi efectuarea 

cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în direcţiile prioritare ce ţin de profilul său de 

activitate Ştiinţe fizico-tehnice. Ştiinţe filologice. Ştiinţe ale educaţiei. Ştiinţe juridice şi sociale. 

Ştiinţe economice. Ştiinţe ale naturii, pregătirea  cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi 

elaborarea recomandărilor pentru utilizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în economia 

naţională, contribuind la implementarea lor în practică. 

Obiectivele de bază din programul de activitate al USARB  includ:   

 elaborarea unor noi tehnologii performante pentru tratament termic şi chimico-

termic; propagarea undelor de radio în diverse stări, elaborarea dispozitivelor electronice 

analogico-numerice, elaborarea laserilor şi aplicarea lor în tehnologiile de prelucrare a 

materialelor, studierea influenţei factorilor exteriori asupra proprietăţilor fizice ale substanţei, 

tehnologii clasice şi neconvenţionale de prelucrare a materialelor; 
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 conceptualizarea Curriculumului preuniversitar şi universitar, elaborarea şi 

implementarea tehnologiilor educaţionale moderne, valorificarea elaborărilor în domeniul 

managementului eficienţei procesului educaţional; 

 cercetarea comunicării şi componentelor ei; sincronia şi diacronia limbii; niveluri 

şi unităţi ale limbii; arhitectonica şi structura limbajului; studiul textului; pe subiecte de critică, 

istorie şi teorie literară: interpretarea sincronică şi diacronică a fenomenelor literare; relaţia 

semnificant-semnificat în spaţiul operei artistice; clasificarea şi delimitarea conceptelor 

teoretico-literare etc.; dar şi de didactica limbii române şi a literaturii române şi universale: 

predarea limbii române în învăţământul preuniversitar şi universitar; categoriile semantico-

funcţionale în spaţiul curricular; didactica genurilor literare; jocul didactic; limbajul iconic la 

predarea limbii şi literaturii române; 

 perfecţionarea formării juridice iniţiale prin intermediul modernizării 

curriculumului universitar, cercetarea reglementărilor naţionale în material drepturilor copilului 

şi elaborarea proiectului Codului copilului în contextual edificării statului de drept, cercetarea 

legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale dreptului familiei în vederea elaborării unui 

comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova, cercetarea instituţiei actului juridic în 

legislaţia Republicii Moldova, cercetarea formelor de cooperare transforontalieră şi dezvoltarea 

regională europeană; 

 formele de funcţionare a limbajului în diferite contexte şi situaţii, problemele 

actuale în domeniul textologiei şi discursului, hermeneutica discursului literar, natura semiotică a 

manifestărilor limbii. 

Comisia constată că savanţii instituţiei date realizează cercetări extrem de actuale pentru 

dezvoltarea social-economică şi naţional-culturală a RM în noile condiţii. 

7. USB şi-a determinat profilulurile  de cercetare în conformitate cu politica de stat în sfera 

ştiinţei şi inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale. 

USB îşi concentrează eforturile asupra cercetării problemelor legate de interacţiunea  

dintre culturi în condiţiile actuale  (dialogul culturilor), drept comparat, realizarea unor elaborări 

concrete axate pe informatizarea societăţii în RM; elaborarea unor tehnologii noi în domeniul 

construcţiei şi materialelor de construcţie, instalaţiilor pentru intensificarea proceselor de transfer 

de căldură. Nu mai puţin importante sunt  cercetările din domeniul ştiinţelor lingvistice şi 

filologice care investighează tendinţele de evoluţie a limbii şi literaturii române; ştiinţelor 

educaţiei care cercetează bazele ştiinţifice şi metodologice ale educaţiei; probleme de educaţie 

muzicală contemporană;  
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Concluzie: Comisia specializată constată că profilurile de activitate ale Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi sunt în conformitate cu politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării 

şi cu tendinţa de dezvoltare a ştiinţei mondiale, corespund criteriilor de evaluare. 

 

III.    Resurse umane 

8. Angajarea, promovarea, atestarea şi concedierea personalului în cadrul Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în baza analizei documentelor de evidenţă în  USARB, ordinelor 

emise de rectorul instituţiei,  carnetelor de  muncă, fişelor de evidenţă a cercetătorilor şi 

doctoranzilor, Lista de state a angajaţilor Universităţii  etc., are loc conform legislaţiei în vigoare 

Codului muncii, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova fără încălcarea 

legislaţiei în vigoare. Colaboratorii ştiinţifici sunt angajaţi în bază de concurs, cu respectarea 

regulamentului de organizare a concursului. Ocuparea posturilor vacante are loc conform 

cerinţelor de calificare pe categoriile de salarizare, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale al Republicii Moldova, de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi coordonat cu 

Consiliul Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.  

Evidenţa documentelor de personal are loc în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Dosarele personale şi carnetele de muncă reflectă elementele privind promovarea angajaţilor. 

Lista de state a angajaţilor USARB pentru perioada anilor 2011 - 2015 a fost elaborată şi  

aprobată în corespundere cu cerinţele legislaţiei în vigoare. 

 Comisia specializată în baza evaluării efectuate constată că procesul de cercetare în cadrul 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este asigurat cu cadre  ştiinţifice de înaltă calificare.  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este o instituţie didactico-ştiiţifică  cu un 

potenţial de 179 de colaboratori, din ei 111 colaboratori cu grade și titluri științifice și 68 de 

persoane fără grad și titlu științific. Raportul se prezintă ca 62% de persoane cu grad și titlu 

științific la 38% fără grade științifico-didactice. 

 La momentul acreditării din 111 persoane cu grad și titlu științific -  12 dețin gradul de 

doctor habilitat, 99 de doctori în ştiinţe. Raportul se prezintă ca 10,8% de dr. hab. la  89,2 % 

doctori (vezi Tabelul 1).  

Tabelul  1 

Asigurarea procesului de cercetare cu persoane ce deţin grade ştiinţifice 

 

Profilurile de activitate Total 

per. 

media 

Fără 

grade  

şt. 

Cu 

grade 

Rap.dintre 

pers. cu grad 

la nr.total 

cerc. 

Cercet.ştiinţif

ici 

Raportul dintre 

dr. şi dr. 

habilitaţi dr. 

hab. 

doct

ori 

Fizica şi tehnologia 

mediilor materiale 

32  15 17 53,12% 2 15 11,7%/88,3% 

Teleologia curriculumului 

educaţional 

48 25 23 47,9% 2 21 8,7%/91,3% 
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Filologia modernă în 

contextul dialogului 

culturilor 

32 12 20 62,5% 1 19 5%/95% 

Fenomene lingvistice şi 

literare  în/din perspectivă 

diacronică şi sincronică 

18 4 14 77,7% 2 12 14,3%/85,7% 

Dimensiunea socio-

juridică a integrării 

europene a Republicii 

Moldova 

 

27 

 

8 

 

19 

 

70,4% 

 

2 

 

17 

10,5%/89,5% 

Modele economice de 

dezvoltare durabilă a 

sectorului agroindustrial 

22 4 18 81,8% 3 15 16,7%/83,3% 

Total pe profilurile din USB 179 68 111 62% 12 99 10,8%/89,2% 

 

 

Cât priveşte asigurarea procesului de cercetare cu unități de cercetare situaţia se prezintă 

în felul următor (vezi Tabelul  2), astfel, se constată că activitatea de cercetare pe profilurile  

supuse evaluării din cadrul USARB este asigurată de  17,93  unităţi de cercetare și 59,92 unități 

științifico-didactice, în total 77,85 unităţi pe  (vezi Tabelul 2).   

 Tabelul 2             

 Unităţile didactico-ştiinţifice şi de cercetare implicate în activitatea ştiinţifică pe profiluri  

Profilurile de activitate Sarcina științifică 

(Unităţi de cercetare) 

Sarcina didactică 

(Unităţi  didactico-ştiinţifice) 

Total 

 

Fizica şi tehnologia 

mediilor materiale 

5,34 11,76 17,1 

Teleologia curriculumului 

educaţional 

4,03 16,34 20,37 

Filologia modernă în 

contextul dialogului 

culturilor 

1,05 8,32 9,37 

Fenomene lingvistice şi 

literare  în/din perspectivă 

diacronică şi sincronică 

4,01 6,06 10,07 

Dimensiunea socio-juridică 

a integrării europene a 

Republicii Moldova 

2,6 9,17 

 

11,77 

 

Modele economice de 

dezvoltare durabilă a 

sectorului agroindustrial 

0,9 8,27 9,17 

Total: 17,93 59,92 77,85 

 

 În perioada evaluării  toate cadrele ştiinţifice pe profiluri au constituit-o cercetători 

ştiinţifici titulari (100%).   
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 Astfel, Comisia remarcă că la toate profilurile, cu excepţia profilului Teleologia 

curriculumului educaţional, atât raportul persoanelor cu grade ştiinţifice la numărul total de 

cercetători, cât şi raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi  este  mai mare de 0,5.  

Recomandare: Comisia de evaluare propune Universităţii a contribui pe toate căile 

pentru a mări numărul persoanelor cu grad și titlu științific.   

9. USB participă activ la pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat, 

postdoctorat, asigurând un randament avansat al procesului de instruire, cu susţinerea tezelor de 

doctor şi doctor habilitat în termenele stabilite la specialităţile: 144.01. Chimie fizică; 242.05. 

Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare; 622.01. Literatura română;  621.01. Lingvistică 

generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română; Limba 

rusă; Limba franceză); 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (Limba română; Limba 

franceză); 134.11. Radiofizică; 532.01. Didactică preşcolară;  532.02. Didactică şcolară (pe 

trepte şi discipline de învățământ); 533.01. Pedagogie  universitară.  

USB dispune de un potenţial valoros pentru conducerea tezelor de doctorat, compus din 

12 doctori habilitaţi şi 99 doctori în ştiinţe. Cu toate acestea, potenţialul de cercetători cu grade 

ştiinţifice este implicat doar în proporţie de până la  25%. Or, din numărul total de cercetători 

dispun de  dreptul de conducere de doctorat doar 24 specialişti, iar alţii 48 satisfac dreptul de 

conducere (vezi Tabelul 3).   

Tabelul 3 

Cadrele didactice ale Universităţii cu drept de conducere 

la doctorat şi care satisfac acest drept, la data de 23.05.2016 

 
Profiluri Nr. pers. 

cu drept de conducere 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale 3 

Teleologia curriculumului educaţional 5 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 3 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 
6 

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii 

Moldova 
 

4 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului 

agroindustrial 
3 

Total: 24 

 
Recomandare: Comisia recomandă conducerii USARB a impulsiona activitatea 

cercetătorilor ştiinţifici pentru a primi dreptul  de conducere de doctorat, luând în considerare 

potenţialul, experienţa pe care o au cadrele didactice din USB. 

Cere să remarcăm și activitatea Universității în pregătirea cadrelor științifice prin 

doctorat. La momentul acreditării în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi îşi fac studiile 
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32 de doctoranzi, din ei 6 doctoranzi la învăţământ cu frecvenţă la zi și 32 – la învăţământ cu 

frecvenţă redusă (vezi Tabelul 4, 5). 

Tabelul 4 

NUMĂRUL  DOCTORANZILOR PE ANII 2011 – 2015 PE USB 

         

  USB Alte instituţii Peste hotare TOTAL 

  zi f. red. zi f. red. zi f. red. zi f. red. 

2011 4 10 - 20   4 30 

2012 5 11  25 2  7 36 

2013 5 13  21 2  7 34 

2014 5 15  17 2  7 32 

2015 5 18  14 1  6 32 

 

        

 

Cât privește procesul de finalizare a studiilor la profilurile de cercetare și susținerea 

tezelor de doctor în termen situația se prezintă în felul următor (vezi Tabelul 5): 

 

Tabelul 5 

 

FINALIZAREA STUDIILOR PE ANII 2011- 2015 ŞI SUSŢINEREA TEZELOR 

DE DR. ÎN TERMENI  PE USARB 

 

 USB  Alte instituţii Peste hotare TOTAL  

 Au finalizat  Au 

susţinut 

teza 

Au 

finalizat 

 Au 

susţinut 

teza 

Au 

finalizat 

 Au 

susţinut 

teza 

Au 

finalizat 

 Au 

susţinut 

teza 

2011  1      1 

2012 3 1 5    8 1 

2013 2 1 3    5 1 

2014 3  6 1   9 1 

2015 3  6 2 2 1 11 2 

total 11 3 20 3 2 1 33 6 

 

 

 În baza celor examinate, Comisia specializată constată că cota susţinerilor în termene ale 

tezelor de doctorat constituie 18,2 %.   

10.  Comisia remarcă că Universitatea ”Aleco Russo” din Bălți depune eforturi susţinute 

în pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, asigurându-le competitivitatea pe piaţa cercetării. 

Cercetătorii Universităţii îşi perfecţionează sistematic nivelul profesional în cadrul stagiilor de 

formare continuă şi perfecţionare organizate în ţară şi peste hotare. Nivelul înalt de 

profesionalism al personalului USARB este asigurat prin stagii de documentare în diverse centre 

ştiinţifice şi universitare din ţară şi de peste hotare, inclusiv în Rusia, Bulgaria, Turcia, Ucraina, 

Israel, Germania, Italia, Canada, Belarus, SUA etc. 
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Cercetătorii ştiinţifici care au efectuat stagii de cercetare şi/sau documentare în centre 

ştiinţifice de peste hotare pe parcursul perioadei evaluate, cu o durată sumară ≥ 30 zile sunt: 

Valentina Prițcan,  Ion Gagim, M.Țaulean,  Marina Morari, Ala Sainenco  etc. 

Comisia constată că toate aceste stagii sunt realizate cu susţinerea financiară a unor 

proiecte în care sunt încadraţi cercetătorii, susţinerea  financiară a USARB sau pe cont propriu. 

11. Componenţa statelor de personal conform categoriei de vârstă în cadrul profilurilor 

din universitate se prezintă astfel (vezi Tabelul 6):  

Tabelul nr. 6 

 

Situaţia privind componenţa statelor de personal conform categoriei de vârstă 

Profilurile de activitate Total 

pers. 

Până la 

35 

După 35 Pond. cercetător. 

până la 35 ani  

Fizica şi tehnologia mediilor materiale 
 

32 

 

11 21 34,3% 

Teleologia curriculumului educaţional 
 

48 14 34 29,2% 

Filologia modernă în contextul dialogului 

culturilor 
32 2 30 6,25% 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din 

perspectivă diacronică şi sincronică 
18 1 17 5,55% 

Dimensiunea socio-juridică a integrării 

europene a Republicii Moldova 
27 5 22 18,5% 

Modele economice de dezvoltare durabilă 

a sectorului agroindustrial 22 3 19 13,6% 

Total pe profilurile din USB: 179 36 143 20,11% 

 

Evaluarea situaţiei privind componenţa statelor de personal conform categoriei de vârstă a 

permis comisiei a constata că  din numărul total de 179 de cercetători 36 de colaboratori au  

vârsta < de 35 de ani ceea ce constituie 20,11 % la numărul total; 43 de  colaboratori cu vârsta 

între 35-44 de ani, 26 colaboratori cu vârsta între 45-54 de ani,  40 colaboratori au vârsta între 

55-64 de ani, 31 de colaboratori peste 65 de ani.     

Astfel, putem afirma că  ponderea cercetătorilor tineri < de 35 de ani inclusiv a doctoranzilor 

este ≥  20%  ceea ce permite comisiei a constata corespunderea USB criteriilor de evaluare. 

Vârsta medie a personalului Universităţii este de 48,5 ani, iar a cercetătorilor ştiinţifici este 

de 40 de ani, inclusiv 36 persoane sunt sub 35 de ani.  

Constatăm că organizaţia contribuie la formarea, susţinerea  şi promovarea şcolilor 

ştiinţifice, la selectarea şi angajarea tineretului talentat în procesul de instruire. Astfel numai în 

ultimii ani au fost angajaţi în serviciu  8 absolvenţi ai doctoratului. Actualmente îşi fac studiile la 

doctorat – 37 de doctoranzi şi  competitori. 
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Susţinerea tezelor de doctor habililitat/doctori în ştiinţe de către cercetătorii ştiinţifici în 

perioada evaluată în USB se prezintă astfel (vezi Tabelul 7):  

Tabelul  7  

Situația privind susţinerea tezelor de doctor habililitat/doctor în ştiinţe pe profiluri 

 

Profilurile de activitate 2011 2012 2013 2014 2015 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale - - - - 0/1 

Teleologia curriculumului educaţional - 0/1 0/1 0/1 - 

Filologia modernă în contextul dialogului 

culturilor 
0/1 - - - 0/1 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din 

perspectivă diacronică şi sincronică 

     

Dimensiunea socio-juridică a integrării 

europene a Republicii Moldova 
0/1 0/3 0/1 0/0 1/0 

Modele economice de dezvoltare durabilă a 

sectorului agroindustrial 
0  0/1 0/1 - 0/2 

Total pe profilurile din USB: 0 dr.hab. 

/ 6 dr. 

0 dr.hab 

/4 dr. 

0 

dr.hab 

/3 dr. 

0 

dr.ha

b /1 

dr. 

1 

dr.ha

b /4 

dr. 

 

Astfel, Comisia specializată de evaluare constată că în perioada supusă evaluării 19 

cercetători ai USARB au susţinut teze în cadrul unor instituţii de cercetare sau de învățământ 

superior din Republica Moldova şi din România: 18 persoane, au obţinut titlul de doctor,  1 

colaborator titlul de doctor habilitat. 

