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I. DATE GENERALE 

1.1. Istoricul organizaţiei. 

    Universitatea de Stat din Comrat (USC) este o universitate care se dezvoltă dinamic, de tip 

clasic, cu un specific regional pronunțat, o instituție de învățămînt superior polivalentă, care își 

desfășoară activitatea în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 547 din 21 iulie 1995 

„Învățămîntului” și își coordonează  activitatea cu Ministerul Educației al Republicii Moldova. 

     La 11 februarie 1991, în sudul Moldovei, la Comrat,  și-a început activitatea Universitatea 

Națională Găgăuză. La 1 august 1991, conform Hotărîrii Speciale a Guvernului Republicii 

Moldova nr. 408, Universitatea Națională Găgăuză a fost renominalizată în Universitatea de Stat 

din Comrat. 

Universitatea de Stat din Comrat îndeplinește o serie de sarcini actuale ale sistemului 

contemporan al învățămîntului: modernizarea activității academice și coordonarea acesteia cu 

cerințele acordului de la Bologna, asigurarea calității studiilor universitare în procesul instruirii 

continue, promovării și realizării cercetărilor științifice în domeniile de profil, educația tinerilor. 

     În anii dezvoltării sale Universitatea a crescut într-o mare instituție de învățămînt cu un corp 

profesoral-didactic de o calificare înaltă și cu o bază tehnico-materială bună. 

   Activitatea Universității de Stat din Comrat se bazează pe următoarele principii: 

● Autonomia academică largă și respectarea strictă a legilor, a actelor normative și a deciziilor 

Ministerului Educației al RM. 

● Principiul unității spațiului educațional. 

● Principiul parității instruirii și educației. 

● Principiul integrării învățămîntului și științei. 

● Principiul libertății academice. 

● Principiul unității și continuității nivelurilor învățămîntului. 

● Principiul transparenței învățămîntului pentru societate. 

Instruirea specialiștilor la universitate se efectuează în limba rusă, găgăuză și romînă. 

    USC efectuează instruirea specialiștilor la specialitățile de licență în învățămîntul la zi și cu 

frecvență redusă, pe următoarele direcții: 

14.Științe pedagogice. 

31. Științe politice. 

33. Protecția socială. 

36. Științe economice. 

38. Drept. 



51. Inginerie și activitatea de inginer. 

54. Tehnologii de producție și procesare. 

61. Științe agricole. 

    La secția de pregătire (SP) fac studii studenți din Republica Turcia și din Azerbaidjan.     

     Instruirea studenților la al doilea ciclu (masterat) este realizată de universitate pe șase direcții 

conform programelor profesionale și de cercetare: 14.Științe pedagogice, 22.Științe umanitare, 

31.Științe politice, 36.Științe economice,  38. Drept, 61. Științe agricole. 

     O recunoaștere a nivelului înalt al cercetărilor științifice ale USC din partea comunității 

academice a constituit-o consfințirea și aprobarea de către Comisia Superioară de Atestare a RM 

în calitate de organizație centrală în cadrul programului de cercetări fundamentale la doctorat. 

-521.03. Economie şi management în domeniul de activitate; 

-621.01. Lingvistică (limba găgăuză) 

Absolvenții Universității de Stat din Comrat lucrează în toate sferele vieții economice a țării, la 

principalele întreprinderi ale Republicii Moldova, la bănci de stat și comerciale, în structuri 

administrative, în instituții pentru asistența socială a populației. 

1.2. Statutul juridic actual şi subordonarea sectorială 

Baza juridică  a activităţii Universităţii  de Stat  din Comrat o constituie următoarele documente: 

▪ Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 408 din 01.08.1991. atribuirea statutului de 

universitate de stat; 

▪ Hotărîrea Guvernului РМ nr.1051 din 05 august 2002., Acreditarea pentru 10 specialități, 

certificatul  nr.019 din 15 august 2002; 

▪ Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (Legea nr.259-XV din 15 iulie 

2004); 

▪ Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior 

din RM (aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.863 din 16 august 2005);  

▪ Planul cadru provizoriu pentru ciclul I (studii Superioare de licenţă), aprobat prin ordinul 

METS nr.202 din 01.07.2005;  

▪ Hotărîrea Guvernului РМ nr. 4.5.3 din 23 martie 2006. Acreditarea pentru specialitățile 

„Drept” și „Contabilitate”; 

▪ Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1455 din 24.12.2007; 

▪ Regulamentul-cadru privind organizarea de  finalizare a studiilor superioare de licenţă(ordinul 

Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM nr.84 din 15.02.2008);  



▪ Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de 

Credite de Studiu (ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 726 din 20.09.2010). 

▪ Documentele organizaţional in cadrul Universităţii de Stat din Comrat, care reglementează 

activitatea instituţiei: Statutul Universităţii Deciziile Senatului, Ordinele şi dispozițiile rectorului, 

Regulamentul de ordine interioara etc. 

1.3. Misiunea universității 

USC se dezvoltă dinamic ca un centru de învățămînt - știință de instruire continuă, știință 

și cultură, al cărui scop principal îl constituie: instruirea și pregătirea specialiștilor de calificare 

înaltă și a cadrelor științifice; efectuarea pregătirii, reciclării și recalificării cadrelor la comanda 

Guvernului РМ pe bază de contract cu instituțiile de stat interesate, agenții economici și 

persoanele fizice din Moldova și UTA Găgăuzia. 

    Printre sarcinile principale ale CSU, reieşite expres din Statutul instituţiei, se înscriu: 

  susținerea colectivelor științifico-pedagogice, grupurilor existente și formarea altor noi, 

a căror activitate are ca scop dezvoltarea cercetărilor științifice fundamentale; 

 pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea specialiştilor la nivel corespunzător necesităţilor 

economiei naţionale, competenţi în problemele economiei de piaţă şi integrării europene 

şi mondiale; 

 efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative prioritare pentru economia 

naţională; 

 propagarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în scopul de a facilita soluţionarea 

problemelor de învăţămînt, ştiinţă,  cultură etc.; 

 acordarea unei atenţii deosebite în studierea de către viitorii specialişti a limbii de 

stat şi a limbilor moderne; 

  perfecționarea și consolidarea bazei tehnico-materiale; 

 extinderea spectrului de  proiecte aplicate cu scopul elaborării metodelor științifice 

unicat; 

 susținerea prioritară a sectorului umanitar al științei universitare, legat, în primul rînd, de 

cercetarea istoriei, limbii și culturii poporului găgăuz; 

  elaborarea concepției și a mecanismelor politicii inovaționale a universității în domeniul 

activității științifice pentru lansarea cu drepturi depline pe piața de investiții a sectorului 

de producție al economiei regiunii; 

  crearea condițiilor pentru realizarea potențialului științific al studenților, asigurarea 

condițiilor pentru pregătirea celor mai talentați studenți pentru activitatea didactică și 

științifică, crearea sistemului de stimulare morală și materială a studenților dotați.   



    Principiile de bază ale planului strategic de dezvoltare a universității se proiectează conform 

direcțiilor principale de activitate ale acesteia: de învățămînt, științifică, activitatea de educație 

cu studenții, activitatea în domeniul informatizării, eficientizarea culturii de administrare a 

universității, activitatea economico-financiară, îmbunătățirea sferei sociale și a bazei materiale, 

activitatea gospodărească, activitatea internațională.  

   Misiunea, scopurile și sarcinile Universității corespund resurselor de care aceasta dispune: 

resursele umane, mediul educațional (procesul instructiv-metodic, procesul de cercetare 

științifică, tehnologiile educaționale, procesul educativ), resursele financiare și informatice, 

infrastructura Universității, care în totalitate asigură capacitățile Universității și satisfac cerințele 

pieței muncii. 

   În scopul formări și revizuirii regulate a misiunii, viziunii și strategiei, și monitorizării 

realizării acestora, la Universitate se utilizează mecanismele următoare:  

 exercitarea controlului asupra realizării acestora la nivel de catedre, subdiviziuni, 

facultăți; rectorat, conducători (rector, prorectori) și Senatului Universității; 

▪determinarea factorilor care influențează realizarea misiunii, a viziunii și strategiei; 

 identificarea resurselor tehnico-materiale și de cadre suplimentare, se audiază rapoartele 

factorilor responsabili; 

  necesitarea prezentării unei informații mai ample despre Universitate în mijloacele mass-

media republicane și internaționale, inclusiv pe Internet și sursele multimedia  (site-uri, 

forumuri) cu scopul formării imaginii Universității în spațiul educațional mondial.  

    Pentru evaluarea eficienței misiunii, a scopurilor și sarcinilor, se efectuează analiza SWOT cu 

determinarea aspectelor forte și celor slabe ale activității Universității, a capacităților acesteia pe 

piața serviciilor educaționale și a pericolelor care provin din mediul exterior. Rezultatele analizei 

i se prezintă rectorului pentru luarea deciziilor. În plus, rezultatele studiilor de monitorizare se 

analizează în ședințele Senatului, ale Consiliului de Administrație, ale Consiliului instructiv-

metodic, ale Consiliilor facultății. Anual, se efectuează analiza activității  Universității pentru 

anul trecut sub formă de raport care este examinat și aprobat în ședințele Senatului. 

    Planul de dezvoltare strategic definește direcțiile principale ale activității Universității și 

conține indicatori de control. Principalele direcții și indicatori ai planului strategic al 

Universității au fost stabiliți de Senat pentru cinci ani și aduși la cunoștința colectivului 

Universității. 

     Planurile anuale se întocmesc pe baza planului strategic. Acestea definesc scopurile, 

mijloacele și rezultatele realizabile pentru Universitate pentru anul de studii curent. În acestea se 



reflectă tipurile și volumele de lucrări pe toate direcțiile de activitate ale Universității, care 

trebuie realizate în perioada planificată (elaborarea materialului instructiv-metodic, executarea 

muncii de cercetare științifică, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, completarea fondului 

bibliotecii). Subdiviziunile structurale (secții, centre, servicii, facultăți, catedre), ținînd cont de 

indicatorii și strategia aprobate ale  Universității, își întocmesc planurile proprii. Acestea conțin 

rubrica obligatorie ”mențiune despre executare” și totodată reprezintă un raport de activitate 

realizată în perioada planificată. 

1.4. Elementele-cheie ale programului managerial 

       Structura USC:  facultățile, catedrele, secțiile și alte elemente structurale. 