Concluzie: În rezultatul evaluării compartimentului Potenţialul uman Comisia 

specializată constată că Universitatea supusă evaluării corespunde, în esență, cerințelor în 

vigoare și acumulează 110 puncte din 130 total, ceea ce constituie 84,61%.   

 

IV.    Potenţialul logistic 

12. În Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, pentru procesele de cercetare 

ştiinţifică sunt puse la dispoziţie spaţii (laboratoare, săli de şedințe, birouri etc.) (vezi Tabelul 8). 

Tabelul 8 

Spaţiile și echipamentul științific destinate procesului de cercetare ştiinţifică, total (m²) 

Indicatorul 

2011 2012 2013 2014 2015 

M
ed

ia
 

a
n

u
a
l

ă
 

 

Spaţii adecvate procesului de 

cercetare ştiinţifică, total (m²)  
407,0 407,0 407,0 407,0 447,0 415,0 

Proprii 407,0 407,0 407,0 407,0 447,0 415,0 
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Primite în folosinţă       

Luate în arendă       

Per cercetător ştiinţific 15 15 19 20 22 18,2 

 

Echipament ştiinţific 

Total (mii lei) 1739,9 1975,6 1932,7 1941,6 2046,8 1927,3 

Per unitate de cercetător ştiinţific 62,1 70,6 88,9 94,3 101,1 83,4 

 

Caracteristici ale echipamentului 

ştiinţific (după vîrstă, reieşind din 

cost ) (%) 

100 100 100 100 100 100 

 

Sub 5 ani 9,4 9,8 10,0 10,4 15,0 10,9 

6 – 10 ani 84,8 82,5 84,2 83,8 79,5 83,0 

Peste 10 ani 5,8 5,7 5,8 5,8 5,5 5,7 

 

În perioada anilor 2011-2015, laboratoarele au ocupat spaţiile proprii ale Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi în felul următor: în 2011 – 407,0 mii lei, în 2012 – 407,0 mii lei, în 

2013 – 407,0 mii lei, în 2014 – 407,0 mii lei, în 2015- 447,0 mii lei, cu o medie anuală de 415,0 

mii lei, dintre care per cercetător ştiinţific: în 2011 – 15 mii lei, în 2012 – 15 mii lei, în 2013 – 19 

mii lei, în 2014 – 20 mii lei, în 2015- 22 mii lei, cu o medie anuală de 18,2 mii lei, 

Dotarea cu echipament ştiinţific: în anul 2011 – 1739,9 mii lei, în 2012 – 1975,6 mii lei, 

în 2013 – 1932,7 mii lei, în 2014 – 1941,6 mii lei, în 2015- 2046,8 mii lei, cu o medie anuală de 

1927,3 mii lei, dintre care per unitate de cercetător ştiinţific: în 2011 – 62,1 mii lei, în 2012 – 

70,6 mii lei, în 2013 – 88,9 mii lei, în 2014 – 94,3 mii lei, în 2015- 101,1 mii lei, cu o medie 

anuală de 83,4 mii lei (vezi Anexa 7). 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă, reieşind din cost ) (%):  

- sub 5 ani: în 2011 – 9,4 %, în 2012 – 9,8 %, în 2013 – 10,0 %, în 2014 – 10,4 %, în 2015- 

15,0 %, cu o medie anuală de 10,9 %;  

- 6 – 10 ani: în 2011 – 84,8 %, în 2012 – 82,5 %, în 2013 – 84,2 %, în 2014 – 83,8 %, în 

2015- 79,5 %, cu o medie anuală de 83,0 %;  

- peste 10 ani: în 2011 – 5,8 %, în 2012 – 5,7 %, în 2013 – 5,8 %, în 2014 – 5,8 %, în 

2015- 5,5 %, cu o medie anuală de 5,7 %. 

Pentru activitatea ştiinţifică unui cercetător  îi revin  28 m ².   

Cheltuielile pentru serviciile comunale şi întreţinerea spaţiilor lucru de  se achitată din 

sursele financiare ale Universităţii. 

13. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi dispune de mijloace fixe pentru 

cercetări ştiinţifice, care au fost procurate din mijloace de bază pe tot parcursul anilor 2011 – 

2015. Uzura mijloacelor fixe în ultimii 5 ani a constituit 418,6 mii lei. 

14. Astfel, remarcăm că profilurile din cadrul USARB deţin spaţii corespunzătoare 

normativelor tehnico-sanitare, ponderea echipamentului procurat pe durata ultimilor 5 ani 

(reieşind din cost) constituie circa 30 %. Costul echipamentului/cercetător este mai mare de 100 
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mii lei. Profilurile dispun de laboratoare acreditate şi asigurate cu echipament modern, 

performant. Baza materială respectivă este utilizată şi de alte organizaţii (şcoli, colegii etc.) 

Asigurarea personalului cu calculatoare este mai mare de 60 %. 

Procesul de cercetare este dotat cu reactive şi instrumentar necesar procesului de 

cercetare în sumă de 224,8 mii lei. 

În scopul desfăşurării procesului ştiinţific sunt conectate 69 calculatoare cu acces la 

Internet.  

În cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, fondul 

bibliotecar constituie 11 876,30 mii lei. 

15. Comisia a stabilit că instituţia supusă evaluării dispune de o reţea informaţională 

necesară activităţii în sfera ştiinţei şi inovării. 

Universitatea dispune de pagină web: www.usb.md, care este actualizată sistematic cu 

noutăţi din activitatea didactică şi ştiinţifică. 

Astfel, în baza evaluării potenţialului logistic al USARB Comisia specializată a constată că: 

 cercetătorii din cadrul universităţii dispun de spaţii necesare şi  utilaj pentru 

desfăşurarea activităţilor ştiinţifice; 

 procurarea şi reflectarea mijloacelor fixe se efectuează conform Legislaţiei în 

vigoare. Pe parcursul ultimilor 5 ani utilajul a fost procurat prin licitaţie, cu înregistrarea 

contractelor de achiziţii publice; 

 evidenţa contabilă a mijloacelor fixe este separată pe tipuri (profiluri) şi pe 

persoane responsabil; 

 starea sanitară a spaţiului USARB este bună, laboratoarele sunt renovate şi dispun 

cercetătorii la activitate eficientă. 

Concluzie: Potenţialul logistic al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

corespunde în esenţă criteriilor de evaluare, acumulează 65 de puncte din totalul de 90 de 

puncte, ceea ce constituie 72,2%.   

 

V.      Resurse financiare/ Analiza activităţii financiare şi economice. 

16. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este o instituţie de învăţământ superior 

care dispune de două surse de finanţare din bugetul de stat: pentru activitate didactică şi pentru 

activitate ştiinţifică.  

În perioada anilor 2011 – 2015, activitatea ştiinţifică a entităţii date a fost finanţată din 

bugetul de stat sub aspectul clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor de bază şi  sub aspectul 

surselor de venituri. 
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Structura cheltuielilor bugetare şi a celor speciale după destinaţii sau efectuat în 

conformitate cu clasificaţia bugetară şi a Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor 

speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget. 

În USARB se înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de angajamente. 

Operațiile economice se perfectează prin formulare tipizate de documente primare, precum şi 

formulare elaborate de entitate de sine stătător. Documentele primare se întocmesc pe suport de 

hârtie. Instituţia contabilizează faptele economice în baza planului de conturi de lucru elaborat 

conform art. 22 alin. (3) din Legea contabilităţii şi pct. 13 din Recomandările metodice privind 

tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate. Registrele contabile se întocmesc în 

formă electronică şi pe suport de hârtie. Registrul contabil obligatoriu care serveşte drept bază 

pentru întocmirea situaţiilor financiare este Cartea Mare. Perioada de gestiune coincide cu anul 

calendaristic. Situaţiile financiare se aproba de Senat şi se semnează de către conducătorul 

Instituţiei.  

Comisia constată că politica de contabilitate în Universitatea  de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi se elaborează în conformitate cu Legea contabilităţii şi standardele naţionale de 

contabilitate, se coordonează cu Fondatorul şi se aprobă anual prin ordinul rectorului.  

De asemenea Comisia de evaluare instituțională remarcă că planurile de finanţare, 

rapoartele financiare şi statistice, dările de seamă fiscale se întocmesc şi se prezintă în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare anuale sunt plasate pe site-ul oficial 

al Instituţiei pînă la 1 mai a perioadei de gestiune imediat următoare. Instituţia prezintă 

trimestrial fondatorului rapoarte specifice, conform formularelor aprobate prin ordinul 

ministrului finanţelor. Rapoartele generalizate la nivel de autoritate se prezintă Ministerului 

Finanţelor în termenele şi modul stabilit. 

De asemenea Comisia de evaluare remarcă că autonomia financiară  în Universitatea  de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi se realizează potrivit legii şi responsabilităţii publice, având la bază 

surse de venituri  bugetare și   extrabugetare, care sunt alcătuite din: Surse  bugetare 

(proiecte instituţionale, Proiecte din cadrul Programelor de Stat,  Proiecte de transfer tehnologic,  

Proiecte pentru tinerii cercetători, Pregătirea cadrelor ştiinţifice (doctorantura). Surse 

extrabugetare (mijloacele speciale naţionale,  pregătirea cadrelor prin contract, cofinanţarea 

pentru proiecte). 

În ultimii 5 ani de activitate (2011 - 2015) Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi i-

au fost alocate  mijloace (vezi Anexele 5 - 6 ) pentru: 

 Proiecte instituţionale – 6539,4 mii lei; 

 Proiecte din cadrul Programelor de Stat – 516,0 mii lei; 

 Proiecte independente – 421,2 mii lei; 
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 Proiecte de transfer tehnologic – 120 mii lei; 

 Pregătirea cadrelor științifice – 1461,6 mii lei 

 Mijloace provenite din granturi şi sponsorizări  - 166,7 mii lei. 

Astfel, situația privind veniturile în USARB pe anii de evaluare se prezintă în felul 

următor (vezi tabelul 9): 

Tabelul 9 

Tabelul veniturilor în USARB pe anii de evaluare 

 

Indicatorul 2011 2012 2013 2014 2015 
Media 

anuală 

 

 

 

Surse de finanţare destinate 

activităţilor ştiinţifice,  total 

(mii lei)  

1950,6 3287,4 2173,4 2155,0 2501,0 2413,5 

1. Alocaţii bugetare, mii  

lei 
1620,3 1853,3 1551,6 1555,1 2058,1 1727,7 

1.1 proiecte instituţionale 1480,2 1337,1 1152,6 1258,9 1310,6 1307,9 

1.2 
proiecte din cadrul  

Programelor de Stat 
 100,0 100,0 70,0 160,0 86,0 

1.3 
proiecte de transfer 

tehnologic  
 100,0    20,0 

1.4 

proiecte independente 

(pentru tineri cercetători 

etc. ) 

 115,0 80,0  156,0 70,2 

1.5 
pregătirea cadrelor 

ştiinţifice 
140,1 201,2 219,0 226,2 431,5 243,6 

2. Mijloace  speciale  330,3 1434,1 621,8 599,9 442,9 685,8 

 
 naţionale, total 7,6 438,3 381,9 433,2 442,9 337,0 

 

  

pregătirea cadrelor 

ştiinţifice prin contract 
7,6 11,6 12,0 3,0 6,4 8,1 

 

prestare a serviciilor contra 

plată  (contracte cu agenţi 

economici autohtoni) 

 426,7 369,9 430,2 436,5 332,7 

 

Proiecte internaţionale, 

total 
322,7 995,8 239,9 166,7  345,0 

 

Cât privește cheltuielile în USARB pe perioada evaluată ponderea cea mai mare, revine 

cheltuielilor ce ţin de remunerarea muncii, procurarea echipamentului ştiinţific, plata serviciilor 

comunale, pentru deplasări si a altor cheltuieli aferente (vezi Tabelul 10).  

Tabelul 10 

Tabelul cheltuielilor în USB pe anii de evaluare 

 

Indicatorul 2011 2012 2013 2014 2015 
Media 

anuală 

Cheltuieli pentru sfera 

ştiinţei şi inovării 

(cheltuieli de casă), total 

1852,3 2351,0 2015,7 2014,6 2389,6 2124,6 
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Examinând dinamica mijloacelor bugetare alocate pentru ştiinţă s-a stabilit că mărimea 

lor pe parcursul anilor 2011-2015 nu s-a schimbat esenţial, ba chiar în ultimul an s-a mărit 

nesemnificativ (vezi Tabelul 11).   

                                                                                                     Tabelul 11  

Cheltuielile din bugetul pentru sfera ştiinţei şi inovării (indiferent de sursa finanţării) 

pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de specializare, 

stagiere,  cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la manifestări ştiinţifice şi de person.  

NB! 

Conform tabelului de mai sus observam ponderea cheltuielilor din bugetul pentru sfera 

ştiinţei şi inovării  pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de 

specializare, stagieri, cooperare tehnico-ştiinţifică, participare la manifestări ştiinţifice şi de 

detaşare a personalului pentru schimb de experienţă (%),  este in crestere de la 29, 3 % în 2011, 

35,6% în anul 2012, cu o putine descrestere 36,4%  în 2013 si cu o crestere în 2014- 43,9% și cu 

o creștere brusca 63,1% în anul 2015. 

(mii lei) 

inclusiv:       

3.1. Cheltuieli de 

personal (salarizare,  

fond social şi 

medical ) 

1304,5 1507,5 1273,6 1228,0 1111,3 1285,0 

3.2. Procurare de 

echipament ştiinţific  
150,0 42,9  8,9 122,1 64,8 

3.3. Pregătire de cadre 

ştiinţifice 
147,6 212,8 231,0 229,2 373,4 238,8 

3.4. Deplasări şi delegaţii 

ştiinţifice 
137,5 70,8 133,8 109,7 129,8 116,3 

3.5. Plată a serviciilor 

comunale şi a altor 

servicii 

112,7 517,0 377,3 438,8 653,0 419,8 

Indicatorul 2011 2012 2013 2014 2015 

Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării 

(cheltuieli de casă), total (mii lei) 
1852,3 2351,0 2015,7 2014,6 2389,6 

Cheltuieli pentru procurarea de 

echipament științific 
542,7 837,0 733,7 884,4 1507,8 

Ponderea cheltuielilor din bugetul pentru 

sfera ştiinţei şi inovării (indiferent de 

sursa finanţării) pentru achiziţionarea de 

echipament ştiinţific, acoperirea 

cheltuielilor de specializare, stagiere, 

cooperare tehnico-ştiinţifică, participare 

la manifestări ştiinţifice şi de detaşare a 

personalului pentru schimb de 

experienţă (%) 

29,3 35,6 36,4 43,9 63,1 
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  Astfel, Comisia constată investirea a cel puțin 20% din bugetul său (indiferent de sursa 

finanţării) pentru achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea cheltuielilor de specializare, 

stagii etc.  

Evidenţa contabilă a utilajului procurat 

 

Pe perioada anilor 2011-2015 au fost procurate utilaje în sumă de 323,9 mii lei. 

Mijloacele fixe procurate în această perioada cuprind imobilizările corporale transmise în 

exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală. 

Universitatea duce evidenţa bunurilor conform Legii contabilităţii.  Imobilizările corporale se 

recunosc iniţial pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator este stabilit de conducătorul 

Instituţiei.  Duratele de utilizare a imobilizărilor corporale se stabilesc în funcţie de modelul 

utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare. Amortizarea  

mijloacelor fixe se calculează prin metoda liniară începînd cu prima zi a lunii care urmează după 

luna transmiterii acestora în utilizare. Comisia constată că Universitatea păstrează şi foloseşte 

raţional bunurile primite în gestiune economică şi dobândite pe parcursul activităţii. 

 În baza documentelor financiare evaluate comisia constată că Universitatea ”Aleco 

Russo” din Bălți nu are restante faţă de  Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Inspectoratul 

Fiscal de Stat, fapt care se adevereşte prin certificatele eliberate de instituţiile date. La Casa 

Naţională de Asigurări Sociale Instituţia este înregistrată cu codul CNAS 0200136 (Anexa 1). 

Formele 4BAS , actualmente BASS sunt prezentate la Casa Naţională de Asigurări Sociale în 

termenele stabilite de legislatia în vigoare. Dările de seamă au fost prezentate spre examinare 

pentru toată perioada estimată. 

Pentru perioada anilor 2011-2012 au fost prezentate spre examinare  formele nr.2 şi 4 

aprobate de  Ministerul Finanţelor. Pentru perioada 2013-2014 au fost prezentate la Direcţia 

pentru Statistică rapoartele financiare cu anexele la S.N.C şi situaţiile financiare. Rapoartele au 

fost examinate, obiecţii nu sunt. Au fost examinate rapoartele financiare prezentate la Academia 

de Ştiinţă pe fiecare Contract de Finanţare a proiectelor instituţionale. Datele din raportul de 

autoevaluare sunt reflectate corect în conformitate cu documentele primare şi datele din evidenţa 

contabilă.  

Statele de personal sunt aprobate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică  la începutul fiecărui an bugetar pentru fiecare tip de personal în parte: conducere, 

profil, auxiliar şi de deservire. Categoriile de salarizare se stabilesc în parte pentru fiecare 

persoană, ţinând cont de prevederile hotărârilor respective şi a scrisorilor ministerului de resort. 