     Facultatea este o subdiviziune instructiv-științifică și administrativă a USC, care îți 

organizează activitatea de pregătire a specialiștilor de calificare înaltă într-un domeniu sau mai 

multe domenii, realizează cercetări științifice și pregătirea cadrelor științifice la doctorat. 

    Facultatea include în sine catedrele de profil, laboratoare și secții pentru organizarea 

procesului de studii în diferite forme de învățămînt. 

   La Universitatea de Stat din Comrat funcționează 4 facultăți: „Economie”, „Juridică”, „Cultura 

națională” și „Agrar-tehnologică”. 13 catedre: „Economie”, „Contabilitate”, ”Tehnologii ale 

informației, matematică și fizică”, „Drept privat”, „Drept public”, „Științe sociale”, „Filologia 

română”, „Fiologia găgăuză”, „Pedagogie”, „Limbi moderne”, „Artă și cultură”, „Tehnologia 

fabricării produselor vegetale”, „Tehnologia fabricării, procesării produselor agricole” (toate cu 

promoții), la care lucrează:   

146 de lectori, din care 50 de doctori în științe, 9 doctori habilitați.  

    Contingentul de studenți constituie, la situația din 1.09.2014,  1644 de persoane.  

Administrarea internă a USC este efectuată conform principiilor și normelor consfințite în 

legislația în vigoare a Republicii Moldova și în Statutul instituției de învățămînt superior. 

Organele de conducere ale  USC sunt: 

- Senatul USC, președinte rectorul, lista membrilor Senatului se prezintă pe site-ul USC 

(http://www.kdu.md/ru/administration-kdu/senat.html). 

- Consiliul de Administrație al USC. Consiliul de Administrație al USC este un organ colegial 

și operativ-consultativ, care asigură executarea atribuțiilor rectorului USC, a ordinelor, 

dispozițiilor și sarcinilor date de acesta, incluzînd elaborarea preliminară a problemelor care țin 

de competența altor organe de conducere ale Universității și pregătirea de recomandări conform 

acestora. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul USC, 

http://www.kdu.md/ru/administration-kdu/senat.html


Regulamentul Consiliului de Administrație, legislația Republicii Moldova și actele normative 

locale ale instituției de învățămînt superior. 

- Rectorul USC.  Conducerea USC  este efectuată de rector, care este numit în funcție de Senat 

pentru un mandat de cinci ani, conform Regulamentului de organizare a concursului pentru 

funcția de rector al instituției de învățămînt superior, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.112 

din 28 februarie 1996. Rectorul, acționînd pe baza Statutului Universității, efectuează 

coordonarea și gestionarea sarcinilor strategice și operative de dezvoltare a Universității. 

    Facultățile și catedrele sunt subdiviziunile structurale ale instituției de învățămînt superior și 

își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentele aprobate de Ministerul Educației al 

Republicii Moldova.  

     Facultățile și catedrele participă la promovarea politicii educaționale și desfășoară activitatea 

academică a USC (predarea, instruirea și cercetarea științifică).  

    Administrarea Universității este efectuată prin procesul instructiv, instructiv-metodic, 

educativ, activitatea de cercetare științifică, colaborarea internațională. Activitatea instructivă și 

cea instructiv-metodică, precum  și definirea direcțiilor strategice de dezvoltare a Universității 

este supravegheată de prorectorul pentru activitatea de studii. Cu scopul elaborării și desfășurării 

activităților care au ca scop îmbunătățirea calității studiilor, monitorizarea calității asigurării 

metodice, instructiv-metodice și științifico-metodice a procesului instructiv al  Universității 

funcționează Centrul instructiv-metodic. Activitatea consiliului în ansamblu cuprinde chestiunile 

problematice de asigurare metodologică și perfecționare a procesului de instruire, activizarea 

activității tuturor catedrelor.  

    Una dintre direcțiile de importanță strategică, care asigură îndeplinirea misiunii, este 

eficientizarea activității potențialului științific al Universității. De realizarea acestuia se ocupă 

prorectorul pentru activitatea științifică, prin organizarea activității de cercetare științifică a 

lectorilor, colaboratorilor, studenților, magistraților și doctoranzilor.  

 

2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI  RESURSELE  

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare.  

2.1.1. Structura instituţională 

    Cercetările științifice la USC se desfășoară șa catedre, în secții și centre. 

    Activitatea de cercetare științifică este una dintre componentele principale în activitatea 

Universității de Stat din Comrat și se desfășoară în conformitate cu Legea Învățămîntului 

nr.547-XIII din 21.07.95 și Codul cu privire la știință și inovare nr. 259-XV din 15.07.2004. 



   Organizarea activității de cercetare științifică se efectuează pe baza planurilor anuale, aprobate 

de Senatul USC. 

Sarcinile principale ale activității de cercetare științifică a USC: 

  cercetările științifice în conformitate cu direcțiile prioritare ale științei; 

  actualizarea tematicii cercetărilor științifice ale catedrelor; 

  realizarea rezultatelor care derivă din cercetările științifice, în practică; 

  pregătirea, reciclarea și perfecționarea profesională a cadrelor didactice; 

  perfecționarea activității editoriale a instituției de învățămînt superior; 

 coordonarea legăturii catedrelor și facultăților cu autoritățile de învățămînt și cu diferite 

instituții de învățămînt ale republicii; 

 elaborarea și editarea de lucrări metodologice, materiale didactice, monografii etc. 

  consolidarea colaborării internaționale; 

  contribuirea la organizarea activității de cercetare științifică a studenților; 

  cultivarea interesului față de activitatea științifică la studenți. 
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Funcțiile de conducere la Universitatea de Stat din Comrat sunt completate din rîndul cadrelor 

științifico-didactice, a căror pregătire profesională și experiență de muncă îndeplinesc rigorile școlii 

superioare. 

- Rectorul Universității de Stat din Comrat  - Zinaida Aricova, doctor în științe economice,  

conferențiar universitar; 

-  Prorector pentru activitatea științifică - Liudmila Fedotova, doctor  în științe agricole,  

   conferențiar universitar; 

 

Consiliul Științific al USC este compus din 7 membri care au grade și titluri științifice. 

Președintele Consiliului este L. Fedotova, dr., conf.univ., vice-rectorul USC, vicepreşedinte –

conf.univ. 

Consiliul realizează sarcinile următoare:  

  formarea, coordonarea și realizarea politicii științifice, de cercetare științifică în 

Universitate; 

  asigurarea integrării activității științifice cu procesul de studii și intensificarea influenței 

acesteia asupra calității pregătirii specialiștilor și a cadrelor științifico-pedagogice; 

  studierea, generalizarea și răspândirea experienței de activitate științifico-metodice ale 

subdiviziunilor structurale ale Universității și a altor instituții de învățămînt superior 

Consiliul tinerilor savanți al USC  este compus din 7 membri care au grade și titluri științifice. 

Conducătorul Consiliului este  Cara S.V.,  doctor în științe agricole. 

Consiliul realizează sarcinile următoare:  

   contribuie la creșterea profesională a tinerilor savanți și specialiști;  

  antrenează tineri specialiști în activitatea de cercetare științifică pe direcții fundamentale și 

aplicate, actuale pentru economia Republicii Moldova;  

 reprezintă interesele tinerilor savanți, lectori și specialiști la Consiliul de Savanți al USC;  

  propagă și contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor tinerilor savanți.  

Incubatorul de Inovare al  USC  este compus din 3 membri care au grade și titluri științifice. 

Directorul Incubatorului de Inovare este colaboratorul științific Levitskaia A.P., doctor  în științe 

economice, conferențiar  universitar. 

  Centrul realizează sarcinile următoare: 

 efectuează activitatea de cercetare în domeniul marketingului infrastructurii inovative a 

regiunii și elaborează bazele conceptuale ale perfecționării acesteia;  

 contribuie la dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul inovării și al afacerilor 

scientointensive;  



 desfășoară activități de formare și menținere a imaginii Găgăuziei ca teritoriu de dezvoltare 

inovativă cu un climat de investiții favorabil (organizează seminare tematice, training-uri, 

mese rotunde); 

 realizează  proiecte și programe sprijinite de autoritățile locale. 

Caracterizarea Incubatorului de Inovare: 

 transparența totală a scopurilor, sarcinilor și activității; 

 oportunitatea de formare a competențelor profesionale (aplicarea cunoștințelor teoretice în 

practică); 

 oportunitate deschisă pentru toți. 

Centrul Sistemului Informatic Integrat de Management Universitar  

(CSIIMU).  Conducătorul Centrului este Levandovski V.I., inginer-programator. 

CSIIMU desfășoară activitatea de cercetare științifică în probleme actuale de perfecționare 

profesională și reciclare a corpului de ingineri și pedagogi ai instituțiilor de învățămînt, a populației 

regiunii. 

2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei 

   Activitatea de cercetare științifică în USC a fost adaptată la prioritățile în domeniul cercetării, 

inovării și a învățămîntului superior ale politicii europene în domeniul socio-economic. 

   O direcție științifică a Universității de Stat din Comrat este „Dezvoltarea inovațională a regiunii 

policulturale în epoca globalizării”. Sarcinile strategice ale direcției științifice: 

  susținerea colectivelor științifico-pedagogice, a grupurilor, școlilor științifice existente, a 

căror activitate are ca scop dezvoltarea ștolilor științifice fundamentale, și formarea altor 

noi; 

  perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor științifice și științifico-pedagogice; 

 crearea condițiilor pentru consolidarea și dezvoltarea cercetărilor științifice fundamentale cu 

utilizarea tehnologiilor avansate; 

 susținerea prioritară a sectorului umanitar al științei universitare, legat, în primul rînd, de 

cercetarea istoriei, limbii și culturii poporului găgăuz; 

 extinderea spectrului de proiecte aplicate cu scopul elaborării unor metode științifice unicat; 

  integrarea științei universitare în spațiul economic și social al regiunii de sud a RM; 

 elaborarea conceptului și mecanismelor politicii inovaționale a Universității în domeniul 

activității științifice pentru lansarea cu drepturi depline pe piața investițiilor sectorului de 

producție al economiei regiunii; 



  susținerea și dezvoltarea formelor de colaborare cu organizațiile de cercetare științifică și 

alte organizații și întreprinderi cu scopul rezolvării în comun a sarcinilor tehnico-științifice 

și implementării elaborărilor științifice în producție; 

 Extinderea colaborării științifice de producție și științifico-pedagogice cu diferite institute 

de cercetări științifice. 

    Planul de lucru și eforturile pentru distribuirea resurselor în vederea atragerii de resurse 

financiare interne și externe este orientat spre două profiluri de colective științifice, în care au fost 

create direcții strategice și obiective de cercetare concrete. 

În perioada anilor 2010-2014, activitatea de cercetare a subdiviziunilor structurale ale  USC a fost 

concentrată pe două direcții de cercetare strategice: 

Profilul de cercetare științifică  „Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic 

regional”, care s-a format pe baza: catedrei „Economie”, catedrei „Contabilitate”, catedrei 

„Fitotehnie”, catedrei „TFPPA” și Centrului „Incubatorul de Inovare”. Conducătorii profilelor -   

doctorul în științe economice, conferențiar universitar, Ghenova S.I. şi doctorul în științe 

economice Carabet M.A.  

Teme de cercetare: 

 identificarea potențialului economic și analiza strategiilor concurențiale ale 

întreprinderilor/organizațiilor din regiune; 

 cercetarea problemelor de eficiență a funcționării întreprinderilor din sectorul agrar în 

condițiile guvernării anticriză a Republicii Moldova; 

 cercetarea potențialului inovațional al antreprenoriatului mic și mijlociu din UTA Găgăuzia; 

 studiul rolului inovațiilor în creșterea competitivității produselor întreprinderilor vinicole 

din Republica Moldova; 

 cercetarea metodelor științifice de analiză a eficienței activității de marketing a 

întreprinderilor; 

 particularitățile proceselor inovaționale în agricultură; 

 abordări inovaționale în domeniul activității de investiții a regiunii; 

 probleme de dezvoltare a antreprenoriatului inovativ în Moldova; 

 tehnologii de producție inovaționale și studiul indicatorilor calitativ ai produselor 

alimentare; 

 elaborarea și implementarea tehnologiilor oi, orientate spre îmbunătățirea calității 

produselor finite; 

 problemele și perspectivele de dezvoltare a zootehniei în regiunea sudică; 



 aspecte agroecologice de dezvoltare durabilă a sudului Moldovei; 

 particularitățile tehnologice ale fabricării produselor vinicole; 

 studiul stării solurilor din sudul Moldovei și impactul acestora asupra recoltei la hectar a 

culturilor agricole; 

 probleme de deșertificare în regiunea de sud a Republicii Moldova; 

 impactul condițiilor pedo-climaterice asupra recoltei la hectar a culturilor agricole din sudul 

Moldovei. 

Profilul de cercetare științifică  „Dezvoltarea inovaţională a potenţialului uman în mediul 

policultural”  a fost creat pe baza a trei secțiuni:  secțiunea  „Pregătirea specialistului pentru 

comunicarea interculturală în condițiile spațiului polietnic” (catedrele: „Pedagogie”, „Limbi 

moderne”, „Filologie română”, „Filologie găgăuză”), secțiunea  „Dezvoltarea inovațională în 

domeniul dreptului și științelor socioumanitare în mediul policultural” (catedrele: „Drept 

privat”, „Drept public”, ”Științe sociale”) și  secțiunea  catedrei MSIșiF „Probleme actuale ale  

ştiinţelor informaticii, matematice şi fizice”. 

Conducătorii profilelor  –    doctor în științe, conferențiar universitar Sirkeli V.P. şi  Curteva O.V. 

 

Teme de cercetare: 

 pregătirea specialistului pentru comunicarea interculturală în condițiile spațiului polietnic; 

  proiectarea conținutului policultural al instruirii pedagogice continue; 

 bazele pedagogice ale comunicării interculturale; 

 formarea competențelor comunicative la studenți în mediul academic polietnic; 

 abordarea prin competențe în sistemul învățămîntului; 

 limbile moderne în mediul intercultural în condițiile spațiului educațional inovațional; 

 cultura lingvistică a lumii; 

 cercetările teoretice și experimental-fonetice în limbile germane; 

 educația prin știința literară și lingvistică în contextul intercultural; 

 рlurilingvism şi multilingvism; 

 tradiţie si inovaţie în didactica limbii române; 

 tendinţe actuale în literatură şi lingvistică; 

 problemele actuale ale statului și dreptului Republicii Moldov în contextul integrării 

europene; 

 problemele actuale ale dreptului privat în lumina implementării normelor de drept 

internaționale și europene în legislația națională a Republicii Moldova; 



 problemele de drept public în doctrina juridică, legislație și practica de aplicare a dreptului a 

Republicii Moldova  și UE; 

 problemele actuale ale istoriei și etnologiei popoarelor din Europa de Sud - Est și Nordul 

Mării Negre; 

 cercetarea proprietăților magnetice, optice și luminiscente ale materialelor cu zona largă și a 

nano-structurilor pe baza acestora; 

 elaborarea materialelor didactico-metodologice electronice la matematică pentru 

specialitățile de profil și non profil; 

 aspectele informaționale ale guvernării anticriză; 

 metodologia formării abilităților de rezolvare a problemelor economico-matematice în 

cursul de matematic preuniversitar. 

2.1.3. Proiecte de cercetare  

Activitatea științifică a USC a constat, de asemenea, în realizarea unor proiecte obținute datorită 

participării universității la concursurile pentru obținerea granturilor la nivel național și 

internațional. 

În perioada anilor 2010-2014 Universitatea de Stat din Comrat a participat la realizarea proiectelor 

următoare: 

 proiectele de cercetare din cadrul programelor de stat-1 

 proiectele de cercetare internaţionale-22 

 proiectele de cercetare de transfer tehnologic-6 

 - Proiecte înaintate la  concurs în cadrul PC7-1 

 

 

Proiectele de cercetare din cadrul programelor de stat-1 

 1. Denumirea  proiectului: Parcul științifico-tehnologic și incubatorul de inovare. 

2. Profilul:  Economie, agricultură. 

3. Coordonatori de  proiect:  doctor în economie, conferențiar universitar Levitskaia A.P.,  

4. Durata proiectului: 01.01.2010-31.12.2015  

5. Executanți: doctor, conferențiar universitar Aricova Z.N.,  doctor în științe, conferențiar 

universitar Ghenova S.I.,  doctor în științe Neicovcena Iu.S., lector superior Curaxina S.S., lector 

Diacon N. 

6. Scopul  proiectului: Cercetarea activității inovaționale și antreprenoriale a sudului Republicii 

Moldova și implementarea tehnologiilor de tehnologie înaltă și scientointensive. Dezvoltarea 

suportului și contribuției la activitatea inovațională, atragerea de investiții în activitatea 



inovațională și transferul tehnologiilor, promovarea proiectelor de implementare a invențiilor, a 

tehnologiilor și materialelor noi în economia națională. 

Pentru realizarea scopurilor  proiectului au fost trasate sarcinile următoare: 

▪Cercetarea mediului inovațional și elaborarea bazelor conceptuale ale perfecționării infrastructurii 

inovaționale a regiunii; 

▪ Transferul și comercializarea tehnologiilor; 

▪ Transferul tehnologiilor între sectorul științific și ÎMM inovaționale, precum și în interiorul 

sectorului industrial.  

Proiectele de cercetare internaţionale 22 

Primul  proiect 

1. Denumirea  proiectului: Inter-university Start-up centers for students innovations development 

& promotion. 530349-FR-JPHES TEMPUS- SUCSID  

2. Profilul: managementul, marketingul activității Sturt-up; dreptul de proprietate intelectuală; 

calitatea de lider și comunicațiile. 

3. Coordonator de proiect:  doctor în economie, conferențiar universitar Ghenova S.I. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2012-15.10.2015. 

5. Executanți: doctor, conferențiar universitar Aricova Z.N., conferențiar, universitar Levițcaia 

A.P., lector superior Curaxina S.S., lectori Bobenco E.P., Diacon N.,  doctor, conferențiar 

universitar Cara S.V. 

6. Sarcina  proiectului: Cercetarea activității inovaționale și antreprenoriale în țările partenere prin 

sporirea creativității, competitivității și capacității de angajare a absolvenților universitari și 

extinderea colaborării între Universități, companiile inovaționale și de investiții pentru 

comercializarea cunoștințelor. 

Al doilea  proiect 

1. Denumirea  proiectului: European Neighbourhood Policy Law and Good Governance.530391-

SI-JPCR TEMPUS- EUNEG  

2. Profilul: Drept internațional 

3. Coordonator de proiect:  doctor în economie, conferențiar universitar Ghenova S.I. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2012-15.10.2015. 

5. Executanți: doctor, conferențiar universitar Zaharia S.C.,  doctor în științe Mironova S.,  doctor 

în științe Ianac I.V., lector superior Sult G.G., lector superior Romanova S.Ia., lector Cuijuclu E. 

6. Sarcina  proiectului: Cercetările priorităților relațiilor internaționale ale Uniunii Europene și 

Republicii Moldova și implementarea rezultatelor cercetării în procesul de studii pentru studenții 

din ciclul doi.  



Al treilea  proiect 

1. Denumirea  proiectului: Leading and Managing Change in Higher Education .530621-BG-

JPGR TEMPUS- La MANCHE  

2. Profilul: Management administrativ, marketingul serviciilor educaționale. 

3. Coordonator de proiect:  doctor în științe fizico-matematice,  conferențiar universitar Sircheli 

V.P. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2012-15.10.2015. 

5. Executanți: doctor, conferențiar universitar Taușanji  C.P., lector superior Popel G.P. 

6. Sarcina  proiectului:  Cercetarea potențialului administrativ în universitate extinderea 

drepturilor și capacităților studenților, activizarea participării studenților la procesul decizional la 

nivel de management administrativ. 

Al patrulea  proiect 

1. Denumirea  proiectului: Sistemul informatic integrat de management universitar: 

implementarea experienței UE în țările CSI.TEMPUS530181 DE-SMGR INURI 2012-2014.  

2. Profilul: Management informatic 

3. Coordonator de proiect:   doctor în științe, conferențiar universitar Fedotova  L.V. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2012-15.10.2014. 

5. Executanți: lector superior Iovciu M.I., lector Levandovski V.I. 

6. Sarcina  proiectului:  Cercetarea și elaborarea sistemului complex integrat de management 

informatic la Universitățile din Ucraina, Belarus, Moldova și Georgia, pe baza experienței 

europene. Se elaborează software de generație nouă pentru administrarea universității pe baza 

analizei și procesării fluxurilor de informații. 