Detaşarea angajaţilor are loc în interiorul ţării şi peste hotare cu respectarea: ordinului de 

detaşare,  scopului deplasării, sursei de finanţare, specificării concrete a indicilor cheltuielilor 

(diurne, cazare, transport),  termenilor deplasării, punctului destinaţiei, numărului de persoane 
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detaşate, deconturilor de avans şi rapoartelor privind detaşarea, cursurilor valutelor străine faţă 

de valuta naţională (conform datelor BNM),  normelor de cheltuieli prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

Astfel, Comisia specializată de evaluare constată că activitatea Universităţii de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi se desfăşoară conform Cartei universitare, scopul principal fiind 

organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative în scopul obţinerii 

rezultatelor noi şi implementarea lor în ştiinţă şi tehnologie. Având drept surse de finanţare 

bugetul de stat şi sursele mijloacelor speciale, activitatea instituţiei poartă caracter non-profit. 

Concluzie: 

În urma verificării raportului de autoevaluare Comisia de acreditare la capitolul 

resurse financiare i-a atribuit USARB 55 de puncte din 80  posibile, ceea ce constituie 68,75 

% din punctajul maximal care poate fi atribuit la compartimentul dat. 

 Propuneri: 

   Pentru asigurarea în perspectivă a activităţii procesului ştiinţific, considerăm, că 

Universitatea ar trebui să întreprindă unele măsuri concrete pentru o participare mai activă la 

concursurile ce ţin de obţinerea granturilor internaţionale şi încheierea contractelor cu agenţii 

economici străini pentru a beneficia de mijloace financiare şi a spori veniturile mijloacelor 

speciale.  

 

VI. Rezultatele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării 

Comisia de evaluare constată că în cadrul  USARB se editează  5 reviste ştiinţifice:  

din 2006 

 Artă şi educaţie artistică. Revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională (ISSN 

1857-0445),  categoria C; 

 Fizică şi tehnică. Procese, modele, experimente (ISSN 1857-0437) -  neacreditată; 

din 2009; 

 Glotodidactica (ISSN 1857-0763) (de la 01.01.2015 s-a comasat cu  revista Limbaj și 

context); 

   Limbaj şi context (ISSN 1857-4149);  Revista ştiinţifică de semiotică şi ştiinţă literară, 

categoria  B – inclusă în mai multe bănci de date internaţionale, inclusiv Copernicus; 

din 2010 

 Noua Revistă Filologică. Revista de ştiinţă, cultură şi civilizaţie (ISSN 1857-1379) -   

neacreditată 

La momentul acreditării s-a constatat că doar revistele Artă şi educaţie artistică, Limbaj şi 

context sunt  acreditate, recunoscută de către CNAA ca revistă ştiinţifice de categoria C și B.   
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Comisia remarcă implicarea cadrelor științifico-didactice în diverse publicații în țară și 

străinătate (Tabelele 12 - 13). 

Tabelul 12 

 

Publicaţiile colaboratorilor pe profiluri în străinătate 

 

 Monografii Articole ISI, 

SCOPUS 

Articole în alte 

reviste 

Articole 

culegeri 

1. Fizica şi tehnologia mediilor 

materiale 

1 7 –ISI 

2 - SCOPUS 

47 32 

2. Teleologia curriculumului 

educaţional 

2 0 36 93 

3. Filologia modernă în contextrul 

dialogului culturilor 

1 0 10 82 

4. Fenomene lingvistice şi literare 

în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

3 0 40 36 

5. Dimensiunea socio-juridică a 

integrării europene a RM 

0 0 12 44 

6. Modele economice de dezvoltare 

durabilă a sectorului agroindustrial 

2 3 10 32 

TOTAL 9 12 155 319 

 

Tabelul 13  

 

Publicaţiile colaboratorilor pe profiluri în ţară 

 

 Monografii Articole 

categoria A  

Articole 

categoria B 

Articole 

categoria C 

Articole 

culegeri 

1. Fizica şi tehnologia 

mediilor materiale 

1 2 2 15 39 

2. Teleologia 

curriculumului 

educaţional 

12 0 3 29 332 

3. Filologia modernă în 

contextrul dialogului 

culturilor 

5 0 22 25 140 

4. Fenomene lingvistice şi 

literare în/din perspectivă 

diacronică şi sincronică 

3 0 7 21 

 

 

46 

5. Dimensiunea socio-

juridică a integrării 

europene a RM 

7 0 11 37 75 

6. Modele economice de 

dezvoltare durabilă a 

sectorului agroindustrial 

2 0 10 22 147 

TOTAL 30 2 55 149 779 

 



25 

 

 În rezultatul evaluării activităţii ştiinţifice în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi s-a constatat că în perioada vizată Universitatea a fost implicată în 34 de proiecte de 

cercetare, aproximativ de două ori mai mult decât în perioada anterioară supusă acreditării în 

care USB era implicată în 18 proiecte (Tabelul 14 și respectiv  Tabelele 15 - 25):  

Tabelul nr. 14 

 
Proiecte Număr de proiecte 

Proiecte instituţionale de cercetare pe profiluri 18 
Proiecte de cercetare din cadrul programelor de Stat 2 

Proiecte de cercetare pentru tineri cercetători 3 

Proiect  de inovare şi transfer tehnologic 1 

Proiecte/granturi de cercetare internaţionale 10 

TOTAL PROIECTE 34 

Contracte cu agenți economici 2 

TOTAL PROIECTE ȘI CONTRACTE 36 

 

 
Tabelul nr. 15 

Proiecte instituţionale de cercetare pe profiluri între anii 2011-2015 

Profiluri de activitate Număr de proiecte   

Fizica şi tehnologia mediilor materiale 8 

Teleologia curriculumului educaţional 4 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 1 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 
2 

 

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii 

Moldova 

2 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului 

agroindustrial 
1 

Total: 18 

 

Tabelul nr. 16 

Tematica și termenele de executarea a proiectelor instituţionale de cercetare pe profiluri 

între anii 2011-2015 

PROFI

LUL  

Cifrul Teme Termenele 

executării  

1
.F

iz
ic

a
 ş

i 
te

h
n

o
lo

g
ia

 m
ed

ii
lo

r 

m
a
te

ri
a
le

 

   

11.817.08.6

6F 

Cercetarea proceselor dinamice în sistemul 

Pămînt-troposferă- ionosferă-magnitosferă. 

Conducătorul proiectului: dr., conf. univ. 

Plohotniuc Eugeniu.  

01.01.2011 - 

31.12.2014 

06.408.076F Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate 

de sinteză, depunere şi modificare a 

proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi 

nanostructurilor semiconductoare II-VI. 

Conducătorul proiectului: dr., conf. univ. Olaru 

Ion 

01.01.2011 - 

31.12.2014 

11.817.05.2

6F 

Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de 

intensificare a procesului de dezalcalinizare a 

01.01.2011 - 

31.12.2014 
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sticlelor anorganice cu gaze acide. 

Conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. 

Şaragov Vasilii. 

 Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor 

lichide şi solide într-un interval larg al stărilor 

(temperaturi joase şi înalte supuse 

deformaţiilor). Conducătorul proiectului: dr., 

conf. univ. Băncilă Simion. 

01.01.2011 - 

31.12.2014 

11.817.05.3

0A 

Cercetări tehnologice privind formarea 

suprafeţelor cu proprietăţi superioare de 

termoemisie electronică cu aplicarea 

descărcărilor electrice în impuls. Conducătorul 

proiectului: dr. hab., prof. univ. Topală Pavel. T 

01.01.2011 - 

31.12.2014 

11.817.05.2

9A 

Cercetări teoretice şi experimentale privind 

procesul de prelucrare complexă a suprafeţelor 

metalice prin acţiunea plasmei descărcărilor 

electrice de tensiune joasă şi a cîmpului 

magnetic. Conducătorul proiectului: dr., conf. 

univ. Pereteatcu Pavel. T 

01.01.2011 - 

31.12.2014 

15.817.02.4

1A 

Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 

proprietăţi antiaderenţă şi anti-uzură prin 

metoda electroeroziunii. Conducătorul 

proiectului: dr. hab., prof. univ. Topală Pavel 

01.01.2015 - 

31.12.2018 

15.817.02.3

0F C 

Cercetarea compoziţiei, structurii şi 

proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor 

industriale şi de model anorganice, tratate 

termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură. 

Conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. 

Vasilii Şaragov 

01.01.2015 - 

31.12.2018 

2
.T

el
eo

lo
g
ia

 c
u

rr
ic

u
lu

m
u

lu
i 

ed
u

ca
ţi

o
n

a
l 

11.817.08.7

0A 

Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei 

sub aspect sociopsiho-pedagogic în şcoala 

primară rurală. Conducătorul proiectului: dr., 

conf. univ. Larisa Zorilo. 

01.01.2011 - 

31.12.2014 

15.817.06.2

5A 

Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin 

formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul 

preşcolar şi primar. Conducătorul proiectului: 

dr., conf. univ. Larisa Zorilo. 

01.01.2015 - 

31.12.2018 

15.817.06.2

6A 

Cercetarea funcţionalităţii familiilor din 

Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor 

de reajustare psiho-socială a acestora în 

contextul integrării europene. Conducătorul 

proiectului: dr., conf. univ. Silvia Briceag. 

01.01.2015 - 

31.12.2018 

15.817.06.2

3A 

Modelul de integralizare teoretico-metodologică 

a domeniilor educaţiei artistice din perspectiva 

formării inteligenţei spirituale a personalităţii. 

Conducătorul proiectului: dr., conf. univ. 

Marina Morari. 

01.01.2015 - 

31.12.2018 
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n
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d
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g
u
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i 
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u
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lo
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11.817.08.6

9A 

Cercetarea metodologiei de predare şi învăţare a 

limbii şi culturii franceze prin mijloacele audio 

şi video în cadrul facultăţilor de limbi şi 

literaturi străine din Republica Moldova. 

Conducătorul proiectului: dr., conf. univ. 

Angela Coşciug 

2011 – 2014 

4
.F

en
o
m

en
e 

li
n

g
v
is

ti
ce

 ş
i 

li
te

ra
re

 

în
/d

in
 p

er
sp

ec
ti

v
ă
 

d
ia

cr
o
n

ic
ă
 ş

i 

si
n

cr
o
n

ic
ă
 

11.817.07.3

5F 

Cercetarea structurilor asociative ale limbii 

române şi elaborarea dicţionarului asociativ. 

Conducătorul proiectului: dr. hab. , prof.univ. 

Gheorghe Popa. 

01.01.2011 - 

31.12.2014 

11.817.07.3

6F 

Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu 

interdisciplinar asupra literaturii române din 

Republica Moldova din a doua jumătate a 

secolului XX). Conducătorul proiectului: dr. 

Maria Şleahtiţchi. 

01.01.2011 - 

31.12.2014 
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11.817.07.3

7F 

Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor 

fundamentale ale dreptului familiei în vederea 

elaborării unui comentariu la Codul familiei al 

Republicii 12 Moldova.Conducătorul 

proiectului: dr., conf. univ. Veaceslav Pînzari 

2011-2012 

11.817.07.3

8A 

Analiza reglementărilor naţionale în materia 

drepturilor copilului şi argumentarea ştiinţifică a 

necesităţii realizării unei codificări în domeniu. 

Conducătorul proiectului: dr., lect. sup. Victoria 

Ţarălungă 

2011-2013 
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11.817.08.6

8A 

Cercetarea impactului strategiei dezvoltării 

potențialului profesional al specialiștilor asupra 

creșterii competitivității întreprinderilor în 

condițiile globalizării. Conducătorul proiectului: 

dr., conf. univ. Movilă Irina 

2011 - 2014 

 

Tabelul 17 

Proiecte de cercetare din cadrul programelor de Stat 

 

Profiluri de activitate Număr de proiecte 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale -  

Teleologia curriculumului educaţional - 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor - 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

-  

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 1 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 1 

Total:  2 

 

Tabelul 18 

 

Tematica și termenele de executarea a proiectelor de cercetare din cadrul programelor de 

Stat între anii 2011-2015 

 

PROFILUL  Cifrul Teme 

  

Dimensiunea socio- 15.857.06.03F Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei 
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juridică a integrării 

europene a RM 

victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): 

cercetări în localităţile din nordul Republicii 

Moldova. 

Modele economice 

de dezvoltare 

durabilă a sectorului 

agroindustrial 

12.840.18.04A Managementul competitivității strategice a 

capitalului uman pe piața muncii Republicii 

Moldova în condițiile dezvoltării regionale. 

Conducătorul proiectului: dr., conf. univ. Movilă 

Irina 

 

 

Tabelul 19  

Proiecte pentru tineri cercetători 

 

Profiluri de activitate Număr de proiecte 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale -  

Teleologia curriculumului educaţional - 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor - 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

2 

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova - 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 1 

Total:  3 

 

Tabelul  20 

 

Tematica și termenele de executarea a proiectelor de cercetare pentru tineri cercetători 

între anii 2011-2015 

 

PROFILUL  Cifrul Teme 

  

Fenomene lingvistice 

şi literare în/din 

perspectivă 

diacronică şi 

sincronică 

12.819.17.03A Dicţionar de frazeologisme somatice din limbile 

română, rusă, franceză şi engleză. Conducătorul 

proiectului: dr., conf. univ. Elena LĂCUSTĂ 

15.819.06.15A Elaborarea unui dicţionar plurilingv de frazeologisme 

ale defectelor omeneşti. Conducătorul proiectului: dr., 

conf. univ. Elena LĂCUSTĂ.       

Modele economice 

de dezvoltare 

durabilă a sectorului 

agroindustrial 

15.819.02.06A Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu 

structură neomogenă. Conducătorul proiectului: dr., 

conf. univ. Mircea Petic 

 

 

Tabelul 21  

Proiecte de inovare şi transfer tehnologic 

 

Profiluri de activitate Număr de proiecte 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale 1 

Teleologia curriculumului educaţional - 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor - 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

- 
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Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova - 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial - 

Total:  1 

 

 

 

Tabelul  22 

Tematica și termenele de executarea a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic  

între anii 2011-2015 

 

PROFILUL  Cifrul Teme 

 

Fizica şi tehnologia 

mediilor materiale 

Nr.1118-121 Producerea presei vibratoare automate „Spectru 3” 

pentru fabricarea blocurilor de fortran şi plăcilor de 

trotuar în baza tehnologiilor inovaţionale”. Director de 

proiect: Topala Pavel, dr. hab. prof. univ. (împreună 

cu firma Zalin G&G SRL) 

 

Pe lângă proiectele naţionale finanţate din bugetul de stat USARB s-a implicat într-un şir 

de proiecte internaţionale (Tabelul 23): 

Tabelul 23  

Proiecte/granturi de cercetare internaţionale 

 

Profiluri de activitate Număr de proiecte 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale 4 

Teleologia curriculumului educaţional 5 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor - 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

- 

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova - 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 1 

Total:  10 

 

Tabelul  24 

Tematica și termenele de executarea a proiectelor/granturilor de cercetare internaţionale 

între anii 2011-2015 

 

PROF

ILUL  

Cifrul Teme Termene 
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Din cadrul programului 

FP7: nr. 294953 

„MOLD-NANONET‖ 

„Enhancing the capacities of the ELIRI 

Research Institute in applied research to enable 

the integration of Moldova in the European 

Research Area on the basis of scientific 

excellence‖. Conducătorul proiectului din 

partea Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din 

Bălţi: dr. hab., prof. univ. Topală Pavel 

01.12.2011

-

31.05.2014 

Proiect de mobilitate 

academică CEEPUS 

CIII-AT-0063-07-1112 

Applications and diagnostics of electric 

plasmas‖. Conducătorul proiectului din partea 

Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi: 

dr. hab., prof. univ. Topală Pavel. 

2012-2014. 

Proiect l de mobilitate „Nanotechnologies, materials and new 2011-2016 
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academică CEEPUS 

CIII-BG-0613-02-1213 

production technologies - University 

cooperation in research and implementation of 

joint programs in study by stimulate academic 

mobility”. Conducătorul proiectului din partea 

Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi: 

dr. hab., prof. univ. Topală Pavel. 

Proiectul din cadrul 

Programului European 

TEMPUS IV 544197- 

TEMPUS-1-2013-1-IT-

TEMPUS-JPHES 

Technological Transfer Network (TecTNet). 

Coordonator institutional: dr., conf. univ. 

Priţcan Valentina. Membrii echipei de 

implementare: dr. hab., prof. univ. Topală 

Pavel, dr., conf. univ. Beşliu Vitalie, dr. 

Ojegov Alexandr. 

2013-2016 
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Grantul nr. 08/ Bonus 

European H2020-

SEACI 2014-1 

Suport financiar pentru participarea Republicii 

Moldova în Programul Cadru al Uniunii 

Europene de cercetare inovare HORIZON 

2020. Beneficiarul proiectului din partea 

Universităţii de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi: 

dr., conf. univ. Movilă Irina 

17.06.2015

-

31.06.2015 
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Grantul nr. 08/ Bonus 

European H2020-

SEACI 2014-1 

Suport financiar pentru participarea Republicii 

Moldova în Programul Cadru al Uniunii 

Europene de cercetareinovare HORIZON 

2020. Beneficiarul proiectului din partea 

Universităţii de Stat „Alecu Russo din Bălţi: 

dr., conf. univ. Movilă Irina. Volumul total 

planificat al finanţării (pentru cercetători ai 

Universității): 7000 lei. Proiectul: 159338-

TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES  

„Dezvoltarea sistemului de învăţămînt superior 

prin îmbunătăţirea parteneriatului social şi 

creşterea competitivităţii ştiinţelor umaniste‖. 

Coordonator: Information Systems 

Management Institute, Letonia.  

15.01.2010 

– 

14.01.2013 

Proiectul 530537–

TEMPUS-1-2-12-1-DE-

TEMPUS-SMGR 

„Development of Quality Assurance in Higher 

Education in Moldova – QUAEM‖ (QUAEM), 

coordonat de Universitatea din Leipzig: 

http://gesi.sozphil.unileipzig.de/quaem/welcom

e/. Coordonator USARB (membru al 

Consorțiului) – Valentina Priţcan  

2013 – 

2016 

Proiectul 530621-

TEMPUS-1-2012-1-

BG-TEMPUS-JPGR 

Leading and Managing Change in Higher 

Education (LA MANCHE). Coordonator: 

Universitatea din Dobrici, 16 Bulgaria.   

Proiectul promovează Leadership-ul şi 

managementul schimbării în învăţămîntul 

superior. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo‖ 

din Bălţi este membră a consorţiului de 

implementare. Coordonator Valentina Priţcan 

2012 – 

2015. 

Proiectul Fostering the 

Knowledge Triangle in 

Belarus, Ukraine and 

Moldova 

Promovarea triunghiului cunoașterii în 

Belarus, Ucraina și Republica Moldova 

Coordonator – Universitatea din Paderborn, 

Germania. Obiectivul principal al proiectului 

este acela de a pregăti specificațile pentru 

integrarea cu succes a învățământului superior, 

inovare și cercetare.  

2013 
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Proiectul Introducing 

Problem Based Learning 

in Moldova: Toward 

Enhancing Students' 

Competitiveness and 

Employability 

(PBLMD) / 

Introducerea învățării bazate pe probleme în 

Moldova: Spre consolidarea competitivității și 

șanselor de angajare ale studenților Program 

european: ERASMUS 

Coordonatorul proiectului: Romeo V. Turcan, 

dr., conf. univ., Afaceri Internaționale si 

Antreprenoriat, Universitatea Aalborg, 

Danemarca. Coordonatorul național al 

proiectului: Larisa Bugaian, Prorector, 

Universitatea Tehnica a Moldovei. 

Coordonator instituțional al proiectului: 

Valentina Prițcan, dr.,conf. univ, USARB 

: 

15.10.2015

- 15.10. 

2018 

 

 Comisia remarcă și faptul că colaboratorii USARB  au încheiat contracte economice cu 

agenţii economici autohtoni şi  străini (vezi Tabelul 25), tematica contractelor (Tabelul 26):  

 Tabelul 25 

Contracte economice cu agenţii economici autohtoni şi străini 

 

Profiluri de activitate Număr de proiecte 

Fizica şi tehnologia mediilor materiale -- 

Teleologia curriculumului educaţional - 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor - 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

- 

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 2 

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial - 

Total:  2 

 

Tabelul 26 

Tematica contractelor economice cu agenţii economici autohtoni şi străini 

Profilul Tematica Termene 
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Capacitatea Administraţiei Publice Locale din Regiunea de 

Dezvoltare Nord de a planifica, atrage şi gestiona investiţii în 

domeniul priorităţilor Strategiei de Dezvoltare Regională 

Nord şi Eficienţă energetic 

 

2012 (6 luni) 

Cercetarea sociologică, privind capacitatea APL din RDN de 

a planifica, atrage și gestiona investiții în domeniul 

priorităților SDR Nord cum ar fi: operarea tehnică și 

procesarea datelor apă și canalizare și operarea tehnică și 

procesarea datelor managementul deșeurilor și analiza datelor 

procesate, compararea cu datele statistice oficiale și 

elaborarea concluziilor și recomandărilor în domeniile apă, 

canalizare și managementul deșeurilor. Conducător: dr., conf. 

univ. Igor COJOCARU. Contract de finanțare: nr. 141 din 

12.09.12. 

2012 (2 luni) 
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 Cât privește situația sumară pe profiluri ea se prezintă în felul următor (vezi Tabelul 27): 

Tabelul 27 

Situaţia sumară pe profiluri - anii 2011-2015:  

proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat, internaţionale şi interne 

 

Profiluri Proiecte 

instituțion. 

Proiecte   

Program 

de stat 

Proiect

e tineri 

cerc. 

Pr. 

inov 

si 

trean

bsfer  

Pr./gr

anturi 

cerc. 

intern 

Co

ntr 

ag

eco

n 

Total 

 

Fizica şi tehnologia mediilor 

materiale 
 8 - - 1 4 - 13 

Teleologia curriculumului 

educaţional 
4 - - - 5 - 9 

Filologia modernă în contextul 

dialogului culturilor 

1 - - - - - 1 

Fenomene lingvistice şi literare  

în/din perspectivă diacronică şi 

sincronică 

2 - 2 - - - 4 

Dimensiunea socio-juridică a 

integrării europene a Republicii 

Moldova 

2 1 - - - 2 5 

Modele economice de dezvoltare 

durabilă a sectorului agroindustrial 
1 1 1 - 1 - 4 

Total 18 2 3 1 10 2 36 

 

Concluzie: În rezultatul evaluării compartimentului „Rezultate ale activităţii în sfera ştiinţei şi 

inovării” Comisia conchide că rezultatele prezentate de Universitate corespund în esenţă 

realităţii şi criteriilor de evaluare.  

Totodată, în baza celor examinate Comisia de evaluare  constată că lista participanţilor la 

evenimentele cu caracter ştiinţific este redus, printre participanţi se enumera unele şi aceleaşi 

persoane, pe când în acest proces trebuie să fie implicaţi toţi cercetătorii din cadrul profilulurilor. 

 

VII. Cooperări naționale și internaţionale 

Activitatea Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi la nivel național și internaţional 

se desfăşoară în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare şi tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. 

 Universitatea cooperează cu organismele naționale și internaţionale şi instituţii 

partenere din interiorul și exteriorul ţării în baza acordurilor de colaborare, demonstrând 

capacităţi avansate de integrare în spaţiul ştiinţific şi tehnologic european şi mondial.  

La momentul evaluării Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi are stabilite 128 

acorduri de colaborare cu instituţii  de învăţământ superior naţionale şi internaţionale  printre 

care menţionăm: Volda University College/Hogskulen i Volda (Norvegia), L’Universite Chouaib 

Doukkali D’el Jadida (Maroc), Şcoala Superioară Est–Europeană din Przemysl (Polonia), 
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Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova (Federaţia Rusă), Universitatea de Stat ,,М.В. 

Ломоносов” din Moscova (Federaţia Rusă), Universitatea Prieteniei Popoarelor (Federaţia 

Rusă), Universitatea de Stat din Eleţ (Federaţia Rusă), Institutul de cercetare  ştiinţifică în 

radiofizică al Agenţiei Federale de Ştiinţă  şi Inovare din Nijnii Novgorod (Federaţia Rusă), 

Institutul Etnografic al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina, Universitatea Umanitară din 

Crimeea (Ucraina), Universitatea Naţională ,,Iurii Fedkovici” din Cernăuţi (Ucraina), 

Universitatea Naţională ,,Ivan Franko” din Lvov (Ucraina), Universitatea de Stat din Mozîri 

(Republica Belarus), Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi (România), 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Universitatea ,,Dunărea de Jos” din 

Galaţi (România), Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureş (România), Universitatea de 

Stat din Kirghistan ,,I.Arabaev” (Republica Kirghistan), Universitatea lingvistică din 

Azerbaigean  ş.a. 

        Universitatea desfăşoară activităţi de colaborare şi în cadrul diferitor programe, 

proiecte şi manifestări etc. Colaborările şi parteneriatele interuniversitare stabilite de 

Universitatea bălţeană îşi găsesc expresie şi în proiectele internaţionale implementate. 

Participarea în proiecte internaţionale permite angajaţilor Universităţii să se familiarizeze cu 

viziunile responsabililor pentru Zona Europeană de Învăţământ Superior, să-şi împărtăşească 

propriile experienţele şi să disemineze bunele practici achiziţionate. Concomitent, se acordă 

sporită atenţie nu numai problemelor cu care se confruntă învăţământul superior din ţara noastră, 

dar şi strategiilor de soluţionare ale acestora.  

Concomitent, cadrele didactice universitare, studenţii Universităţii bălţene îşi dezvoltă 

competenţele personale şi profesionale prin intermediul proiectelor susţinute tehnic şi logistic de 

către Consiliul Europei, Agenţia Universitară a Francofoniei, DAAD, UNICEF Moldova, 

EveryChild Moldova, Programul Educaţional ,,Pas cu Pas", Fundaţia Soros Moldova, Centrul 

Analitic Independent Expert-Grup, Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii “Opinia” 

etc. 

  La nivel internaţional, Universitatea a semnat acorduri de colaborare cu 83 de instituţii 

omoloage şi organizaţii de profil din 23 de ţări (Azerbaijan, Belarus, Franţa, Germania, Italia, 

Lituania, Kasakhstan, Kyrgystan, Maroc, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Statele Unite ale 

Americii, Ucraina etc.), iar la nivel naţional – cu 41  instituţii.  

 Participarea cercetătorilor USARB la evenimentele ştiinţifice internaţionale a fost destul 

de reprezentativă în perioada de evaluare.  

În perioada evaluată, Universitatea  bălţeană a fost vizitată de personalităţi marcante 

din domeniul ştiinţei şi cercetării (ceea ce a permis stabilirea unei baze de colaborare 

internaţională).  
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Concluzie: Rezultatele cooperării națonale și internaţionale ale Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi corespund criteriilor de acreditare. 

       Sugestii: 

- a elabora o strategie privind activitatea USARB cu stabilirea priorităţilor şi partenerilor 

strategici de peste hotare;  

- a spori activitatea de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste cu indice de 

impact, recunoscute în comunitatea internaţională. 

 

VIII. Aprecierile date profilurilor de cercetare şi organizaţiei.  Concluzie finală. 

 

Profilurile de cercetare din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au 

acumulat următorul punctaj: 

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale - 383 puncte,   

 Teleologia curriculumului educaţional - 324 puncte,   

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor- 305 puncte,   

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică - 307 puncte,   

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova - 241 puncte,   

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial - 270 puncte.   

 

Punctajul acumulat în rezultatul aprecierii performanţei profilurilor de cercetare permite 

Comisiei specializate a atribui profilurilor evaluate calificativul, conform Regulamentului 

privind activitatea  Comisiilor specializate  de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării 

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale - bine,   

 Teleologia curriculumului educaţional - bine,   

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor- bine,   

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică - bine,   

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova - suficient  

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial - suficient 

 

În acelaşi timp, deşi Comisia specializată CNAA a apreciat pozitiv activitatea profilurilor 

USARB, consideră necesar a prezenta unele propuneri şi recomandări referitor la activitatea de 

cercetare a universităţii, după cum urmează:  

 a  lărgi și aprofunda spectrul  de cercetări doctorale, în acest sens a înainta  către CNAA 

actele necesare pentru deschiderea unor seminare de profil și solicitarea dreptului de pregătire a 

cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare  prin studii doctorale la profilurile acreditate, luând în 
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considerare potenţialul, experienţa în pregătirea cadrelor de cercetare științifică şi baza tehnico-

materială a universităţii;  

 a comasa profilurile  Filologia modernă în contextul dialogului culturilor și Fenomene 

lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică într-un profil; a revizui 

denumiriea profilului Modele economice de dezvoltare durabilă în economie și management, 

astfel ca să fie reflectată problematica cercetării științifice; 

 a realiza o planificare strategică mai bine pronunțată a activităților de cercetare pe 

profiluri, cu trasarea unor obiective concrete, acțiuni, termene și finalități;   

 a regândi modalitățile de proiectare și monitorizare a activității științifice în 

planurile individuale; 

 a impulsiona activitatea cercetătorilor ştiinţifici din cadrul profilurilor în activitatea 

ştiinţifică, în aşa fel ca fiecare dintre aceştia să-şi aducă aportul la realizarea obiectivelor 

promovate;  

 a intra în consorţii universitare în vederea diversificării şi aprofundării  cercetărilor 

ştiinţifice; 

 a realiza o activitate instituţională mai clară centrată pe susţinerea tezelor de 

doctor/doctor habilitat în termen;   

 a revigora activitatea doctoranzilor pentru ca studiile doctorale să fie mai eficiente 

și doctoranzii să-și susțină lucrările în timpul stabilit;  

 a implica mai activ în activitatea științifică cercetătorii tineri, a  iniția pentru aceștia 

proiecte instituționale, în vederea asigurării continuităţii cercetărilor ştiinţifice; 

 a angaja mai activ  tinerii cercetători în proiecte instituționale, programe de stat, 

proiecte ale Academiei de Științe a Moldovei; 

 a spori activitatea de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste cu 

indice de impact (ISI; TOMSON etc.), recunoscute de comunitatea internaţională; a da o valoare 

mai mare publicaţiilor de diferit gen care apar în domeniul ştiinţelor umane; 

 a intensifica  promovarea rezultatelor cercetărilor științifice pe profilurile de cercetare 

peste hotarele țării, în cadrul conferințelor, expozițiilor și saloanelor internaționale, în vederea 

sporirii vizibilității internaționale, obținerea de brevete, premii pentru rezultatele cercetării; 

 a spori activitatea de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste 

naționale, categoria A și B; 

 a majora numarul de publicatii electonice si acumularea/stocarea  lor în repozitoriul 

bibliotecii științifice a universitatii;  

 a demara procesul de acreditare a revistelor ştiinţifice ale universităţii;  
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 a extinde colaborările ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional prin încheierea de 

acorduri  de colaborare cu alte unităţi ştiinţifico-didactice şi instituţii de cercetare; 

    a participa mai activ la obţinerea finanţării naţionale şi internaţionale pentru 

activitatea ştiinţifică;  

 a intensifica procesul de brevetare a rezultatelor ştiinţifico-practice obţinute de către 

colaboratorii universităţii; 

 a colabora mai activ cu mediul de afaceri național și internațional întru crearea 

condițiilor de a efectua lucrări la comandă; 

 a monitoriza permanent calitatea şi integritatea cercetărilor şi publicaţiilor ştiinţifice ale 

universităţii; 

 a promova  cercetarea universitară  prin diverse mijloace, inclusiv prin site-ul 

universitatii; a actualiza sistematic pagina WEB a universităţii cu informaţii relevante, anunţuri 

din domeniul cercetării, studiilor de doctorat, colaborări  ştiinţifice etc. 

 

CONCLUZIE FINALĂ  

 În  rezultatul evaluării activităţii instituţiei  în baza indicatorilor Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

acumulează în total 526,05 puncte. Dintre care:  

 230   de puncte capacitate instituţională, inclusiv: 

- art.I. Personalul uman – 110 puncte, 

- art.II Potenţial logistic –  65 de puncte, 

- art.III Activitatea economico-financiară –  55 de puncte. 

 296,05 de puncte media pe profiluri [328,3 (punctaj calculat din 600 puncte) 

+324+306+307+241+270):6]. 

Pentru managementul eficient al instituţiei şi fezabilitatea planului managerial de scurtă 

şi lungă durată Comisia specializată de evaluare a acordat  USARB un punctaj suplimentar de  8 

% (42 puncte). 

În consecinţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi acumulează  568,05 puncte, 

63 % şi ca urmare a punctajului acumulat instituției i se atribuie calificativul  organizaţie 

competitivă pe plan internaţional, categoria B. 

Astfel, în  temeiul analizei raportului  de autoevaluare al Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, a evaluării efectuate pe teren în ce priveşte Cadrul juridic şi organizatoric de 

activitate , Obiectivele şi profilul de activitate, Resursele umane, Potenţialul logistic, Resursele 

financiare, rezultatele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, Cooperare în cadrul naţional, 

Cooperări internaţionale  Comisa de evaluare şi acreditare  constată că Universitatea  s-a afirmat 
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ca instituţie de cercetare, corespunde criteriilor de evaluare şi propune Consiliului Naţional 

pentru reacreditare Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu profilurile:  

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale,   

 Teleologia curriculumului educaţional,   

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor,   

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică,   

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova, 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial. 

 

 

Membrii comisiei specializate: 

 

 

 

Preşedinte – Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol,  

 

 

 
Secretar  – Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 
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 Anexa 1. 

  

FIŞA  STATISTICĂ 

I. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Denumirea 

organizaţiei  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

1.2. Statutul juridic 

 

Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți 

1.3. Anul fondării 

 

- 1945 – Institut Învățătoresc; 

- 1953 – reorganizat în Institut Pedagogic; 

- 1992 – reorganizat în Universitate de Stat. 

1.4. Actul de înfiinţare 

 

- Hotărîrea Sovietului Comisarilor Poporului din RSSM 

nr. 532 din 12 iunie 1945 

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri al RSSM nr. 846 din 13 

august 1953 

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 

mai 1992  

1.5. Numărul de înregistrare 

(identificare) atribuit de 

Camera Înregistrării de Stat 

şi data eliberării 

certificatului de înregistrare 

- Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 

100760200972 

- Data înregistrării: 24.01.2007  

 

1.6. Profiluri de cercetare  

 

- Fizica şi tehnologia mediilor materiale; 

- Teleologia curriculumului educaţional; 

- Filologia modernă în contextul dialogului culturilor; 

- Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă 

diacronică şi sincronică; 

- Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a RM; 

- Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului 

agroindustrial. 