 

Al cincilea   proiect 

1. Denumirea  proiectului: Consolidarea autonomiei universitare în Moldova. TEMPUS 530740 –

DK-JPCR 2012-2015. ÎN CAUTAREA (RE) DEFINIRII AUTONOMIEI UNIVERSITARE” 

2. Profilul: Management, economie. 

3. Coordonator de proiect:   doctor în științe, conferențiar universitar Aricova Z.N. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2012-15.10.2015. 

5. Executanți:  doctor în științe, conferențiar universitar Fedotova L.V.,  doctor în științe, 

conferențiar universitar Cara M.F. 

6. Sarcina  proiectului:  Cercetarea experienței principalelor instituții de învățămînt superior 

europene în probleme de autonomie și implementarea elementelor de autonomie universitară în 

instituțiile de învățămînt superior din Moldova. 



 

Al șaselea  proiect 

1. Denumirea  proiectului: Сrearea unei reţele universitare tematice în ştiinţe aplicate şi 

economice în Мoldova 16597-TEMPUS 1-2011-1-FR . 

2. Profilul: Economie. 

3. Coordonator de proiect:   doctor în științe, Velicova T.G. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2012-15.10.2014. 

5. Executanți:  doctor în științe, conferențiar universitar Sircheli V.P., lector superior Lupașcu S.   

6. Sarcina  proiectului: Studiul și implementarea sistemului de instruire la distanță Moodle în 

procesul de studii al  Universității de Stat din Comrat. 

 

Al șaptelea  proiect 

1. Denumirea  proiectului: Dezvoltarea centrelor educaționale de tehnologii moderne pentru 

funcționarii publici  144742-TEMPUS 2008-DE-JPHES (2008-4744).  

2. Profilul: Tehnologii ale informației. 

3. Coordonator de proiect:   doctor în științe, conferențiar universitar Fedotova  L.V. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2008-15.10.2011. 

5. Executanți:  doctor în științe, conferențiar universitar Sircheli V.P., lector superior Iovciu M.I.   

6. Sarcina  proiectului: Studiul și implementarea sistemelor de tehnologii ale informației moderne 

în procesul de studii al Universității  pentru instruirea funcționarilor publici din regiune. 

 

Al optulea  proiect 

1. Denumirea  proiectului: Developpement de partenariats avec les entreprises en Moldavie 2009 

2012  1447544-2008-ТEMPUS -DE- FR-JPHES .  

2. Profilul: elaborarea curriculei. 

3. Coordonator de proiect:   doctor în științe, conferențiar universitar Levițcaia A.P. 

4. Durata proiectului: 15. 10.2008-15.10.2012. 

5. Executanți:  doctor în științe, conferențiar universitar Aricova Z.N.,  doctor în științe, 

conferențiar universitar Taușanji C.P., lector Radova L.A. 

6. Sarcina  proiectului:  Crearea cirriculei noi la disciplina „Economia imobilelor” și 

implementarea acesteia în procesul de studii al catedrei „Economie”. 

Proiectele de cercetare de transfer tehnologic-6 

1) Reconstrucţia şi modernizarea producţiei de soiuri-clone de struguri tehnici în 

condiţiile SC „Tomai-Vinex” SA.  



Coordonatorul proiectului doctor în ştiințe, conferențiar universitar Cara S.V. 

2) Identificarea rezervelor de creştere eficienţei economice a procesului de producţie 

în cadrul Colhozului „Pobeda”  

Coordonatorul proiectului Parmacli D.  

3) Identificarea rezervelor de creştere eficienţei economice a procesului de producţie 

în cadrul întreprinderii CSP „Daalar duzu”, r-l Ciadîr-Lunga 

Coordonatorul proiectului Parmacli D.  

4) Identificarea rezervelor de creştere a profitului net a înztreprinderii SRL „Cumnuc 

agro” 

Coordonatorul proiectului Parmacli D.  

5) Optimizarea tehnologiei de producere a poamei în SC „Tomai-Vinex” SA. 

Coordonatorul proiectului doctor în economie, conferențiar universitar Levitskaia A.  

6) «Изготовление комплекта оборудования для безотходного эффективного 

использования древесины в условиях мебельных производств»  SRL 

Goliat-Vita» 

Coordonatorul proiectului doctor în economie, conferențiar universitar Levitskaia A.  

 

Proiecte înaintate la  concurs în cadrul PC7 

 

 Servicii EURAXESS Moldova - Center de Servicii EURAXESS KDU 

Coordonatorul proiectului doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar 

Sircheli V.P. 

 

 

2.2. Personalul  uman   

2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere cu precizare 

Universitatea de Stat din Comrat deține un potențial înalt de resurse pentru realizarea misiunii 

Universității și pentru asigurarea calității studiilor și a cercetărilor științifice. Lectorii cu grade 

științifice și didactice constituie circa 50%.  La situația din 1.10.2014, Universitatea de Stat din 

Comrat în domeniul științei și inovării era completată cu  146 de lectori titulari. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index


Fişa Rectorului CSU 

I. Titlul, numele şi prenumele 

Zinovia ARICOVA, doctor în ştiinţe economie, conferenţiar universitar al USC 

II. Activitatea ştiinţifică 

1. Conducător al proiectului de cercetare  bilateral „Parcul științific-tehnologic și incubatorul de 

inovare”. 

2. Participare la proiectul „Consolidarea autonomiei universitare în Moldova”. 

3. Participare la proiectul  ”Inter-university Start-up centers for students innovations development & 

promotion”. 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii, manuale editate în ţara şi străinătate, аrticole în reviste naţionale, articole în culegeri. 

Participant activ la diferite manifestări științifice globale, internaționale (dintre cele recente: 

forumurile științifice din Turcia, 2010;  Franța, 2013, Danemarca, 2013,  SUA 2013 şi naționale).  

Conducător științific și referent al tezelor de doctorat. 

IV.  Activitatea managerială 

1. Membru al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. 

2. Membru al Consiliului Rectorilor al Uniunii Universităților din Eurasia (EURAS). 

2. Membru al Consiliului Uniunii Universităților din bazinul Mării Negre. 

 

 

2.2.2. Personalul încadrat la profilul de  cercetare 



Lista personalului din administrație și a coordonatorilor direcțiilor de cercetare științifică 

nr. 

d/o 

Numele 

prenumele 

Anul 

nașterii 

Studiile 

(instituția, anul) 
Gradul științific 

Titlul ştiinţific sau ştiinţ. 

did. 

Implicare în 

proiecte 

de cercetare 

internaţionale 

Îndrumarea 

doctoranzilor 

Funcţii deţinute/ 

Sarcina ştiinţifică   

1.  

 

 

 

Aricova  

Zinovia 

1963 

 

 

Academia de Studii 

Economice din Moldova,  

1992. 

 

 

Doctor în științe economice, 

2006.  

 

 

 

Conferențiar universitar, 

2009. 

Proiectele de 

cercetare din 

cadrul 

programelor 

de stat 

2011,2012, 

2013. 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale 

2010,2011, 

2012,2013, 

2014 

 

Nr.1947D din 

13.02.2014г. 

 

 

Rector, 2010./ 

1.17 

2.  

Tcaci 

Liubov 1959 

Institutul Pedagogic de Stat 

din Tiraspol, 1987.  
Doctor în științe pedagogice, 

2002. 

-   Prorector pentru 

activitatea de 

studii, 2013 / 0,7 

3.  

Fedotova 

Liudmila 

1956 

Institutul Agricol 

”M.V.Frunze” din Chișinău, 

1983. 

Doctor în științe agricole, 

1994. 

Conferențiar universitar, 

2000. 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale 

2010,2011, 

2013,2014 

 Prorector pentru 

activitatea 

științifică, 2005/ 

1.17 

4.  

Taușanji  

Constantin 
1947 

Institutul Economiei 

Naționale din Odesa, 1974. 

Doctor în științe economice, 

1987. 

Conferențiar universitar, 

2011. 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale, 

2014 

 Decan al facultății 
de economie, 2005. 

/ 0.46 

5.  

Cara  

Serghei 

1979 

Universitatea de Stat din 

Comrat, 2002. 
Doctor în științe agricole, 

2010. 

- Proiectele de 

cercetare de 

transfer 

tehnologic 

2014, 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale,

2014 

 Decan al facultății 
agrar-tehnologice, 

2013./ 0.5 

6.  
Ianioglo 

Maria 
1957 

Institutul Pedagogic 

”T.G.Șevcenco” din 

Doctor în științe pedagogice, 

2013. 

-   Decan al facultății 
de cultură 



Tiraspol,1983. națională, 2006./ 

0,5 

7.  

Zaharia 

 Serghei 
1971 

Universitatea de Stat de 

Pedagogie ”Ion Creangă” din 

Chișinău, 1994. 

Doctor în istorie, 2003. Conferențiar universitar, 

2005. 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale, 

2013 

 Decan al facultății 
juridice, 2003/ 

0,5 

8.  

 

 

 

Levitskaia Ala 

1973 

Universitatea de Stat din 

Comrat, 1995. 
Doctor în științe economice, 

2000. 

Conferențiar universitar, 

2005. 

Proiectele de 

cercetare din 

cadrul 

programelor 

de stat 

2011,2012, 

2013. 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale 

2012,2013, 

2014 

 

nr.1483 din 

16 februarie 

2012 

Directorul 

Incubatorului de 

Inovare 2012 
con.univ. al 

catedrei de 

economie 2003/ 

1.17 

9.  

Sirkeli  

Vadim 

1978 

Universitatea de Stat din 

Moldova, 2000 
Doctor în științe fizico-

matematice, 2005 

Conferențiar universitar, 

2008. 

Proiectele de 

cercetare 

internaţionale, 

2010,2011, 

2013,2014 

 Șef catedră.Conf.-

univ. al catedrei 

tehnologii ale 

informației, 

matematică și 
fizică, 2007/ 0,47 

10.  

Carabet 

Maria 
1982 

Universitatea de Stat din 

Comrat, 2006. 
Doctor în științe economice, 

2013. 

   Șef catedră.Conf.-

univ.  al catedrei de 

contabilitate, 

2014/0.46 

11.  