1.7. Direcţiile ştiinţifice de 

bază 

- Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul 

integrării europene; 

- Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale 

pentru dezvoltarea durabilă; 

- Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale 

noi; 

- Materiale, tehnologii și produse inovative; 

- Patrimoniul național și dezvoltarea societății. 

1.8. Structura organizatorică  Catedre, laboratoare ştiinţifice specializate şi grupuri de 

cercetare 

1.9. Rector Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ.  

1.10. Adresa str. Pușkin 38, mun. Bălți, Republica Moldova, MD 3121 

1.11.Telefon, fax, pagina 

web, e-mail 

Tel: (0231)52430;  

Fax: (0231)52439; 

Pagina web: www.usarb.md;  

E-mail: rectorat.usb@gmail.com 



39 

 

 

Anexa 2. 

FIŞA DE EVALUARE  

A ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII. 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU PROFIL  

DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE SOCIO – UMANISTE 

Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi 

Nr. crt. Indicatorul 

Punctaj 

Prevăzut 

(standard) 
Acordat 

1 2 3 4 

I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE 

1.1. Personal uman 

1.1.1.* 

Asigurarea procesului de cercetare cu personal: 

 cercetători ştiinţifici titulari  ≥  80% 

 cercetători ştiinţifici titulari <  80% 

 

20 

10 

 

20 

1.1.2.* 

Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi este: 

 ≥ 5 

 <5 

 

10 

20 

 

10 

1.1.3.* 

Raportul persoanelor cu grade ştiinţifice la numărul total de 

cercetători: 

 ≥  0,5 

 <0,5 

 

 

10 

5 

 

 

10 

1.1.4.* Deţinerea dreptului de instruire prin doctorat 5 5 

1.1.5.** 

Cota susţinerilor în termene a tezelor de doctorat este: 

 ≥  20% 

 <20% 

 

10 

5 

 

 

5 

1.1.6.** 

Cota susţinerilor tezelor de doctorat pe durata ultimilor 3 ani 

depăşeşte 30% din numărul celor ce nu s-au înscris în termenele 

stabilite 

 

5 

 

5 

1.1.7.** 
Organizaţia dispune de doctoranzi care studiază în centre ştiinţifice 

şi universitare peste hotarele republicii 
 

10 

 

10 

1.1.8.* 

Ponderea cercetătorilor ce satisfac cerinţele stabilite faţă de 

îndrumătorii tezelor de doctorat în cadrul personalului organizaţiei 

 ≥ 10% 

 < 10% 

 

 

10 

5 

 

 

10 

1.1.9.** 

Numărul cercetătorilor ştiinţifici care au efectuat stagii de 

cercetare şi/sau documentare în centre ştiinţifice de peste 

hotare pe parcursul perioadei evaluate, cu o durată sumară ≥ 

30 zile: 

 ≥ 5 cercetători 

 < 5 cercetători 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

10  

 

1.1.10.* 

Ponderea cercetătorilor tineri < de 35 de ani inclusiv a doctoranzilor 

este: 

 ≥  20% 

 < 20% 

 

 

10 

5 

 

 

10 

1.1.11.** 

Susţinerea tezelor de către cercetătorii ştiinţifici din organizaţie  în 

perioada evaluată  este: 

    a. Teze de doctor habilitat: 

 ≥  2 

 <  2 

    b. Teze de doctor în ştiinţe: 

 ≥   5 

 <  5 

 

 

 

10 

5 

 

10 

5 

 

 

 

 

5 

 

10 

Total 130 110 

Notă: *- se apreciază valorile indicatorului la momentul evaluării; 

** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată 
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1 2 3 4 

1.3. Activitatea economico-financiară 

 

1.3.1. ** 

Finanţarea organizaţiei are loc inclusiv din contul : 

a)  proiectelor naţionale/granturi   

b) proiectelor internaţionale /granturi 

c)  contractelor economice (ştiinţifice) cu agenţi autohtoni 

d) contractelor economice (ştiinţifice) cu agenţi economici străini  

e)  altor servicii contra plată 

 

10 

15 

5 

10 

5 

 

10 

15 

- 

- 

5 

1.3.2.** 

Cota mijloacelor financiare, acumulate în baza proiectelor 

selectate prin concurs, raportată la volumul total al alocaţiilor 

prevăzute pentru realizarea tematicii ştiinţifice  

 <10%   

 ≥ 10% 

 

 

 

5 

10 

 

 

 

5 

1.3.3.** 

Ponderea mijloacelor speciale  în bugetul instituţiei: 

 <20%  

 ≥ 20% 

 

5 

10 

 

5 

 

1.3.4.** 
Investirea în fonduri fixe şi pregătirea cadrelor  peste 21% din 

buget   

 

15 

 

15 

Total 80 55 

Notă: ** - se estimează valorile sumare ale indicatorului pe durata evaluată 

Smax =  300  puncte 

 

 

1 2 3 4 

1.2. Potenţial logistic 

 

1.2.1.* 
Deţinerea spaţiilor corespunzătoare normativelor tehnico-

sanitare  

5 5 

1.2.2.* 

Ponderea echipamentului procurat pe durata ultimilor 5 ani 

(reieşind din cost) constituie: 

 ≥ 30%  

 <30% 

 

 

10 

5 

 

 

10 

1.2.3.* 

Costul echipamentului/cercetător este  

 <100  mii lei  

 ≥ 100  mii lei 

 

5 

10 

 

5 

 

1.2.4.* 

Prezenţa/aplicarea: 

 laboratoarelor specializate 

 echipamentului modern, performant, unic 

 instalaţiilor şi metodelor de cercetare computerizate  

 laboratoarelor acreditate 

 

10 

10 

10 

5 

 

10 

  

10 

 

1.2.5.** 
Baza materială respectivă este utilizată şi de alte organizaţii 5 5 

1.2.6.* 

Asigurarea personalului cu calculatoare: 

 ≥ 60% 

 <60%  

 

10 

5 

 

10 

1.2.7.* Conectarea  calculatoarelor la reţea locală 5  

1.2.8.* 

Conectarea calculatoarelor la reţelele informaţionale 

  ≥60% 

 <60% 

 

10 

5 

 

10 

 

Total 90 65 

Notă: *- se apreciază valorile indicatorului la momentul evaluării; 

** - se estimează valorile indicatorului pe toată perioada evaluată 
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Anexa 3. 

Laboratoare științifice ce activează în USB la momentul acreditării 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

laboratorului 

Șeful 

laboratorul

ui științific 

Sediul 

Laborat

orului, 

aula  

Aprobarea la 

Senat, nr. 

proces verbal 

Ordin de 

deschidere 

Ordin de 

modificare 

1 Laboratorul științific de 

cercetare Tehnologii 

educaţionale 

inovaționale 

Larisa 

ZORILO 

625 18.01.2006 3-13a din 

30.01.2006 

- 

2 Laboratorul științific 

Psihopedagogia şi 

filosofia artei 

Ion GAGIM 825 nr.5 din  

18.01.2006  

nr. 7 din  

19.01.2011  

Nr.3-13 din 

30.01.2006 

Nr. 3-01 din 

20.01.2011 

3 Laboratorul 

intercatedral de studii 

culturale 

Ala 

SAINENCO 

342 nr. 13 din 

22.06.2010  

3-86 din 

08.11.2010 

- 

4 Laboratorul 

intercatedral de studii 

filologice „Eugeniu 

Coşeriu” 

Gheorghe 

POPA 

351 nr.12 din 

26.05.2010  

nr.13 din 

17.06.2015  

3-98 din 

08.12.2010 

3-19 din 

03.07.2015 

5 Laboratorul de cercetări 

ştiinţifico-metodice în 

economie 

Irina 

MOVILĂ 

530  nr.9 din 

27.01.2010 

Nr. 3-02 

din 

11.02.2010 

- 

6 Laboratorul științific de 

Chimie fizică și 

ecologică 

Vasile 

ȘARAGOV 

104,109 01.07.1996; 

nr. 4 din 

19.10.2011,  

nr.12 din 

20.05.2015 

1-40 din 

02.09.1996 

3-93 din 

27.12.2011 

3-22 din 

03.07.2015 

7 Laboratorul științific 

Electronică cuantică şi 

tehnologii laser 

Ion OLARU 309, 312 12.01.1994, 

 nr.12 din 

20.05.2015  

1-07 din 

24.03.1994 

3-24 din 

03.07.2015 

8   Laboratorul științific 

Radiofizică şi 

electronică 

Eugeniu 

PLOHOTNI

UC 

383 12.01.1994; 

nr.12 din 

20.05.2015  

1-07 din 

24.03.1994 

3-21 din 

03.07.2015 

9 Laboratorul științific 

Micro și 

nanotehnologii 

Pavel 

TOPALĂ 

002, 

004,018  

12.01.1994; 

nr.12 din 

20.05.2015  

1-07 din 

24.03.1994 

3-20 din 

03.07.2015 

10 Laboratorul științific 

Fizica metalelor 

Simion 

BĂNCILĂ 

003 nr.13 din 

22.06.2010  

3-87 din 

11.11.2010 

- 

11 Laboratorul științific 

Fizica solidelor 

Mihail 

POPA 

230 nr.12 din 

20.05.2015 

3-24 din 

22.03.2007 

3-23 din 

03.07.2015 

12 Laboratorul de 

cercetări în domeniul 

dreptului comparat 

Veaceslav 

PÎNZARI 

559 nr. 3 din 

23.11.2006 

3-01 din 

02.01.2007 

- 

13 Laboratorul de studii 

europene, sociologie 

aplicativă şi politici 

regionale 

Gheorghe 

NEAGU 

540 nr.10 din 

06.03.2012 

3-03 din 

11.03.2016 

 

14 Laboratorul științific 

Profesionalizare și 

Cercetare 

Carolina 

TCACI 

518 nr. 12 din 

20.05.2015 

3-06 din 

30.03.2016 
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Anexa 4. 

 

Grupuri de cercetare ce funcționează în USB la momentul acreditării   

 

Nr. Denumirea 

grupului de 

cercetare 

Tema de cercetare ştiinţifică 

Profilul de cercetare 

Teleologia curriculumului educaţional 

1. 1 Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Elaborarea şi implementarea tehnologiilor educaţionale moderne  în procesul 

de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar şi universitar 

2. 2 Psihologie Perspective asupra structurii şi dinamicii personalităţii (2011-2015); 

Profesionalizarea în asistenţa socială (2011-2012) 

3. 3 Arte şi Educaţie 

artistică 

Managementul eficienţei procesului muzical-artistic din cadrul universitar 

Profilul de cercetare 

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

1. 1 Dialogul 

culturilor slave şi 

romanice 

1.Cercetarea taxonomică a categoriilor de invariante din perspectiva 

particularităţilor lingvistice ale acestora în diverse sisteme glotice; 

2. Principiul optimizării competenţelor filologice ale vorbitorilor nativi în 

condiţiile unei societăţi multietnice şi multilingvale; 

3. Dialogul culturilor slave şi romanice  

4. Procesul literar modern. 

2. 2 Optimizarea 

cercetărilor și a 

predării limbilor 

moderne 

Teoria şi practica cercetărilor filologice moderne în contextul dialogului 

culturilor;  

2. Probleme de lingvistică modernă. Abordări moderne în lingvistica generală 

şi contrastivă; 

3. Tendinţe noi în predarea şi studierea limbilor străine în contextul dialogului 

culturilor; 

4. Probleme de teorie literară şi predare a literaturilor străine. 

3. 3 Problemele 

comunicării 

interculturale 

1.Optimizarea predării limbilor în societatea multiculturală;  

2. Problemele comunicării interculturale 

3.Studierea comparată a literaturilor 

Profilul de cercetare 

Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică 

1. 1 Grup de cercetare Probleme actuale de filologie și didactica specialității 

 

Profilul de cercetare 

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

1. 1 Științe juridice 1.Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma reglementărilor 

internaționale cu caracter universal și regional; 

2.Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova. 

2. 2 Științe socio-

umaniste 

Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi dezvoltarea regională 

europeană. 

 

Profilul de cercetare  

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 

1 Cercetări în 

agroecologie 

Rolul polifuncţional al agriculturii durabile în acordarea serviciilor pentru 

societate şi mediul ambiant (reducerea încălzirii globale; păstrarea 

biodiversităţii, reducerea impactului negativ asupra calităţii solurilor şi apei 

etc.) 

2 Modelarea 

fenomenelor și 
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proceselor 
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Anexa 5. 

Devizul de cheltuieli pe perioada 2011 - 2015 

2011 

Pentru proiecte instituţionale  alocatii bugetare au fost planificate conform devizului de 

cheltuieli pentru anul 2011 in suma de 1480.2 mii lei  Executat  - 1480.1 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  -977.8 mii lei        Executat 977.8 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 207.7 mii.lei Executat  -207.7 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 84.5 mii.lei Executat  -

84.4  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -33.8 mii.lei Executat  

-33.7 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -50.7 mii.lei Executat  -50.7 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 28.5   mii.lei Executat  -28.5 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -16.5 mii.lei Executat  -16.5 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -12.0 mii.lei Executat  -12.0 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -31.7 mii.lei Executat  -31.7 mii 

lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -150 mii.lei Executat-150 mii.lei 

 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice 140.1  mii.lei Executat-140.0 mii lei 

 

art.111 Retribuirea muncii  -79.4 mii lei        Executat 79.4 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 18.3 mii.lei Executat  -18.3mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare: -13.3 mii.lei Executat  -

13.2 mii lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -2.0 mii.lei Executat  -

1.9 mii lei 

art.113.06 Cărţile şi ediţiile periodice  -2.9 mii.lei Executat  -2.9 mii lei 

art.113.22  Serviciile editoriale -8.4 mii.lei Executat  -8.4 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu -2.7 mii.lei Executat  -2.7 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -2.7 mii.lei Executat  -2.7 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -2.7 mii.lei Executat  -2.7 mii 

lei 

art.135.07  Burse -23.7 mii.lei Executat -23.7 mii.lei 

 

Proiecte internaţionale  322.7, Executat-224.6 

Proiectul 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES „Dezvoltarea sistemului de 

învăţămînt superior prin îmbunătăţirea parteneriatului social şi creşterea competitivităţii 

ştiinţelor umaniste  322,7 mii lei Executat-224.6  

art.111 Retribuirea muncii  -94.1 mii lei        Executat 87.3 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare: - 69.0 mii.lei Executat-

28.3 mii.lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -64.0 mii.lei Executat  

-23.3 mii lei 

art.113.09  Alimentatie-5.0 mii.lei Executat-5.0 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 159.7 mii.lei Executat  -109.0 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -13.3 mii.lei Executat  -13.3 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -146.4 mii.lei Executat  -95.7 mii lei 

 

2012 

Pentru proiecte instituţionale  alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de 

cheltuieli in suma de 1337.1 mii lei  Executat  -1337.1 mii lei:  
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art.111 Retribuirea muncii  -980.5mii lei        Executat 980.5 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 211.6 mii.lei Executat  -211.6mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 80.7 mii.lei Executat  -

80.7  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -22.4 mii.lei Executat  

-22.4 mii lei 

art.113.05 Manuale, materiale didactice, practica de prod. a elevilor şi studenţilor, literatură 

tehnico-ştiinţifică şi metodică-2.5 mii.lei Executat  -2.5 mii lei  

art.113.06 Cărţile şi ediţiile periodice  -0.3 mii.lei Executat  -0.3 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -51.7 mii.lei Executat  -51.7 mii lei 

art.113.18  Reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului-0.6 mii lei Executat  -0.6 mii lei 

art.113.45  Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate -3.2 mii lei Executat  -3.2 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 30.8   mii.lei Executat  -30.8 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -2.6 mii.lei Executat  -2.6 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -28.2 mii.lei Executat  -28.2 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -32 mii.lei Executat  -32 mii lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -1.5 mii.lei Executat-1.5 mii.lei 

 

Pentru Programelor de Stat alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de cheltuieli 

in suma de 100.0 mii lei  Executat  -100.0 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  -48.6 mii lei        Executat 48.6 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 11.2 mii.lei Executat  -11.2mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 19.9 mii.lei Executat  -

19.9  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -16.6 mii.lei Executat  

-16.6 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -3.3 mii.lei Executat  -3.3 mii lei 

art.113.18  Reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului-0.6 mii lei Executat  -0.6 mii lei 

art.113.45  Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate -3.2 mii lei Executat  -3.2 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 4.2   mii.lei Executat  -4.2 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -2.9 mii.lei Executat  -2.9 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -1.3 mii.lei Executat  -1.3 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -1.7 mii.lei Executat  -1.7 mii 

lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -14.4 mii.lei Executat-14.4mii.lei 

 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice 201.2  mii.lei Executat-201.2mii lei 

art.111 Retribuirea muncii  -126.2 mii lei        Executat 126.2 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 29 mii.lei Executat  -29 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare: -14.0 mii.lei Executat  -

14.0 mii lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -3.5 mii.lei Executat  -

3.5 mii lei 

art.113.22  Serviciile editoriale -5.0 mii.lei Executat  -5.0 mii lei 

art.113.23  Cheltuielile de protocol-5.5 mii.lei Executat  -5.5 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -4.4mii.lei Executat  -4.4 mii lei 

art.135.07  Burse -27.6 mii.lei Executat -27.6 mii.lei 

 