Curteva Oxana 

1972 

Institutul Pedagogic de Stat 

”Ion Creangă” din Chișinău, 

1997. 

Doctor în științe pedagogice, 

2012. 

-   Șef catedră.Conf.-

univ.  al catedrei de 

pedagogie, 2014/ 

0,5 

12.  

 

Ghenova  

Svetlana 

1970 

Academia de Studii 

Economice din Moldova, 

1993. 

Doctor în științe economice, 

2006.  

 

Conferențiar universitar, 

2009. 

Proiectele de 

cercetare din 

cadrul 

programelor 

de stat 

2011,2012, 

2013. 

Proiectele de 

cercetare 

 Conf.-univ.  al 

catedrei de 

economie 2007/ 

1.34 



internaţionale 

2012,2013, 

2014 

13.  

Sulac Sofia 

1963 

Universitatea de Stat de 

Pedagogie din Bălți, 1983 

Doctor în filologie, 2006 Conferențiar universitar, 

2009. 

  Șef catedră.Conf.-

univ.  al catedrei de 

limbi moderne. 

2007/ 

0,5 

14.  

Romanova 

Svetlana 

1962 

Instututul Pedagogic de Stat 

”Ion Creangă” din Chișinău, 

1988. 

- - Proiectele de 

cercetare 

internaţionale, 

2013,2014 

 Șef catedră.Lector 

superior al catedrei 

de științe sociale, 

2006/ 

0,32 

15.  
Novac 

Anastasia 
1984 

Universitatea de Stat din 

Comrat, 2007г. 

- -   Șefa secției de 

cadre, 2007. 

16.  

Sibova 

Ecaterina  
1956 

Universitatea de Stat 

„V.I.Lenin” din Chișinău, 

1982. 

- -   Șefa secției 

management, 

calitate și  procesul 

de studii, 2011. 

17.  
Telpis Maria 

1956 
Universitatea de Stat din 

Comrat, 2011. 

- -   Economist 

principal, 2006. 

18.  
Cimpoieș Vera 

1962 
Universitatea de Stat din 

Comrat, 1998. 

- -   Director de 

bibliotecă, 2000. 

19.  

Levandovski 

Vladislav 
1970 

Școala Superioară de Ingineri 

pentru Aviație din Voronej,  

1992. 

- -   Șeful Centrului 

Tehnologii ale 

Informației, 2012./ 

0,12 

20 

Sult Gheorghi 

1971 

Universitatea de Stat din 

Comrat, 1995. 

Doctor în drept  

2014 

-   Consultant juridic 

principal, 2013/ 

0,5 

 Total       10.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista personalului auxiliar  

nr. 

d/o 
Numele, prenumele Anul nașterii  Studii 

Tip de angajare 

(titular, cumul intern, 

cumul extern) 
Funcția deținută 

1.  Arnaut Tatiana Dmitri 1983  superioare titular 
Dispecer superior al decanatului 

facultății de cultură națională  

2.  Varban Maria Mihail 1984  superioare titular Bibliotecară  

3.  Vasilachi Tatiana Fiodor 1973  superioare titular Pedagog social 

4.  Vlah Elena Andrei 1961  superioare titular 

Laborant superior al catedrei de 

tehnologii ale informației, 

matematică și fizică  

5.  Vlah Elena Andrei 1991  superioare titular 
Dispecer superior al catedrei de 

drept public 

6.  Voicova Maria Nicolai 1961  superioare titular Secretar al cancelariei 

7.  Dimitroglo Ludmila Nicolai 1972  superioare titular 
Dispecer superior al decanatului 

facultății juridice  

8.  Ivanova Olga Anton 1948  superioare titular Lucrător medical  

9.  Cazacu Victoria Vasile 1965  superioare titular Bibliotecară 

10.  Cambur Ana Vasile 1980  superioare titular Contabil de categoria a 2-a 

11.  Cara Ala Dmitri 1976  superioare titular Metodist pentru procesul de studii 

12.  Casîm Oxana Mihail  1977  superioare titular Laborant la catedra militară 

13.  

Colesnicov Maxim Mihail 

1990  superioare titular 

Laborant superior al catedrei 

tehnologii ale informației, 

matematică și fizică 

14.  Curteva Ala Stepan 1977  superioare titular Contabil de categoria a 2-a 

15.  Cîrma Tamara Vladimir 1953  superioare titular Șefa cancelariei 

16.  Levandovscaia Maria Nicolai 1976  superioare titular 
Secretar la decanatul facultății de 

economie  

17.  Manaf  Irina Nicolai 1981  superioare titular Inspector de cadre superior 

18.  Mihailova Veronica Ivan 1973  superioare titular Bibliotecară 

19.  Odnostalco Tatiana Victor 1979  superioare titular Secretar superior al cancelariei  

20.  Palacior Nelea Ivan 1972  superioare titular 
Inspector pentru activitatea cu 

studenții  

21.  Patraman Irina Vitalie 1962  superioare titular 
Laborant superior al facultății 
agrar-tehnologice  

22.  Peeva Tatiana Petru  1986  superioare titular 
Dispecer superior al decanаtului 

facultății agrar-tehnologice 

23.  Ponomariova Olga Dmitri  1981  superioare titular 
Dispecer superior al catedrei de 

filologie găgăuză 

24.  Radova  Ludmila Alexandr 1966  superioare titular Dispecer superior al catedrei de 



economie 

25.  Racovcena Rafaila Rafail 1957  superioare titular 
Dispecer superior al decanatului 

facultății de economie  

26.  Reaposov Denis Alexandr 1993  superioare titular laborant la CTI    

27.  Sarî Irina Dmitri  1993  superioare titular 
Dispecer superior al catedrei de 

contabilitate 

28.  Staneva Nadejda Gheorghi  1985  superioare titular 
Dispecer superior al catedrei de 

drept privat 

29.  Starciuc Aliona Valerian 1976  superioare titular 
Dispecer superior al catedrei de 

filologie română 

30.  Stoianova Tatiana Danila 1981  superioare titular 
Dispecer superior al catedrei de 

pedagogie 

31.  Sult Valentina Dmitri 1972  superioare titular Arhivar 

32.  Surnina Sonea Gheorghi 1970  superioare titular 
Metodist pentru organizarea 

instruirii studenților străini  

33.  Topal Ludmila Dmitri 1975  superioare titular 
Conducător al practicii de 

producție  

34.  Uzun Valentina Ivan 1965  superioare titular 

Dispecer superior al catedrei de 

tehnologie a informației, 

matematică și fizică   

35.  Țurcan Ecaterina Serafim 1943  superioare titular Traducător  

36.  Ceachir Larisa Ivan 1985  superioare titular Bibliotecară 

 



Personalul administrației în domeniul științei și coordonatorii de direcții de cercetare științifică – 

20 de persoane. Dintre acestea 14 persoane ( 70%) cu grade de  doctor în științe. 

Împărțirea personalului după vîrstă 

                            sub 35 de ani 

          35-45 de ani 

          45-54 de ani 

> 65 de ani 

 

Sarcina științifică a personalului administrației în domeniul științei constituie, în anul 2014,  10,38. 

În perioada de referință (2010-2014) persoanele din personalul administrației au participat la 

diferite activități care au contribuit la sporirea calificării: seminare științifico-practice, stagii, 

conferințe științifice, simpozioane, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, în țările 

următoare:  SUA, Turcia, Franța, Bulgaria,  Germania, Rusia, Grecia, Ucraina, Lituania, Kazahstan, 

Azerbaidjan, Finlanda, România, Slovenia, Turkmenistan, Portugalia, Marea Britanie, Georgia, 

Danemarca, Polonia, Italia, Belarus, Scoția, Estonia, Suedia, Armenia. 

Personalul  USC, care are un mare număr de deplasări de serviciu peste hotare: 

 Aricova Z.N.  doctor în științe, conferențiar universitar - 52 de zile; 

Tcaci L.T.  doctor în științe, conferențiar universitar - 33 de zile; 

Fedotova L.V.  doctor în științe, conferențiar universitar - 93 de zile; 

Levitskaia A.P.  doctor în științe, conferențiar universitar - 154 de zile; 

Ghenova S.I.  doctor în științe, conferențiar universitar - 86 de zile; 

Sirkeli V.P.  doctor în științe, conferențiar universitar - 190 de zile; 

Sulac S.C. doctor în științe, conferențiar universitar - 60 de zile; 



Șapte lectori ai  Universității au efectuat stagii de peste o lună la diferite Universități din Europa și 

SUA. 

1. Fedotova L.V.- programul Erasmus Mundus - 3 luni ( Grecia); 

2. Sulac S.C. – programul DAAD - 2 luni (Germania); 

3. Sirkeli V.P.- programul DAAD - 1 lună ( Germania); 

4. Sirkeli V.P. programul Erasmus Mundus - 5 luni (Finlanda); 

5. Levitskaia A.P. programul Erasmus Mundus -10 luni (Germania); 

6. Deceva E. programul Fulbright -8 luni (SUA); 

7. Zaharia G. programul Fulbright – 8 luni (SUA); 

8. Palic O. programul Fulbright – 12 luni ( SUA) 

 

Profilul de cercetare științifică  „Dezvoltarea inovațională a sectorului agrar-economic 

regional”.  

Numărul total de executanți ai profilului - 31  de persoane (13 persoane cu grade științifice), 

inclusiv   11  doctori în științe,  2 doctori habilitați. Titlul didactico-ştiinţific de profesor  universitar 

a fost deţinut de 2 persoane, de conferenţiar universitar – de 7 persoane. 

Ponderea cercetătorilor care dețin autorizație pentru conducerea doctoranzilor - 19,35% 

(6 pers.). Ponderea cercetătorilor tineri (< 35 de ani) în totalul cercetătorilor -  32%. Sarcina 

științifică constituie 14,76. 

Profilul de cercetare științifică  „Dezvoltarea inovațională a potențialului de cadre în mediul 

policultural regional”.   

Numărul total de executanți ai profilului - 76  de persoane ( 46 de persoane cu grade științifice), 

inclusiv, 39  de doctori în științe,  7 doctori habilitați. Titlul didactico-ştiinţific de profesor  

universitar a fost deţinut de 8 persoane, de conferenţiar universitar – de 11 persoane. 

Ponderea cercetătorilor care dețin autorizație pentru conducerea doctoranzilor  - 18,18% (14 pers.). 

Ponderea cercetătorilor tineri (sub 35 de ani) în totalul cercetătorilor - 18,18 %. Sarcina științifică 

constituie 23.83. 

 

 

 

 



Lista nominală pe profiluri «Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional»   
Numele, 

Prenumele 

Anul 

nașterii  

Funcția Studiile 

(Instituţia/anul) 

 

 

Specialitatea  

ştiinţifică 

 

 

Gradul ştiinţific Titlul ştiinţific Abilitare cu 

drept cond/cons 

Forma/tipul de 

angajare (titular, 

cumul intern, cumul 

extern) 

Sarcina 

ştiinţifică  

(A) 

Sarcina 

didacti

că (B) 

 

Total  

sarcina  

ştiinţ 

A+B/3 

 

 

Aricova 

Zinovia 

 

1963 

 

 

Rector USC 

 

Doctorantura ASEM, 

Republica Moldova 

2006 

08.00.06 Marketing; 

logistică 

Doctor în 

economie 

Conferenţiar 

universitar 

Cu drept de 

conducător 

ştiinţific 

titular 1 0.5 1,17 

Fedotov 

Liudmila 

1956 Vicerector 

 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

1984 

06.01.01 – 

Agrotehnică 
Doctor în științe 

agricole 

Conferenţiar 

universitar 

 titular 1 0,5 1,17 

Parmacli 

Dumitru 

1941 Profesor universitar 

al catedrei de economie 

Doctorantura 

1993 

08.00.05. Economie şi 

management (în 

ramură) 

Doctor habilitat în 

economie 

Profesor 

universitar 

Cu drept de 

conducător 

ştiinţific 

titular  1.02 0,34 

Leviţcaia Alla  1973 Conferenţiar 

universitar al catedrei 

de economie 

Doctorantura ASEM, 

Republica Moldova 

2000 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

ramură) 

Doctor în 

economie 

Conferenţiar 

universitar  

 

Cu drept de 

conducător 

ştiinţific 

titular  
1 

0,5 1,17 

Cara  

Maria 

1949 Conferenţiar universitar 

al catedrei de economie 

Doctorantura UASM, 

Republica Moldova 

1995 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

ramură) 

Doctor în 

economie 

Conferenţiar 

universitar  

 

Cu drept de 

conducător 

ştiinţific 

titular   1,5 0,5 

Cara Serghei 1979 Decan al facultății 
agrare 

Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

06.01.08 – Viticultură Doctor în științe 

agricole 

 - titular  1,5 0,5 

Ghenova 

Svetlana 

1970 Conferenţiar 

universitar al catedrei 

de economie 

Doctorantura ASEM, 

Republica Moldova 

2006 

08.00.06 Marketing; 

logistică 

Doctor în 

economie 

Conferenţiar 

universitar 

Cu drept de 

conducător 

ştiinţific 

titular 
1 

1.01 1.34 

Karabet Мaria 1982 Șefa catedrei 

„Contabilitate și 

finanțe” 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 2006. 
Finanțe și contabilitate Doctor în 

economie 

Conferenţiar 

universitar  

 

- titular  1,39 0,46 

Tauşanji 

Konstantin 

1947 Decan al facultății de 

economie 

Universitatea 

Națională de 

Economie din Odesa 

1974. 

Economie Doctor în 

economie 

Conferenţiar 

universitar  

 

- titular  1,3 0.46 

Koverdeaga 

Vladimir 

1958 Lector superior Universitatea de Stat 

din Chișinău, 1985 

Economie și 
management 

Doctor în 

economie 

  titular  0,65 0,22 

Mitiş Feodor 1941 Conferenţiar 

universitar 

Academia Frigului din 

Odesa, or. Odesa, 

1974-1978 

05.14.05 – Bazele 

teoretice ale 

termotehnicii 

Doctor în științe 

tehnice 

Conferenţiar 

universitar  

  

- titular  0,55 0,18 

Derendovskaia 

Antonina 

1940 profesor Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova 

 

03.00.12 – Fiziologie 

vegetală 

06.01.08 – Viticultură 

doctor habilitat profesor 

universitar 

Cu drept de 

conducător 

ştiinţific 

cumul extern  0,5 0,17 

Neikovcena 

Iulia 

1983 Lector Universitatea de Stat 

din Comrat, 2006 г. 

06.02.04 

Tehnologia creşterii 

animalelor şi obţinerii 

Doctor în științe 

agricole 

- - titular 1  1 

Musca Snejana 1979 Lector universitar al 

catedrei de economie 

Doctorantura ASEM, 

Republica Moldova 

2007 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

ramură) 

- - - titular  1,19 0,4 

Proăţiuc 

Natalia 

1988 Lector universitar al 

catedrei de economie 

Masteratul 

Universității de Stat 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

- - - cumul extern  0,42 0,14 

http://www.cnaa.md/institutions/uasm/
http://www.cnaa.md/institutions/uasm/
http://www.cnaa.md/nomenclature/agriculture/060101/
http://www.cnaa.md/institutions/uasm/
http://www.cnaa.md/institutions/uasm/
http://www.cnaa.md/nomenclature/engineering/051405/
http://www.cnaa.md/nomenclature/engineering/051405/
http://www.cnaa.md/nomenclature/engineering/051405/
http://www.cnaa.md/institutions/uasm/
http://www.cnaa.md/institutions/uasm/


din Comrat, 2011  ramură) 

Curaxina 

Svetlana 

1978 Lector superior 

al catedrei de 

economie 

Doctorantura UASM, 

Republica Moldova 

2010 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

ramură) 

- - - titular  1,5 0,5 

Babenco  

Elena 

1982 Lector universitar 

al catedrei de 

economie 

Masteratul 

Universității de Stat 

din Comrat,  2007 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

ramură) 

- - - titular  1,14 0,38 

Aculova 

 Olga 

1980 Lector universitar al 

catedrei de economie 

Doctorantura ASEM, 

Republica Moldova 

2006 

08.00.05. Econome şi 

management (în 

ramură) 

- - - titular  1,42 0,47 

Dudoglo 

Tatiana  

1977 Lector superior Universitatea de Stat 

din Comrat 

 

Finanțe și asigurări    titular  1,11 0,37 

Тodorici 

Liudmila 

1984 Lector Universitatea de Stat 

din Comrat 

2008 

Contabilitate și audit    titular  1,27 0,42 

Zlatovcena 

Inna 

1981 Lector Universitatea de Stat 

din Comrat, 2003 
Contabilitate și audit    titular  0,96 0,32 

Cihicina 

Evdokia 

1940 Lector superior Facultatea de 

Universității 
Cooperatiste din 

Moscova  

Economia comerțului    titular  0,52 0,17 

Kiurkciu Vitalii 1973 Lector Universitatea de Stat 

din Comrat 

Management    titular  0,5 0,17 

Zlatova 

Svetlana 

1974 Lector superior Universitatea de Stat 

din Comrat, 1996 
Activitatea bancară și 

fiscalitatea 

   titular  1,13 0,38 

Koseleva Olga 80 Lector superior Universitatea de Stat 

din Comrat 

specializare: 

Agroecologia 

masterand   titular  0,92 0,31 

Statov Nikolai 1968 Lector superior Institutul Agricol din 

Odesa, 

1985-1986; 

1989-1993 

Zooinginer - - - titular - 1,33 0,44 

Кioroglu Anna 1970 Lector superior Institutul de 

Tehnologie în 

Industria Alimentară 

din Odesa 

„M.V.Lomonosov”  

1989-1994 

Inginer-tehnolog 

pentru conservarea 

fructelor, legumelor, 

cărnii și peștelui  

- - - titular - 1,37 0,46 

Deli Maria 1972 Lector superior Institutul de 

Tehnologie în 

Industria Alimentară 

din Odesa 

„M.V.Lomonosov”  

1989-1994 

Inginer –tehnolog  

pentru fabricarea 

produselor de 

panificație, de 

cofetărie, a pastelor 

făinoase și a 

concentratelor 

alimentare  

- - - titular - 1,18 0,39 

Lazarev Ivan 1974 Lector superior Universitatea de Stat 

din Comrat 1994-1999 

Tehnolog pentru 

producțiile de 

fermentare și 
vinificație 

- - - titular - 1,08 0,36 

http://www.cnaa.md/institutions/uasm/
http://www.cnaa.md/institutions/uasm/


Оrmanji  Nina 1977 Lector superior Universitatea de Stat 

din Moldova  

1994-1999 

Chimist - - - titular - 1,23 0,41 

Gheorghieva 

Tatiana 

1974 Lector Universitatea de Stat 

din Comrat 1994-1999 

Inginer-tehnolog 

pentru conservarea 

fructelor și legumelor  

- - - titular - 0,49 0,16 

Total           14,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista nominală pe profiluri «Dezvoltarea inovaţională a potenţialului uman în mediul policultural  

 
nr

. 

Numele, 

prenumele 

Anul  

naşterii  

 

Funcția Studiile (Instituţia / 

anul)  

 

Gradul  

ştiinţific  

 

Titlul  

ştiinţific  

 

Abilitare  

cu drept  

cond./cons 

 

Forma/tipul de 

angajare (titular, cumul 

intern, cumul extern) 

Sarcina  

ştiinţifică 

(а) 

Sarcina  

didactică 

(В) 

Тotal  

sarcina  

ştiinţ.  

А+в/3 

 

1.  Tcaci Liubov  1959 Prorector pentru 

activitatea de 

studii  

Institutul Pedagogic 

de Stat „T.Șevcenco” 

din Tiraspol, 1987 

Doctor în 

pedagogie 

conferenţiar 

universitar 

 titular  0,52 0,17 

2.  Ianioglo Maria  1959 Decanul facultății 
de cultură 

națională, 

conferențiar 

universitar 

Institutul Pedagogic 

de Stat „T.Șevcenco” 

din Tiraspol ,1983 

Doctor în 

științe 

pedagogice 

  titular  1,5 0,5 

3.  Curteva Oxana  1972 Șefa interimară a 

catedrei de 

pedagogie,  

conferențiar 

universitar 

Institutul Pedagogic 

de Stat „Ion Creangă” 

din Chișinău, 1997 

Doctor  în 

științe 

pedagogice 

  titular  1,5 0,5 

4.  Chior Ludmila  1974 Conferențiar 

universitar  

Universitatea 

Corporativă de Stat 

„T.G.Șevcenco” din 

Transnistria,  1997 

Doctor în 

psihologie 

  titular  1,5 0,5 

5.  Bondarenco Ala  1937 Lector superior Universitatea de Stat 

din Chișinău, 

Institutul Pedagogic 

din Kiev, 1971 

 

Doctor în 

pregătirea 

specială  

  titular  0,65 0,22 

6.  Bucun Nicolai  1944  Universitate de Stat 

de Medicina si 

Farmacie „N. 