Pentru proiecte Tineri cercetori  alocatii bugetare au  fost planificate conform divizului de 

cheltuieli in suma de 80.0 mii lei  Executat  - 80.0 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  -37.8 mii lei        Executat 37.8 mii lei 
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art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 8.7 mii.lei Executat  - 8.7 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 13.9 mii.lei Executat  -

13.9  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -5.1 mii.lei Executat  -

5.1 mii lei 

art.113.06 Cărţile şi ediţiile periodice  -2.2 mii.lei Executat  -2.2 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -6.6 mii.lei Executat  -6.6 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 9.2   mii.lei 9.2 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -1.3 mii.lei Executat  -1.3 mii 

lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -9.1 mii.lei Executat-9.1 mii.lei 

Acocatii centralitate Conferente stiintifica 35 mii.lei Executat - 34.7 mii.lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -10.8 mii.lei Executat  

-10.8 mii lei 

art.113.09  Alimentatie-1.3 mii.lei Executat-1.3 mii lei 

art.113.22  Serviciile editoriale -13.8 mii.lei Executat  -13.8 mii lei 

art.113.23  Cheltuielile de protocol-5.6 mii.lei Executat  -5.6 mii lei  

art.113.45  Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate -3.2 mii lei Executat  -3.2 mii lei 

Incubatotor  alocatii bugetare au fost au fost planificate conform divizului de cheltuieli in suma 

de 100.0 mii lei  Executat  -100.0 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  -41.2 mii lei        Executat 41.2 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 9.5 mii.lei Executat  -9.5 mii lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -20.6 mii.lei Executat  

-20.6 mii lei 

art.113.11 Serviciile de telecomunicaţie şi de poştă 3.6 mii.lei Executat  -3.6 mii lei 

art.113.22  Serviciile editoriale -2.4 mii.lei Executat  -2.4 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 1.8   mii.lei Executat  -1.8 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -1.8 mii.lei Executat  -1.8 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -1.5 mii.lei Executat  -1.5 mii 

lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -19.4 mii.lei Executat-19.4 mii.le 

 

2013 

Pentru proiecte instituţionale  alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de 

cheltuieli pentru anul 2013 în suma de 1152,6 mii lei  Executat  -1152,6 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  - 777,5 mii lei        Executat 777,5 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 178,8 mii.lei Executat  - 178,8 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 111,6 mii.lei Executat  -

111,6  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -28,2 mii.lei Executat  

-28,2 mii lei 

art. 113.05 Manuale, materiale didactice, practica de prod. a elevilor şi studenţilor, literatură 

tehnico-ştiinţifică şi metodică – 13,3 mii lei   Executat  - 13,3 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -68,6 mii.lei Executat  -68,6 mii lei 

art.113.22 Servicii editoriale – 0,4 mii lei  Executat – 0,4 mii lei 

art.113.45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate – 1,1 mii lei    Executat – 1,1 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 57,6  mii.lei Executat  -57,6 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -5,5 mii.lei Executat  -5,5 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -52,1 mii.lei Executat  -52,1 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -27,1 mii.lei Executat  -27,1 mii 

lei 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice 219,0  mii.lei Executat - 219,0 mii lei 
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art.111 Retribuirea muncii  - 94,6 mii lei        Executat 94,6 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 21,7 mii.lei Executat  - 21,7 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 99,4 mii.lei Executat  -

99,4  mii lei: 

art.113.01 Energia electric  - 40,0 mii lei   Executat  - 40,0 mii lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -29,0 mii.lei Executat  

-29,0 mii lei 

art.135.07  Burse -30,4 mii.lei Executat -30,4 mii.lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -3,3 mii.lei Executat  -3,3 mii 

lei 

Pentru proiectul de Stat  alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de cheltuieli 

pentru anul 2013 în suma de 100,0 mii lei  Executat  -100,0 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  - 50,5 mii lei        Executat 50,5 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 11,6 mii.lei Executat  - 11,6 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 15,4 mii.lei Executat  -

15,4  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -1,2 mii.lei Executat  -

1,2 mii lei 

art. 113.05 Manuale, materiale didactice, practica de prod. a elevilor şi studenţilor, literatură 

tehnico-ştiinţifică şi metodică – 2,8 mii lei   Executat  - 2,8 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -11,4 mii.lei Executat  -11,4 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 20,7  mii.lei Executat  -20,7 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -2,8 mii.lei Executat  -2,8 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -17,9 mii.lei Executat  -17,9 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -1,8 mii.lei Executat  -1,8 mii 

lei 

Pentru proiectul Tineri Cercetori  alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de 

cheltuieli pentru anul 2013 în suma de 80,0 mii lei  Executat  -80,0 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  - 37,9 mii lei        Executat 37,9 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 8,7 mii.lei Executat  - 8,7 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 29,5 mii.lei Executat  -

29,5  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -2,0 mii.lei Executat  -

2,0 mii lei 

art. 113.05 Manuale, materiale didactice, practica de prod. a elevilor şi studenţilor, literatură 

tehnico-ştiinţifică şi metodică – 7,0 mii lei   Executat  - 7,0 mii lei 

art.113.06 Cărţi şi ediţii periodice -12,3 mii lei   Executat  -12,3 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -8,2 mii.lei Executat  -8,2 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 2,6  mii.lei Executat  -2,6 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -0,1 mii.lei Executat  -0,1 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -2,5 mii.lei Executat  -2,5 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -1,3 mii.lei Exec.  -1,3 mii lei 

  

2014 

Pentru proiecte instituţionale  alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de 

cheltuieli pentru anul 2014 în suma de 1328,9 mii lei  Executat  -1328,9mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  - 897,5 mii lei        Executat 897,5 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 193,7 mii.lei Executat  - 193,7 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 133,6 mii.lei Executat  -

133,6  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -23,4 mii.lei Executat  

-23,4 mii lei 
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art. 113.05 Manuale, materiale didactice, practica de prod. a elevilor şi studenţilor, literatură 

tehnico-ştiinţifică şi metodică – 46,5 mii lei   Executat  - 46,5 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -63,1 mii.lei Executat  -63,1 mii lei 

art.113.45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate – 0,6 mii lei    Executat – 0,6 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 61,5  mii.lei Executat  -61,5 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -17,0 mii.lei Executat  -17,0 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -44,5 mii.lei Executat  -44,5 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achit. de patroni 33,7 mii.lei Executat  33,7 mii lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -8,9 mii.lei Executat-8,9 mii.lei 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice 226,2  mii.lei Executat – 226,2 mii lei 

art.111 Retribuirea muncii  - 99,0 mii lei        Executat 99,0 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 33,8 mii.lei Executat  - 33,8 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 51,3 mii.lei Executat  -

51,3  mii lei: 

art.113.01 Energia electric  - 34,3 mii lei   Executat  - 34,3 mii lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -17,0 mii.lei Executat  

-17,0 mii lei 

art.135.07  Burse -38,3 mii.lei Executat -38,3 mii.lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -3,8 mii.lei Exe. -3,8 mii lei 

 

2015 

Pentru proiecte instituţionale  alocatii bugetare au fost planificate conform divizului de 

cheltuieli pentru anul 2015 în suma de 1626,6 mii lei  Executat  -1614,6 mii lei:  

art.111 Retribuirea muncii  - 897,0 mii lei        Executat 897,0 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 193,2 mii.lei Executat  - 193,2 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 238,6 mii.lei Executat  -

252,2  mii lei: 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -54,9 mii.lei Executat  

-68,5 mii lei 

art.113.12  Lucrările de cercetări ştiinţifice -77,0 mii.lei Executat  -77,0 mii lei 

art.113.22 Servicii editoriale – 88,0 mii lei  Executat – 88,3 mii lei 

art.113.30 Lucrările de informatică şi de calcul – 6,0 mii lei   Executat – 6,0 mii lei 

art.113.45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate – 12,7 mii lei    Executat – 12,4 mii lei 

art.114  Deplasările în interes de serviciu 155,0  mii.lei Executat  -129,8 mii lei 

art. 114.01 Deplasările în interiorul ţării -17,0 mii.lei Executat  -14,7 mii lei 

art. 114.02 Deplasările peste hotare -138,0 mii.lei Executat  -115,1 mii lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -36,8 mii.lei Exec.  -36,8 mii lei 

art.242  Procurarea mijloacelor fixe -106,0 mii.lei Executat-105,6 mii.lei 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice 431,5  mii.lei Executat – 367,0 mii lei 

art.111 Retribuirea muncii  - 151,8 mii lei        Executat 105,4 mii lei 

art.112  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – 34,9 mii.lei Executat  - 24,2 mii lei 

art.113  Plata mărfurilor şi serviciilor pe articolele clasificaţiei bugetare 199,4 mii.lei Executat  -

193,8  mii lei: 

art.113.01 Energia electric  - 50,0 mii lei   Executat  - 50,0 mii lei 

art.113.02 Gaze   - 120,0 mii lei   Executat  120,0 mii lei 

art.113.03 Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc -15,0 mii.lei Executat  

-9,4 mii lei 

art. 113.34 Apa şi canalizaţia  - 14,4 mii lei    Executat  14,4 mii lei 

art.135.07  Burse -39,3 mii.lei Executat -39,3 mii.lei 

art.116.01 Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni -6,1 mii.lei Executat  -4,3 m lei.
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Anexa 6. 

 

Contracte economice şi contracte de finanţare 

Anul 2011 

 

 „Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea dicţionarului 

asociativ”,  conducător de proiect prof. univ., dr. hab. Gheorghe Popa - 152,0 mii lei 

 „Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu interdisciplinar asupra literaturii române 

din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX)”,   conducător de proiect  dr. Maria 

Şleahtiţchi - 100,0 mii lei 

 „Cercetarea legislației și analiza instituțiilor fundamentale ale dreptului familiei în 

vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova”, conducător de 

proiect  conf. univ., dr.,Veaceslav Pînzari -92,0 mii lei 

 „Cercetarea reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului şi elaborarea 

proiectului Codului copilului în contextul edificării statului de drept”, conducător de proiect dr. 

Ţarălungă Victoria - 95,0 mii lei 

 ,,Cercetarea proceselor dinamice în sistemul Pămînt-troposferă-ionosferă-magnitosferă”, 

conducător de proiect dr., conf. Eugeniu Plohotniuc - 98,0 mii lei 

 „Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor  prin  

suprimarea stresului organizaţional”,  conducător de proiect dr. conf. univ. Silvia Briceag - 66,0 

mii lei  

 „Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potenţialului profesional al specialiştilor 

asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării”, conducător de proiect 

dr. Irina Movilă - 80,0 mii lei 

 „Cercetarea metodologiei de predare și invățare a limbii și culturii franceze prin 

mijloacele audio și video în cadrul facultăților de limbi și literature străine din Republica 

Moldova”, conducător de proiect conf. univ., dr., Angela Coșciug - 62,2 mii lei 

 „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, conducător de 

proiect conf. univ., dr., Larisa Zorilo - 66,0 mii lei  

 „Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor lichide şi solide într-un interval larg al 

stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor)”,  conducător de proiect dr. Simion 

Băncilă- 82,0 mii lei 

 „Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de dezalcalinizare a 

sticlelor anorganice cu gaze acide”, conducător de proiect dr. hab. Vasile Şaragov - 94,0 mii lei 

 „Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate de sinteză, depunere şi  modificare a 

proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi nanostructurilor semiconductoare II-VI”,  

conducător de proiect dr. Guţan Valeriu - 90,0 mii lei 

 ”Cercetări teoretice şi experimentale privind procesul de prelucrare complexă a 

suprafeţelor metalice” , conducător de proiect dr.conf., cercet.Pavel Pereteatcu - 120,0 mii lei 

 „Cercetări tehnologice privind formarea suprafeţelor cu proprietăţi superioare de 

termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”, conducător de proiect  

dr.hab., prof.univ. Pavel Topală - 119,4 mii lei 
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Anul 2012 

 „Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea dicţionarului 

asociativ”,  conducător de proiect prof. univ., dr. hab. Gheorghe Popa - 154,1 mii lei 

 „Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu interdisciplinar asupra literaturii române 

din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX)”,   conducător de proiect  dr. Maria 

Şleahtiţchi - 100,8 mii lei 

 „Cercetarea legislației și analiza instituțiilor fundamentale ale dreptului familiei în 

vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova”, conducător de 

proiect  conf. univ., dr.,Veaceslav Pînzari -92,7 mii lei 

 „Analiza reglementărilor naționale în material drepturilor copilului și argumentarea 

științifică a necesității realizării unei codificări în domeniu”, conducător de proiect dr. Ţarălungă 

Victoria - 93,7 mii lei 

 ,,Cercetarea proceselor dinamice în sistemul Pămînt-troposferă-ionosferă-magnitosferă”, 

conducător de proiect dr., conf. Eugeniu Plohotniuc – 102,5 mii lei 

 „Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor  prin  

suprimarea stresului organizaţional”,  conducător de proiect dr. conf. univ. Silvia Briceag - 67,4 

mii lei  

 „Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potenţialului profesional al specialiştilor 

asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării”, conducător de proiect 

dr. Irina Movilă - 82,2 mii lei 

 „Cercetarea metodologiei de predare și invățare a limbii și culturii franceze prin 

mijloacele audio și video în cadrul facultăților de limbi și literature străine din Republica 

Moldova”, conducător de proiect conf. univ., dr., Angela Coșciug - 63,9 mii lei 

 „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, conducător de 

proiect conf. univ., dr., Larisa Zorilo - 67,8 mii lei  

 „Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor lichide şi solide într-un interval larg al 

stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor)”,  conducător de proiect dr. Simion 

Băncilă- 82,3 mii lei 

 „Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de dezalcalinizare a 

sticlelor anorganice cu gaze acide”, conducător de proiect dr. hab. Vasile Şaragov - 94,3 mii lei 

 „Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate de sinteză, depunere şi  modificare a 

proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi nanostructurilor semiconductoare II-VI”,  

conducător de proiect  dr. Ion Olaru - 90,0 mii lei 

 ”Cercetări teoretice şi experimentale privind procesul de prelucrare complexă a 

suprafeţelor metalice” , conducător de proiect dr.conf., cercet.Pavel Pereteatcu - 122,8 mii lei 

 „Cercetări tehnologice privind formarea suprafeţelor cu proprietăţi superioare de 

termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”, conducător de proiect  

dr.hab., prof.univ. Pavel Topală - 122,6 mii lei 

 „Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii Republicii 

Moldova în condiţiile dezvoltării regionale”, conducător de proiect  dr. Irina Movilă – 100,0 mii 

lei 

Anul 2013 

 Contract nr.85/instU din 22 februarie 2013. „Cercetarea structurilor asociative ale limbii 

române şi elaborarea dicţionarului asociativ”,  conducător de proiect prof. univ., dr. hab. 

Gheorghe Popa – 160,3 mii lei 
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 Contract nr.86/instU din 22 februarie 2013. „Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu 

interdisciplinar asupra literaturii române din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului 

XX)”,   conducător de proiect  dr. Maria Şleahtiţchi – 109,2 mii lei 

 Contract nr.16/ind din 04 martie 2013. „Dicţionar de frazeologisme somatice din limbile 

română, rusă, franceză şi engleză”, conducător de proiect  dr. Elena Lacusta -80,0 mii lei 

 Contract nr.89/instU din 22 februarie 2013.,,Cercetarea proceselor dinamice în sistemul 

Pămînt-troposferă-ionosferă-magnitosferă”, conducător de proiect dr., conf. Eugeniu Plohotniuc 

– 106,2 mii lei 

 Contract nr.90/instU din 22 februarie 2013.„Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de 

fortificare a sănătăţii angajaţilor  prin  suprimarea stresului organizaţional”,  conducător de 

proiect dr. conf. univ. Silvia Briceag – 72,5 mii lei  

 Contract nr.91/instU din 22 februarie 2013.„Cercetarea impactului strategiei dezvoltării 

potenţialului profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în 

condiţiile globalizării”, conducător de proiect dr. Irina Movilă – 88,4 mii lei 

 Contract nr.93/instU din 22 februarie 2013. „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei 

în şcoala primară rurală”, conducător de proiect conf. univ., dr., Larisa Zorilo – 80,9 mii lei  

 Contract nr.80/instU din 22 februarie 2013. „Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor 

lichide şi solide într-un interval larg al stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor)”,  

conducător de proiect dr. Simion Băncilă- 85,3 mii lei 

 Contract nr.81/instU din 22 februarie 2013.„Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de 

intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide”, conducător de 

proiect dr. hab. Vasile Şaragov – 99,5 mii lei 

 Contract nr.82/instU din 22 februarie 2013.„Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor 

combinate de sinteză, depunere şi  modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi 

nanostructurilor semiconductoare II-VI”,  conducător de proiect  dr. Ion Olaru – 96,7 mii lei 

 Contract nr.83/instU din 22 februarie 2013.”Cercetări teoretice şi experimentale privind 

procesul de prelucrare complexă a suprafeţelor metalice” , conducător de proiect dr.conf., 

cercet.Pavel Pereteatcu - 126,5 mii lei 

 Contract nr.84/instU din 22 februarie 2013.„Cercetări tehnologice privind formarea 

suprafeţelor cu proprietăţi superioare de termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor 

electrice în impuls”, conducător de proiect  dr.hab., prof.univ. Pavel Topală - 127,1 mii lei 

 Contract nr. 34/P din 04 martie 2013.„Managementul competitivităţii strategice a 

capitalului uman pe piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale”, 

conducător de proiect  dr. Irina Movilă – 100,0 mii lei 

Anul 2014 

 Contract nr.85/instU din 19 februarie 2014.„Cercetarea structurilor asociative ale limbii 

române şi elaborarea dicţionarului asociativ”,  conducător de proiect prof. univ., dr. hab. 

Gheorghe Popa – 183,6 mii lei 

 Contract nr.86/instU din 19 februarie 2014.„Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu 

interdisciplinar asupra literaturii române din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului 

XX)”,   conducător de proiect  dr. Maria Şleahtiţchi – 141,4 mii lei 

 Contract nr.89/instU din 19 februarie 2014.,,Cercetarea proceselor dinamice în sistemul 

Pămînt-troposferă-ionosferă-magnitosferă”, conducător de proiect dr., conf. Eugeniu Plohotniuc 

– 126,1 mii lei 
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 Contract nr.91/instU din 19 februarie 2014.„Cercetarea impactului strategiei dezvoltării 

potenţialului profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în 

condiţiile globalizării”, conducător de proiect dr. Irina Movilă – 97,1 mii lei 

 Contract nr.93/instU din 19 februarie 2014. „Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei 

în şcoala primară rurală”, conducător de proiect conf. univ., dr., Larisa Zorilo – 90,4 mii lei  

 Contract nr.80/instU din 19 februarie 2014. „Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor 

lichide şi solide într-un interval larg al stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor)”,  

conducător de proiect dr. Simion Băncilă- 98,3 mii lei 

 Contract nr.81/instU din 19 februarie 2014.„Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de 

intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide”, conducător de 

proiect dr. hab. Vasile Şaragov – 119,2 mii lei 

 Contract nr.82/instU din 19 februarie 2014.„Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor 

combinate de sinteză, depunere şi  modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi 

nanostructurilor semiconductoare II-VI,  conducător de proiect  dr. Ion Olaru – 109,7 mii lei 

 Contract nr.83/instU din 19 februarie 2014„Cercetări teoretice şi experimentale privind 

procesul de prelucrare complexă a suprafeţelor metalice” , conducător de proiect dr.conf., 

cercet.Pavel Pereteatcu – 146,2 mii lei 

 Contract nr.84/instU din 19 februarie 2014 „Cercetări tehnologice privind formarea 

suprafeţelor cu proprietăţi superioare de termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor 

electrice în impuls”, conducător de proiect  dr.hab., prof.univ. Pavel Topală – 146,9 mii lei 

 Contract nr.34/P din 10 aprilie 2014.„Managementul competitivităţii strategice a 

capitalului uman pe piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale”, 

conducător de proiect  dr. Irina Movilă – 70,0 mii lei 

Anul 2015  

 Contract nr.102/inst din 18 martie 2015.„Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 

proprietăţi anti-aderenţă şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii”,  conducător de proiect  

dr.hab., prof.univ. Pavel Topală -244,7 mii lei 

 Contract nr.121/inst din 30 martie 2015.„Cercetarea funcţionalităţii familiilor din 

Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în 

contextul integrării europene”, conducător de proiect  dr. conf. univ. Silvia Briceag – 126,2 mii 

lei 

 Contract nr.105/inst din 18 martie 2015.„Managementul implementării praxiologiei 

formativ-inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național”, conducător de proiect  

dr.Vladimir Babii – 142,8 mii lei 

 Contract nr.103/inst din 18 martie 2015.„Dirijarea formării competențelor profesionale în 

cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă”, conducător de 

proiect  dr.Liubov Zastînceanu – 247,5 mii lei 

 Contract nr.100/inst din 18 martie 2015.„Optimizarea procesului educației incluzive prin 

formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar”, conducător de proiect  

conf. univ. dr. Larisa Zorilo – 124,2 mii lei 

 Contract nr.104/inst din 18 martie 2015.„Modelul de integralizare teoretico-metodologică a 

domeniilor educației artistice din perspectiva inteligenței spirituale a personalității”, conducător 

de proiect  dr.Marina MORARI – 171,2 mii lei 
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 Contract nr.101/inst din 18 martie 2015.„Cercetarea compoziţiei, structurii şi 

proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate 

termochinic cu reagenţi ce conţin fluorură”, conducător de proiect  dr. hab. Vasilii ŞARAGOV – 

217,0 mii lei 

 Contract nr.74/P din 12 iunie 2015.„Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei 

victimelor regimului totalitar – comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): 

cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova”, conducător de proiect  dr.Lidia 

PĂDUREAC – 160,0 mii lei 

 Contract nr.87/ind din 11 iunie 2015.„Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu 

structură neomogenă”, conducător de proiect dr.Mircea PETIC – 78,0 mii lei 

 Contract nr. 88/ind din 12  iunie 2015.„Elaborarea unui dicționar plurilingv de 

frazeologisme ale defectelor omenești”, conducător de proiect dr.Elena Lăcustă - 78,0. 

Anexa  7 

Potențialul logistic 

 

În anul 2011 a fost procurată la proiectul „Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de 

intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide”,  conducătorul 

de proiet - dr. hab. Vasilii ŞARAGOV, Balanta analitică (11,7 mii lei), Distilator D-4 (6,6 mii 

lei), Nitatometru anion cu electrod (8,3 mii lei),Cuptor de calcinare (23,9 mii lei), Fotometru cu 

flacara (44,7 mii lei), Ionomer (9,0 mii lei), dulap pentru uscare snol (7,9 mii lei), cuptor cu mufa 

(22,9 mii lei), NB ASUS (15,0 mii lei).   

În anul 2012 a fost procurată la proiectul"Dicţionar de frazeologisme somatice din limbile 

română, rusă, franceză şi engleză ", conducătorul de proiet - dr.Elena Lacusta, HP PROBOOK 

4530 METALIC GREU 15.6 LED ND (9,1 mii lei), HP PROBOOK 450S NOTEBOOK (7,4 mii 

lei), WORKSTATION PC -1040 MP (6,0 mii lei), WORKSTATION PC -1040 MP (6,0 mii lei). 

Pentru proiectul„Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii 

Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale” din cadrul Programului de stat 

«Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe 

cunoaştere, globalizare şi integrare regională şi europeană», conducătorul de proiet – dr. Irina 

Movila Projertor,  DLP 2500 (6.1 mii lei), Nootbuc DELL INSPIRON N51110 DIAMOND (8.4 

mii lei). 

În anul 2014 a fost procurată la proiectul „Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor 

combinate de sinteză, depunere şi  modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro şi 

nanostructurilor semiconductoare II-VI”, conducătorul de proiet - dr., conf.univ. I. Olaru, 

Oscilograf digital GW INSTER GDS-8205 - 8,9 mii lei. 

În anul 2015 a fost procurată la proiectul „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din 

Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în 

contextul integrării europene”, conducătorul de proiet- conf. univ. dr. Silvia Briceag, VR KIT 

Матрица 23,2х15,4 мм, 24,2 Мл/Объектив 1 - 6,8 mii lei. 

Pentru proiectul „Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a 

cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar”, conducătorul de proiet - dr.Larisa Zorilo, 

proiector  - 8,0 mii lei. 

Pentru proiectul  „Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației 

artistice din perspectiva inteligenței spirituale a personalității”, conducătorul de proiet - 
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dr.Marina Morari, ceiling mounts Brateck PRB-2G Silver, Projectors Benq MX507  -  9,6 mii 

lei. 

Pentru proiectul„Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor 

universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă”, conducătorul de proiet - 

dr.Liubov Zastînceanu, HP Pavilion 11-k-101nl1,IPS11,6 (8,1 mii lei), Lenovo IdeaPad M5400A 

Silver Black 15,6 (9,9 mii lei) - 18,0 mii lei. 

Pentru proiectul „Cercetareacompoziţiei, structuriişiproprietăţilorstraturilorsuperficiale 

ale sticlelorindustrialeşi de model anorganice, tratatetermochinic cu reagenţiceconţinfluorură”, 

conducătorul de proiet - dr. hab. VasiliiŞARAGOV, convective a aerului, volum 32L - 24,0  mii 

lei. 

Pentru proiectul „Recuperareașivalorificareaistorică a memorieivictimelor 

regimuluitotalitar – comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): 

cercetăriînlocalitățile din nordul 

Republicii Moldova”, conducătorul de proiet - dr.Lidia PĂDUREAC, Laptop cu 

diagonala 15,6  -  16,0 mii lei. 

 

Pentru proiectul „Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu structură 

neomogenă”, conducătorul de proiet - dr.Mircea PETIC, proiector ( 7,9 mii lei), Laptop (6,1 mii 

lei)–14,0 mii lei.  

Pentru proiectul „Elaborarea unui dicționar plurilingv de frazeologisme ale defectelor 

omenești”, conducătorul de proiet - dr.Elena Lacusta, Tableta SUS MeMo Pad 8 ME581CL 

White (6,4 mii lei),  Workstation PC-1045 (9,2 mii lei) - 15,8 mii lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indicatorul 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

Caracteristici ale 

echipamentului 

ştiinţific 
     

 
Sub 5 ani 162,7 192,8 192,8 201,7 306,9 

 
6 – 10 ani 1475,6 1627,7 1627,7 1627,7 1627,7 

 
Peste 10 ani 101,6 112,2 112,2 112,2 112,2 

 

Total 

echipamentştiinţific 

(mii lei) 

1739,9 1932,7 1932,7 1941,6 2046,8 
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Proces-verbal nr. 1  

al şedinţei Comisiei specializate pentru evaluarea 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe profilurile de cercetare 

din 30 mai 2016 

 

Prezenţi: 

Membrii Comisiei specializate: 

Preşedinte – Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol; 

Secretar  – Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; 

Economist – Natalia Mocanu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară din Moldova; 

 

      Membrii Comisiilor pe profiluri de cercetare:  

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale 

Igor Evtodiev, dr. habilitat, conf. universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Sidorenco Anatolie, dr.habilitat, profesor universitar,m.c., Institutul de Inginerie Electronică și 

Nanotehnologii; 

 Vasile Tronciu, dr.habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova; 

 

 Teleologia curriculumului educaţional 

Nicolae Bucun, dr. habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 

Viorica Goraș-Postică, dr. habilitat, prof. universitar,  Universitatea de Stat din Moldova; 

Vasile Panico, dr., conf. universitar, Universitatea de Stat din  Tiraspol;                        

                             

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

Elena Prus, dr.habilitat, profesor universitar, Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

Ion Manole, dr.habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

Liuba Petrenco, dr., conf. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; 

 

 Teoria şi practica filologică modernă în contextul dialogului culturilor  

Gheorghe Colțun, dr.habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Ana Ghilaş, dr., conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Aliona Zgardan, dr., conferenţiar universitar,  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 

 

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

Gheorghe Avornic, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 

Eugenia Cojocari, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova; 

Natalia Chirtoacă, dr.,  conf. universitar, Academia de Ştiinţe a Moldovei; 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial 

Valeriu Doga, dr. habilitat, prof.universitar, Institutul Național de Cercetări Economice; 

Natala Burlacu, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova; 

Alie Bârcă, dr., conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova.  

 

Membrii CNAA: 

  Valeriu Derjanschi, dr.hab., prof., vice-președinte CNAA 

             Vitalie Minciună, dr.hab., șef. Direcție de evaluare și acreditare 

             Liuba Mocanu, dr.conf., șef-adj. Direcție de evaluare și acreditare  

 

Ordinea de zi: 
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       1. Informarea colaboratorilor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi a membrilor 

Comisiei specializate privind condiţiile de desfăşurare a evaluării activităţii  ştiinţifice a 

Universității, conform Regulamentului de activitate al Comisiilor specializate de evaluare a 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

        Prezintă: membrii CNAA 

  2. Familiarizarea membrilor Comisiei de evaluare cu structura organizatorică a Universității 

Alecu Russo” din Bălţi, direcțiile de activitate, performanțele atinse de instituție în ultimii 5 ani. 

        Prezintă: Gagim Ion, dr.hab., prof.,  rector USARB 

 

Desfășurarea ordinii de zi: 

       I. Informarea colaboratorilor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi a membrilor 

Comisiei specializate privind condiţiile de desfăşurare a evaluării activităţii  ştiinţifice a 

Universități, conform Regulamentului de activitate al Comisiilor specializate de evaluare a 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

Valeriu Derjanschi, dr.hab., prof., vice-președinte CNAA 

 

A informat participanţii la şedinţă că în temeiul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova art. 93, alin.(6), nr.259-XV din 15 iulie 2004, Regulamentului privind 

activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, altor 

acte normative în vigoare, în perioada 23.05.2016 – 28.05.2016, Comisia specializată de 

evaluare şi comisiile pe profiluri de cercetare vor supune procesului de evaluare și acreditare 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe șase profiluri de cercetare. 

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale 

 Teleologia curriculumului educaţional 

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică 

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial. 

 

Vitalie Minciună, dr.hab., șef. Direcție de evaluare și acreditare 

 

        A informat participanţii la şedinţă despre desfăşurarea activităţii Comisiei specializate de 

evaluare a activităţii  Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în scopul acreditării pe 

profilurile  de cercetare  începând cu 23.05.2016.  

 

Valeriu Derjanschi, dr.hab., prof  

A prezentat componenţa nominală a Comisiei şi a făcut referinţă la  condiţiile principale 

expuse în Regulamentul cu privire la activitatea Comisiilor specializate de evaluare a 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

Vitalie Minciună, dr.hab.   

A menţionat de asemenea că pe parcursul activităţii Comisia va evalua: potenţialul 

logistic şi uman, rezultatele ştiinţifice şi corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a 

ştiinţei, pregătirea cadrelor, semnificaţia socială a realizărilor obţinute. O atenţie deosebită va fi 

acordată colaborării internaţionale, proiectelor/granturilor naţionale şi internaţionale, pregătirii 

cadrelor, impactul social al cercetărilor colaboratorilor  instituției. 

 

Liuba Mocanu, dr.conf., șef-adj. Direcție de evaluare și acreditare 

A menţionat importanţa colaborării cu membrii  Comisiei pentru a trece în revistă şi a 

evalua în mod operativ toate compartimentele cuprinse în Raportul de autoevaluare, prezentat de 
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către Universitate  Consiliului Naţional  de Acreditare şi Atestare în scopul evaluării şi 

acreditării. 

A trecut în revistă acțiunile pe care trebuie să le întreprindă membrii comisiilor 

specializate:  

membrii Comisiei, în perioada indicată în Ordinul CNAA, vor examina starea de lucruri 

exercitând următoarele acţiuni: examinarea Raportului de autoevaluare la profilul nominalizat; 

verificarea corespunderii datelor, informaţiilor, indicatorilor expuse în Raportul de autoevaluare, 

pe capitolele respective, cu materialele care au stat la baza întocmirii lui; examinarea tematicii 

programate pentru cercetare în perioada indicată, criteriile de identificare / formulare a temelor 

de cercetare; examinarea (lecturarea, analiza) lucrărilor ştiinţifice expuse în raport, pe genuri; 

examinarea planului de activitate al Universității de Stat ”Al.Russo” din Bălți  şi a coeficientului 

de realizare a lui; examinarea condiţiilor de lucru al  cercetătorilor, a dotării cu spaţii şi 

instrumentarul necesar etc. Evaluatorii de asemenea vor purta discuţii cu membrii colectivului de 

cercetători din cadrul Universității în vederea determinării atmosferei moral-psihologice în secții, 

subdiviziuni, a opiniilor cercetătorilor privind problemele cu care se confruntă, doleanţele, 

sugestiile, și viziunile de viitor etc.  

 

       II. Familiarizarea membrilor Comisiei de evaluare cu structura organizatorică a Universității 

de Stat Alecu Russo” din Bălţi, direcțiile de activitate, performanțele atinse de instituție în 

ultimii 5 ani. 

        Prezintă: Gagim Ion, dr.hab., prof.,  rector USARB 

 

Ion Gagim, dr.hab., prof.,  rector USARB 

 A prezentat o informaţie succintă privind direcțiile strategice de activitate a instituției, 

structura Universității de Stat Alecu Russo” din Bălţi, s-a referit, în special, la activitatea de 

cercetare științifică în USARB ce se desfășoară la catedre, în laboratoare științifice, grupuri de 

lucru la comandă de Stat, finanțate din bugetul instituției sau din granturi/proiecte internaționale. 

A remarcat rezultatele obţinute în perioada supusă evaluării. A menţionat succesele 

colaboratorilor, tendinţele instituției de a antrena în cercetare potenţialul ştiinţific tânăr şi a 

asigurat membrii Comisiei de evaluare  în acordarea oricărei asistenţe necesare în activitatea 

acesteia.  

A expus disponibilitatea tuturor subdiviziunilor Universității în oferirea informațiilor 

pentru a confirma activitatea colaboratorilor instituției. 

A prezentat managerii subdiviziunilor cu care vor conlucra membrii Comisiei Specializate.  

  

În final, membrii Comisiei au discutat modalitatea de desfăşurare a controlului şi a 

evaluărilor,  au repartizat volumul de lucru conform contractelor semnate. S-a decis ca fiecare 

membru al Comisiei să prezinte în scris Note informative privind activitatea desfăşurată. 

Membrii Comisiei au stabilit unanim programul vizitelor în subdiviziunile Universității în 

perioada 23.05.  – 28.05.2016  şi data următoarei şedinţe a Comisiei pentru examinarea 

rezultatelor preliminare a evaluării activităţii la profilul acreditat și data prezentării avizelor 

Comisiilor specializate – 17 iunie 2016.  