Testemițanu”, 1969 

 

 

Doctor  în 

medicină, 

habilitat în 

psihologie 

profesor  19.00.07 – 

Psihologia 

pedagogică, 

psihologia 

dezvoltării, 

psihologia 

personalității,  
19.00.10 – 

Psihologia 

corecțională 

19.00.05 -  

cumul extern  0,37 0,12 
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Psihologia  

socială 

 

7.  Stratan 

Valentina  

1954  Institutul Pedagogic 

„Ion Creangă” din 

Chișinău, 1976 

 

Doctor în 

pedagogia 

specială   

conferenţiar 

universitar 

 cumul extern  0,67 0,22 

8.  Lapoșina Emilia  1959  Institutul Pedagogic 

„Ion Creangă” din 

Chișinău,  1981 

 

Doctor în 

pedagogia 

specială   

conferenţiar 

universitar 

13.00.03 -  

Pedagogia 

specială  

(corecțională)

,  2006 

cumul extern  0,5 0,16 

9.  Ibrișim Ludmila  1971 Lector superior Institutul Pedagogic 

de Stat „T.Șevcenco” 

din Tiraspol,  1991 

Masterand    titular  1,43 0,48 

10.  Beanova Irina  1970 Lector superior Institutul Pedagogic 

de Stat „T.Șevcenco” 

din Tiraspol,  1991 

Masterand    titular  1,41 0,47 

11.  Levintii Galina  1970 Lector superior Institutul Pedagogic 

de Stat „T.Șevcenco” 

din Tiraspol,  1995 

Masterand    titular  1,42 0,47 

12.  Vlah Maria  1968 lector Universitatea de Stat 

din Comrat, 1999 

Masterand    titular  1,49 0,49 

13.  Iamboglo 

Ecaterina  

1970 lector Institutul Pedagogic 

de Stat „Ion Creangă” 

din Chișinău, 1999 

Masterand    titular  1,16 0,38 

14.  Balova Vera  1959 Lector superior Institutul Pedagogic 

de Stat „T.Șevcenco” 

din Tiraspol,  1980 

Masterand   cumul extern  0,32 0,1 

15.  Mutcoglo 

Galina 

 

1976 

Şef catedră Lector 

universitar 

Universitatea 

Pedagogică din 

Chişinău”I. reangă”, 

1998 

Masterand           titular    1,31 0,43 

16.  Cuţitaru Natalia  

1957 

Lector superior Universitatea de Stat 

din Moldova, 1980 

 

Doctor în 

filologie 

  titular   1,24 0,41 

17.  Botezatu 

Liubovi 

 

1949 

 Institutul Pedagogic 

Ion Creangă, 

1972 

Doctor în 

ştiinţe 

pedagogice  

conferenţiar 

universitar 

 titular   1,26 0,42 

18.  Mititelu Oxana  Lector universitar Universitatea de Stat Doctor în   titular  1,27 0,42 
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1986 din Cahul, 2008 

 

filologie 

19.  Nedu Liudmila  

1982 

Lector universitar Universitatea de Stat 

din Comrat, 2000 

 

   titular  0,9 0,3 

20.  Racovcena 

Tatiana  

 

 1970 

Lector superior Universitatea 

Pedagogică din 

Chişinău”I. 

Creangă”, 1994 

 

Doctor în 

ştiinţe 

pedagogice 

  titular  0,76 0,25 

21.  Boicova Larisa  

1974 

Lector superior Universitatea de Stat 

din Comrat,1996 

 

Doctor în 

filologie 

  titular  0,67 0,22 

22.  Burlacu 

Alexandru  

 

1954 

 Institutul Pedagogic 

Ion Creangă, 

1977 

Doctor - 

habilitat 

în filologie 

 

 

Profesor     prin cumul 

 

 0,37 

 

0,12 

23.  Apetri Dumitru  

1940 

 Universitatea de Stat 

din Cernigov, 

1967 

 

Doctor în 

filologie 

 

Conferenţiar  prin cumul 

 

 0,36 0,12 

24.  Zaharia Viorica  

1972 

 România, 

Universitatea de Stat 

„Transilvania”, 

Braşov, 1995 

Doctor în 

filologie 

 

conferenţiar 

universitar 

   prin cumul 

 

 0,36 0,12 

25.  Sulac Sofia 1963 șefa catedrei de 

limbi moderne, 

conferențiar 

universitar   

Universitatea de Stat 

„A.Russo” din Bălți, 
1983 

Doctor  în 

filologie   

conferenţiar 

universitar 

 titular  1,49 0,5 

26.  Babîră Nicolai 1940  Institutul Pedagogic 

din Moldova, 1965 

Doctor 

habilitat  

în filologie 

profesor 10.02.04 – 

Limbi 

germane  

10.02.19 – 

Lingvistica 

generală, 

2005 

2011 

titular  1,02 0,34 

27.  Chirdeachin 

Alexandr 

1978 Lector superior Universitatea de Stat  

din Moldova, 2001 

Doctor  în 

filologie 

  cumul extern  0,35 0,11 

28.  Nacioglo 1975 Lector superior Universitatea de Stat Masterand   titular  1,04 0,35 
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Natalia din Comrat, 1999 

29.  Palic Oxana 1979 lector Universitatea de Stat 

de Pedagogie „Ion 

Creangă” din 

Chișinău, 2001 

Masterand   titular  1,03 0,34 

30.  Curtova Elena 1982 lector Universitatea de Stat 

din Moldova, 2004 

Masterand   titular  1,09 0,36 

31.  Deceva Elena 1983 lector Universitatea de Stat 

din Comrat, 2005 

   titular  1,00 0,33 

32.  Sucman Ana 1985 lector Universitatea de Stat 

de Pedagogie „Ion 

Creangă” din 

Chișinău , 2007 

Masterand   titular  0,98 0,32 

33.  Todorici Tatiana 1986 lector Universitatea de Stat 

din Comrat, 2008 

Masterand   titular  0,86 0,28 

34.  Ceavdari Olga 1989 lector Universitatea de Stat 

din Comrat, 2011 

Masterand   titular  0,78 0,26 

35.  Mutaf Galina 1972 Șefa interimară a 

catedrei de 

filologie găgăuză, 

lector 

Universitatea de Stat 

de Pedagogie „Ion 

Creangă” din 

Chișinău , 1994 

   titular  1,14 0,38 

36.  Bancova Ivana 1954 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

„V.Lenin” din 

Chișinău, 1965 

Doctor în 

filologie  

conferenţiar 

universitar 

 titular  1,34 0,45 

37.  Uzun Dmitri 1960 Lector superior Universitatea de Stat 

„V.Lenin” din 

Chișinău, 1984  

Masterand    titular  0,9 0,3 

38.  Rișilean Irina 1975 Lector superior Universitatea de Stat 

de Pedagogie „Ion 

Creangă” din 

Chișinău, 1999 

Masterand   titular  1,18 0,39 

39.  Stoletneaia Ana 1951 Lector superior Universitatea de Stat 

„V.Lenin” din 

Chișinău, 1977  

   cumulard  0,45 0,15 

40.  Sircheli Vadim 1978 Șef de catedră Universitatea de Stat 

din Moldova, 2000 

Dr. Conf. univ.  titular  1,41 0,47 

41.  Ivanova 

Galina 

1946 Conf. univ. Universitatea de Stat 

din Moldova, 1969 

Dr. Conf. univ.  titular  0,39 0,13 

42.  Velicova 

Tatiana 

1983  Universitatea de Stat 

din Comrat, 2001 

Dr.   titular  0,68 0,22 



43.  Iovciu Mihail 1956 lector sup. Universitatea de Stat 

din Moldova, 1979 

   titular  1,29 0,43 

44.  Popil Ghennadi 1970 lector sup. Universitatea de Stat 

din Moldova, 1992 

masterand   titular  1,36 0,45 

45.  Cissa Lilia 1970 lector sup. Universitatea de Stat 

din Tiraspol, 1994 

masterand   titular  1,3 0,43 

46.  Sibova Olga 1959 lector sup. Institutul de Comerț 
si Economie din 

Lvov, 1990, 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 2005 

masterand   titular  1,34 0,44 

47.  Lupascu 

Svetlana 

1977 lector sup. Universitatea de Stat 

din Moldova, 1999 

masterand   titular  1,36 0,45 

48.  Levandovski 

Vladislav 

1970 lector Institutul de Aviație 

din Harcov, 1992 

   titular  0,36 0,12 

49.  Custreabova 

Stefanida 

 

1929 profesor Institutul Pedagogic 

”Ion Creangă” din 

Chișinău, 

1955 

Doctor- 

habilitat în 

istorie 

profesor 07.00.03 - 

Istoria 

universală  

titular  1,06 0,35 

50.  Bîrgău Mihail  

 

1955 profesor Universitatea 

Pedagogică din  

Chişinău 

1977  

Institutul politologiei 

Universitatea 

Pedagogică din  

Chişinău 1977 

Institutul politologiei 

şi a administrării 

sociale, 1992 

 

Doctor- 

habilitat în 

drept 

profesor 12.00.02 - 

Drept 

public 

12.00.08 - 

Drept 

penal  

titular  1,07 0,35 

51.  Moraru 

 Victor  

 

1950 profesor Academia MAI a 

USSR, 1988 

Doctor în 

drept 

profesor 12.00.08 - 

Drept 

penal  

cumulard  0,76 0,25 

52.  Popa Victor  1942 profesor Institutul Unional de 

Studii fără Frecvență, 

1976 

doctor 

habilitat în 

drept 

profesor 

universitar 

 cumulard  0,52 0,17 

53.  Smochină 

Andrei 

 

1946 profesor Universitatea de Stat 

din Moldova  

, 

1978 

doctor 

habilitat în 

drept 

profesor 

universitar 

12.00.01 - 

Teoria 

generală a 

dreptului; 

cumulard  0,54 0,18 
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istoria 

statului şi 

dreptului; 

istoria 

doctrinelor 

politice şi 

de drept 

12.00.02 - 

Drept 

public  

54.  Neagova Ana 

 