 

             

Preşedinte                                                            Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

 

 Secretar                                                               Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în  

                                                                                                pedagogie, conferenţiar universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 
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Proces-verbal nr. 2  

al şedinţei Comisiei specializate pentru evaluarea 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe profilurile de cercetare 

 din 30 mai  2016 

 

 

Prezenţi: 

Membrii Comisiei specializate: 

Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, 

Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 

Natalia Mocanu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară din Moldova, 

Membrii Comisiilor pe profiluri: 
Igor Evtodiev, dr. habilitat, conf. universitar; Vasile Tronciu, dr.habilitat, profesor universitar; 

Nicolae Bucun, dr. habilitat, profesor universitar; Viorica Goraș-Postică, dr. habilitat, prof. 

universitar; Vasile Panico, dr., conf. universitar; Elena Prus, dr.habilitat, profesor universitar; 

Ion Manole, dr.habilitat, profesor universitar; Liuba Petrenco, dr., conf. universitar; Ana 

Ghilaş, dr., conferenţiar universitar; Gheorghe Colțun, dr.habilitat, profesor universitar; Aliona 

Zgardan, dr., conferenţiar universitar; Gheorghe Avornic, dr. habilitat, prof.universitar,  

Eugenia Cojocari, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova; 

Natalia Chirtoacă, dr.,  conf. universitar;  Valeriu Doga, dr. habilitat, prof.universitar; Natala 

Burlacu, dr. habilitat, prof.universitar; Alie Bârcă, dr., conferenţiar universitar 

 

Membrii CNAA: 
 Valeriu Derjanschi, dr.hab., prof., vice-președinte CNAA 

             Vitalie Minciună, dr.hab., șef. Direcție de evaluare și acreditare 

             Liuba Mocanu, dr.conf., șef-adj. Direcție de evaluare și acreditare  

 

   

 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la  rezultatele preliminare ale evaluării activităţii Universității de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi la  profilurile de cercetare. 

2. Examinarea Fişei de evaluare şi verificarea indicatorilor prezentați în Raportul de 

autoevaluare 

3. Diverse. 

 

Desfășurarea ordinii de zi: 

Cu privire la  rezultatele preliminare ale evaluării activităţii Universității de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi la  profilurile de cercetare. 

Prezintă: membrii Comisiei specializate 

 

Președinții Comisiilor specializate Igor Evtodiev, dr. habilitat, conf. universitar; E.Prus, dr. 

hab., prof.univ.;  Ana Ghilaş, dr., conferenţiar universitar;  Gheorghe Avornic, dr. habilitat, 

prof.universitar,  Nicolae Bucun, dr. habilitat, profesor universitar; Valeriu Doga, dr. habilitat, 

prof.universitar au prezentat rezultatele preliminare privind evaluarea capacităţii instituţionale de 

cercetare (potenţialul logistic, rezultatele activităţilor ştiinţifice ale USARB, contribuția națională 

și internațională etc.). 

Membrii Comisiei specializate au constatat că obiectivele stabilite pe profiluri, utilajul, 

metodele utilizate - corespund necesităţilor reale ale instituției. Spaţiul utilizat corespunde 

normativelor tehnico-sanitare în vigoare, fapt confirmat de Autorizaţia sanitară de funcţionare.   
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Se  respectă, de regulă, alocarea fondurilor fixe pentru pregătirea cadrelor, deplasări şi 

delegaţii ştiinţifice, precum  şi procurarea echipamentului ştiinţific; 

Activitatea Universității în perioada evaluată corespunde Direcţiilor strategice ale sferei 

ştiinţei şi inovări.  

 Alexandra Barbăneagră, doctor, conferenţiar universitar  

S-a expus pe marginea faptului că în  USARB nu există o structură  științifică instituțională 

de cercetare  ce ar include cercetători de la catedrele ce reprezintă profilurile științifice supuse 

evaluării. De aici și lipsa în universitate a Organigramei ”Activitatea științifică” care este 

obligatorie pentru o organizație din sfera științei și inovării. 

 S-a propus  întru consolidarea și eficientizarea activității științifice în USARB:  

 Organizarea activității științifice a cercetătorilor din universitate într-un Centru științific 

Investigațional/ Colectiv științific structurat pe secții, laboratoare, etc., în conformitate cu 

tematicile de bază din cadrul direcțiilor de cercetare propuse spre acreditare; 

 Elaborarea în cadrul Universității a organigramei ce ține de ”Activitatea științifică 

USARB”.  

Vasile Tronciu, dr. hab.  a vorbit despre conlucrarea eficientă cu subdiviziunile 

Universității. Se propune colaboratorilor profilului a găsi documente probatorii ce ar confirma 

participarea cu teze la conferințele științifice naționale și internaționale etc. 

E.Prus, dr. hab., prof.univ. a  identificat câteva probleme ce țin de evaluarea profilului:  

- nu este clar indicat numărul colaboratorilor și statele de personal pe anii expuși evaluării;  

- toate acordurile de colaborare cu instituțiile din străinătate sunt încheiate direct între 

instituții și nici unul din ele nu este încheiat de vreo subdiviziune a Universității;  

Aproape toate conferințele organizate (în număr de circa 10 naționale și peste 20 

internaționale – sunt autocalificate ca științifico-practice). Tot științifico-practice sunt și temele, 

subtemele, publicațiile și titlurile comunicărilor la conferințe. De aici se impune concluzia că e 

necesar a comasa   profiluluile  Filologia modernă în contextul dialogului culturilor și Fenomene 

lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică într-un profil.  

 

Ilie Lupu, dr.hab., preşedintele comisiei; 

A prezentat o informaţie preliminară privind verificarea  (stabilirea) indicatorilor incluşi în 

Fişa de evaluare. 

Decizia pe marginea Fişei de evaluare şi stabilirea indicatorilor va fi finalizată la şedinţă 

viitoare a comisiei după verificarea  tuturor indicatorilor incluşi în Fişa de evaluare. 

  

Diverse 

Membrii Comisiei au stabilit unanim data următoarei şedinţe a Comisiei specializate,  cu 

invitarea reprezentantului Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Pentru şedinţa 

următoare secretarul Comisiei va pregăti proiectul Fişei de evaluare pentru examinarea şi 

adoptarea indicatorilor, precum şi proeictul avizului final al Comisiei specializate. 

 

 

Preşedinte                                                            Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

 

      Secretar                                                               Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în  

                                                                                                       pedagogie, conferenţiar 

universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 
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Proces-verbal nr. 3  

al şedinţei Comisiei specializate pentru evaluarea 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe profilurile de cercetare  

din 27  iunie 2016 

 

Prezenţi: 

Membrii Comisiei specializate: 

Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol, 

Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 

Natalia Mocanu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară din Moldova, 

Igor Evtodiev, dr. habilitat, conf. universitar; Vasile Tronciu, dr.habilitat, profesor universitar; 

Nicolae Bucun, dr. habilitat, profesor universitar; Viorica Goraș-Postică, dr. habilitat, prof. 

universitar; Vasile Panico, dr., conf. universitar; Elena Prus, dr.habilitat, profesor universitar; 

Ion Manole, dr.habilitat, profesor universitar; Liuba Petrenco, dr., conf. universitar; Ana 

Ghilaş, dr., conferenţiar universitar; Gheorghe Colțun, dr.habilitat, profesor universitar; Aliona 

Zgardan, dr., conferenţiar universitar; Gheorghe Avornic, dr. habilitat, prof.universitar,  

Eugenia Cojocari, dr. habilitat, prof.universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova; 

Natalia Chirtoacă, dr.,  conf. universitar;  Valeriu Doga, dr. habilitat, prof.universitar; Natala 

Burlacu, dr. habilitat, prof.universitar; Alie Bârcă, dr., conferenţiar universitar 

  

  

Membrii Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare: 

  Valeriu Derjanschi, dr.hab., prof., vice-președinte CNAA 

              Vitalie Minciună, dr.hab., șef. Direcție de evaluare și acreditare 

               Liuba Mocanu, dr.conf., șef-adj. Direcție de evaluare și acreditare  

   

 

Ordinea de zi: 

1. Examinarea  avizului Comisiei  specializate de evaluare și acreditare a Universității de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi pe șase profiluri de cercetare: 

- Fizica şi tehnologia mediilor materiale 

- Teleologia curriculumului educaţional 

- Filologia modernă în contextul dialogului culturilor 

- Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică 

- Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova 

- Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial. 

 

Prezintă: Ilie Lupu, dr.hab.prof.univ., preşedintele comisiei 

 
2. Examinarea Fişei de evaluare a profilului din cadrul USARB şi stabilirea indicatorilor. 

Aprobarea  Punctajului  de evaluare a activităţii USARB şi a profilurilor de cercetare. 

 Prezintă: Ilie Lupu, preşedintele comisiei; 

 

 

Desfășurarea ordinii de zi: 

 

1. Examinarea  raportului de evaluare pe profilul supus evaluării.   

 

Prezintă: Ilie Lupu, preşedintele comisiei 
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Preşedintele Comisiei dl Ilie Lupu a informat membrii Comisiei despre verificarea 

respectării cadrului normativ în vigoare al instituţiei supuse evaluării, managementul 

organizaţiei, capacitatea instituţională de cercetare, performanţa şi vizibilitatea USARB la nivel 

internaţional şi naţional; starea de lucruri privind evaluarea actelor/documentelor de activitate a 

institutului (registrele ordinelor privind angajarea, atestarea, eliberarea colaboratorilor; dosarele 

doctoranzilor; fişele cercetătorilor; fişele de înregistrare a temelor de cercetare etc.). S-a 

constatat că toate documentele evaluate corespund, în temei, documentelor în vigoare privind 

evaluarea activității științifice. 

 

Membrii Comisiilor specializate E.Prus, dr. hab., prof.univ.; Nicolae Bucun, dr. hab., 

prof.univ.;  Igor Evtodiev, dr. habilitat, conf. universitar;  Ana Ghilaş, dr., conferenţiar 

universitar;  Gheorghe Avornic, dr. habilitat, prof.universitar;  Valeriu Doga, dr. habilitat, 

prof.universitar au expus rezultatele finale ale evaluării profilului pe compartimente (vezi 

raportul de evaluare pe profil  cu concluzii pe fiecare compartiment). 

 

2. Examinarea Fişei de evaluare a Universității şi stabilirea indicatorilor. Aprobarea  

Punctajului  de evaluare a activităţii USARB şi a profilului de cercetare. 

 

            Prezintă: Ilie Lupu, preşedintele comisiei 

 

Membrii Comisiei specializate au examinat Fişa de evaluare a organizaţiei  din sfera 

ştiinţei  şi inovării. 

În  rezultatul evaluării profilurilor de cercetare din cadrul Universității de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi în baza indicatorilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, USARB 

acumulează în total 526,05  de puncte. Dintre care:  

 

I. Capacitate instituțională de cercetare – 230 de puncte, inclusiv 

- 1.1 Personalul uman – 110  puncte, 

- 1.2 Potenţial logistic –  65 de puncte, 

- 1.3 Activitate economico-financiară –  55 de puncte. 

 

II. Media pe profiluri - 296,05 de puncte [328,3 (punctaj calculat din 600 puncte) 

+324+306+307+241+270):6], inclusiv: 

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale - 383 puncte,   

 Teleologia curriculumului educaţional - 324 puncte,   

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor- 305 puncte,   

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică - 307 puncte,   

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova - 241 puncte,   

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial - 270 puncte.   

 

Punctajul acumulat în rezultatul aprecierii performanţei profilului de cercetare permite 

Comisiei specializate a atribui profilului evaluat 58,4 %, calificativul - bine, conform 

Regulamentului privind activitatea  Comisiilor specializate  de evaluare a organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării. 

 

Pentru această opțiune s-a votat unanim. 
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II. Pentru managementul eficient al instituţiei şi fezabilitatea planului managerial de 

scurtă şi lungă durată Comisia specializată de evaluare s-a propus a acordat USARB un punctaj 

suplimentar – 8 % (42 de puncte).  

 

Pentru această opțiune s-a votat unanim. 

 

În consecinţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi acumulează  568,05 puncte, 

63 % şi ca urmare a punctajului acumulat instituției i se atribuie calificativul  organizaţie 

competitivă pe plan internaţional, categoria B. 

 
 

III. În acelaşi timp, deşi Comisia specializată CNAA a apreciat pozitiv efortul 

semnificativ demonstrat de colaboratorii din cadrul profilului USARB  pe perioada de referinţă, 

consideră necesar a prezenta unele sugestii şi recomandări referitor la activitatea de cercetare a 

instituției, după cum urmează:  

 a  lărgi și aprofunda spectrul  de cercetări doctorale, în acest sens a înainta  către CNAA 

actele necesare pentru deschiderea unor seminare de profil și solicitarea dreptului de pregătire a 

cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare  prin studii doctorale la profilurile acreditate, luând în 

considerare potenţialul, experienţa în pregătirea cadrelor de cercetare științifică şi baza tehnico-

materială a universităţii;  

 a comasa profilurile  Filologia modernă în contextul dialogului culturilor și Fenomene 

lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică într-un profil; a revizui 

denumiriea profilului Modele economice de dezvoltare durabilă în economie și management, 

astfel ca să fie reflectată problematica cercetării științifice; 

 a realiza o planificare strategică mai bine pronunțată a activităților de cercetare pe 

profiluri, cu trasarea unor obiective concrete, acțiuni, termene și finalități;   

 a regândi modalitățile de proiectare și monitorizare a activității științifice în planurile 

individuale; 

 a impulsiona activitatea cercetătorilor ştiinţifici din cadrul profilurilor în activitatea 

ştiinţifică, în aşa fel ca fiecare dintre aceştia să-şi aducă aportul la realizarea obiectivelor 

promovate;  

 a intra în consorţii universitare în vederea diversificării şi aprofundării  cercetărilor 

ştiinţifice; 

 a realiza o activitate instituţională mai clară centrată pe susţinerea tezelor de 

doctor/doctor habilitat în termen;   

 a revigora activitatea doctoranzilor pentru ca studiile doctorale să fie mai eficiente și 

doctoranzii să-și susțină lucrările în timpul stabilit;  

 a implica mai activ în activitatea științifică cercetătorii tineri, a  iniția pentru aceștia 

proiecte instituționale, în vederea asigurării continuităţii cercetărilor ştiinţifice; 

 a angaja mai activ  tinerii cercetători în proiecte instituționale, programe de stat, proiecte 

ale Academiei de Științe a Moldovei; 

 a spori activitatea de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste cu indice de 

impact (ISI; TOMSON etc.), recunoscute de comunitatea internaţională; a da o valoare mai mare 

publicaţiilor de diferit gen care apar în domeniul ştiinţelor umane; 

 a intensifica  promovarea rezultatelor cercetărilor științifice pe profilurile de cercetare 

peste hotarele țării, în cadrul conferințelor, expozițiilor și saloanelor internaționale, în vederea 

sporirii vizibilității internaționale, obținerea de brevete, premii pentru rezultatele cercetării; 

 a spori activitatea de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste naționale, 

categoria A și B; 

 a majora numarul de publicatii electonice si acumularea/stocarea  lor în repozitoriul 

bibliotecii științifice a universitatii;  
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 a demara procesul de acreditare a revistelor ştiinţifice ale universităţii;  

 a extinde colaborările ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional prin încheierea de 

acorduri  de colaborare cu alte unităţi ştiinţifico-didactice şi instituţii de cercetare; 

    a participa mai activ la obţinerea finanţării naţionale şi internaţionale pentru activitatea 

ştiinţifică;  

 a intensifica procesul de brevetare a rezultatelor ştiinţifico-practice obţinute de către 

colaboratorii universităţii; 

 a colabora mai activ cu mediul de afaceri național și internațional întru crearea condițiilor 

de a efectua lucrări la comandă; 

 a monitoriza permanent calitatea şi integritatea cercetărilor şi publicaţiilor ştiinţifice ale 

universităţii; 

 a promova  cercetarea universitară  prin diverse mijloace, inclusiv prin site-ul 

universitatii; a actualiza sistematic pagina WEB a universităţii cu informaţii relevante, anunţuri 

din domeniul cercetării, studiilor de doctorat, colaborări  ştiinţifice etc. 

 

 

 

IV. CONCLUZIE FINALĂ  

 

În  temeiul analizei raportului  de autoevaluare al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, a evaluării efectuate pe teren în ce priveşte Cadrul juridic şi organizatoric de activitate , 

Obiectivele şi profilul de activitate, Resursele umane, Potenţialul logistic, Resursele financiare, 

rezultatele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, Cooperare în cadrul naţional, Cooperări 

internaţionale  Comisa de evaluare şi acreditare  constată că Universitatea  s-a afirmat ca 

instituţie de cercetare, corespunde criteriilor de evaluare şi propune Consiliului Naţional 

pentru reacreditare Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu profilurile:  

 Fizica şi tehnologia mediilor materiale,   

 Teleologia curriculumului educaţional,   

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor,   

 Fenomene lingvistice şi literare  în/din perspectivă diacronică şi sincronică,   

 Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova, 

 Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial. 

 

 

 

Preşedinte                                                            Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar, 

                                                                              Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

 

 

 

Secretar                                                               Alexandra Barbăneagră-Bibicu, doctor în  

                                                                            pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 

                                          Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 

 

 
 

 