1970 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

1992 

Doctor  în 

istorie 

  titular  1,08 0,36 

55.  Mironova 

Svetlana 

 

1974 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

 2001 

Doctor în 

științe 

politice 

  titular  1,41 0,47 

56.  Baurciulu 

Afanasi  

 

1945 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

1974 

Doctor în 

drept 
  titular  0,78 0,26 

57.  Ianac Igor  

 

1985 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Comrat 

2007 

Doctor în 

drept 
  titular  1,44 0,48 

58.  Grossu Vladimir  

 

1975 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

1997 

Doctor în 

drept 
  cumulard  0,41 0,14 

59.  Zaharia  

Serghei 

 

1971 conferențiar 

universitar 

Institutul Pedagogic 

de Stat „Ion Creangă” 

din Chișinău  

1994 

Universitatea de Stat 

din Moldova  

2007 

 Doctor 

în istorie 

Conf. univ.  titular  1,5 0,5 

60.  Capșa Tudor 

 

 

1949 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova 1977 

Doctor în 

drept 

  titular  0,67 0,22 

61.  Halabudenco 

Oleg 

 

1969 conferențiar 

universitar 

Universitatea de 

Pedagogie „Ion 

Creangă” din 

Chișinău,  

1995 

Doctor în 

drept 

  cumulard  0,63 0,21 

62.  Ignatiev Vasili 1945 conferențiar Universitatea de Stat Doctor în  12.00.03. – titular  0,86 0,29 



 universitar din Moldova   

1978 

drept Drept 

privat 

12.00.02 - 

Drept 

public  

63.  Sosna Boris 

 

1954 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova,   

1980 

Doctor în 

drept 

 12.00.03. – 

Drept 

privat  

cumulard  0,64   0,21 

64.  Tocarenco 

Vladimir 

 

1950 conferențiar 

universitar 

Universitatea de Stat 

din Moldova   

1979 

Doctor în 

drept 

  titular  0,44 0,15 

65.  Botezatu Igor  

 

1968 Lector superior 1992 АSЕМ 

2003 

Universitatea de Stat 

din Moldova   

 

Doctor în 

drept 
   cumulard  0,48 0,16 

66.  Sult Gheorghi  

 

1971 Lector superior Universitatea de Stat 

din Comrat 1995 

Doctor în 

drept 
  Titular 

Cumul intern 

 1,5 0,5 

67.  Lîsenco 

Vladlena 

 

1974 Lector superior Institutul Cooperatist 

de Stat din Tiraspol 

1998 

Doctor în 

drept 
  titular  0,42 0,14 

68.  Papțova Ala 

 

1969 Lector superior Universitatea de Stat 

de Pedagogie din 

Moscova, 

1991 

Doctor în 

filozofie 

  titular  1,22 0,4 

69.  Cristeva Natalia  

 

1971 lector Universitatea de 

Pedagogie din Izmail 

1994 

Academia Umanitară 

Modernă Rusia, 

Moscova  

2002 

Doctor în 

drept 
  titular  1,32  0,44 

70.  Șciuchina 

Natalia 

 

1975 Lector superior Institutul Cooperatist 

de Stat din Tiraspol , 

1997 

Doctor în 

drept 
  titular  0,34 0,11 

71.  Nicoglo Diana 

 

1964 Lector superior Universitatea de Stat 

din Moldova, 

1987 

Doctor în 

istorie 

  cumulard  0,8 0,27 

72.  Romanova 

Svetlana 

 

1962 Șefă interimară a 

catedrei de științe 

sociale,  

Institutul Pedagogic 

„Ion Creangă” din 

Chișinău, 

     0,97 0,32 
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Lector superior 1988 

73.  Gheorghieva 

Svetlana  

 

1972 șef interimar de 

catedră , lector 

 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 

1995 

masterand   titular  1,5 0,5 

74.  Arseni Igor 

 

1987 șef interimar de 

catedră, lector 

 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 

2010 

Masterand    titular  1,34 0,45 

75.  Cuijuclu 

 Elena 

 

1981 lector Universitatea de Stat 

din Moldova,  

2003 

licențiat   titular  0,51 0,17 

76.  Levandovscki 

Nicolai 

 

1986 lector Academia de Poliţie 

Ştefan cel Mare,  

2008 

masterand   cumulard  0,56 0,19 

77.  

 Total         71.85 23.83 



2.3 Mijloacele financiare disponibile 

 

 Devizul de cheltuieli și planurile de finanțare în USC  se elaborează în conformitate cu Legea 847-

XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar, și Nomenclatorului Guvernului 

nr. 196 din 22 februarie 2007, al lucrărilor şi serviciilor, contra plată, executate şi prestate de către 

instituţiile de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Educaţiei. 

Principalele surse de formare a resurselor financiare pentru activitatea în domeniul științei și 

inovării a USC pentru anii 2010-2014 sunt: 

 mijloacele din bugetul de stat; 

 mijloacele din contractele de studii ale studenților și masteranzilor pe bază de contract; 

 veniturile proprii obținute din prestarea serviciilor contra plată; 

 mijloace din transmiterea spațiului în arendă. 

    Nivelul de eficiență al utilizării resurselor financiare permite să se facă concluzia privind 

eficiența utilizării resurselor financiare ale Universității. 

Structura cotei finanțării în domeniul științei și inovării 

 

  a. 2010 a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014 Med. 

 

 Total Cheltuieli  ale USC,  mii 

lei 

21362,2 17618,1 20660,3 21151,4 12749,0 18708,2 

 

 Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi 

inovării , total mii lei 

262,5 226,0 251,3 413.1 761.8 382.94 

 

 Ponderea cheltuielilor pentru 

sfera ştiinţei şi inovării în 

volumul total al cheltuielilor 

organizaţiei (%) 

1.23 1.28 1.22 1.95 5.98 2.33 

 

Ponderea cheltuielilor pe categorii  în total cheltuieli  pentru sfera ştiinţei şi inovării (%) 

 
1 Cheltuieli de personal (salarizare,  fond 

social şi medical ) 

72,5 72,5 84,3 146,2 49,8 85 

 

2 Procurare de echipament ştiinţific  48.9 20.6 15.8 15.1 539.1 127.9 

 

3 Pregătire de cadre ştiinţifice 63.1 46.6 57.7 51.8 52.7 54.38 

 

4 Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 7,6 3,9 6,1 101,4 64,9 36,8 

 

5 Plată a serviciilor comunale şi a altor 

servicii 

70,4 82,4 87,4 98,6 55,3 78,8 

 

 Ponderea cheltuielilor pentru 

procurarea de echipament,  рregătirea 

cadrelor,deplasări şi delegaţii  

ştiinţifice în cheltuielile pentru sfera 

ştiinţei şi inovării  (%) 

1,35 2,03 3,22 3,72 7,9 3,6 

 



Pe parcursul perioadei de referință, finanțarea pentru activitatea științifică a constituit 382.94 mii 

lei sau  2.33 % din totalul cheltuielilor USC. 

Universitatea de Stat din Comrat a primit finanțare în domeniul științei și inovării de la bugetul de 

stat pentru: 

 Pregătirea doctorilor în științe și post-doctoranzilor - 288,3 mii lei. 

Cheltuielile pentru pregătirea doctorilor în științe și post-doctoranzilor 

 

 Articolele  2010 2011 2012 2013 2014 

Fondul de salariu 111 23,0 15,3 22,0 18,8 18,8 

Asigurări sociale 112 5,3 3,5 5,1 4,3 4,3 

Asigurări medicale  116 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 

Burse 135 18,0 15,0 - - - 

Procurarea literaturii 113.06 - 3,0 - - - 

Post-doctorat       

Fondul de salariu 111 - - 9,7 6,6 1,9 

Asigurări sociale 112 - - 2,2 1,5 0,4 

Asigurări medicale  113 - - 0,3 0,1 0,1 

Burse 135 - 11,2 44,9 40,6 8,7 

Total:    57,1   

       

Total cheltuieli  47,1 48,6 85,0 72,8 34,8 

 

    Resursele financiare proprii pentru cercetări au fost obținute din sursele următoare: 

 pentru desfășurarea conferințelor și publicații (sponsorizări) -53,5 mii lei; 

  proiecte ale Incubatorului de Inovare – 58 mii lei; 

  granturi internaționale, în cadrul proiectelor TEMPUS, în total pentru anii 2010-2014 -991,3 

mii lei. 

Alocațiile de la bugetul republican conform comenzii de stat se valorifică integral. Partea de 

venituri a bugetului Universității pe anii 2010-2014 a fost executată cu succes. Cheltuielile 

prevăzute în deviz au fost finanțate de Ministerul Educației integral. 

                   

La mijloacele extrabugetare anual,  în principal, se înregistrează o depășire a cheltuielilor prin 

venituri, în anul 2011 cheltuielile au depășit veniturile la mijloacele extrabugetare datorită 

soldurilor de mijloace bănești  în contul de decontare. 

 

 

 

 



2.4 Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 

Cercetările științifice la universitate sunt susținute prin mijloace tehnice, tehnologii 

informatice și alte materiale. 

Universitatea dispune de o bază tehnico-materială proprie, în care edificiile și instalațiile se 

află în proprietate, sunt înregistrate la OTC al RM.  

Universitatea de Stat din Сomrat dispune de trei blocuri de studii, un bloc de laborator, un 

complex sportiv și un campus universitar, în special: 

- 73 de auditorii pentru prelegeri; 

-  2 săli de conferințe; 

-  o bibliotecă cu suprafața totală de  - 572,3 m
2
, ; 

- suprafața totală  a sălilor de lectură ale bibliotecii constituie - 150,6 m
2
, dintre care 

numărul de locuri de cititor – 70, suprafața locului de lucru al cititorului - 2,2 m
2
 

- campusul -15177  m
2
; 

- infrastructura sportivă de întremare, cu suprafața totală - 5936 m
2
, inclusiv 

 - săli sportive - 936 m2, terenuri sportive -  5000 m2; 

- infrastructura cultural-distractivă, cu suprafața totală de 534,1m2; 

- cantina studențească cu o capacitate de 150 de locuri, cu suprafața totală de 499,8 м2; 

- puncte de sănătate, cu suprafața totală de 14 m2; 

- o mini-tipografie, cu suprafața totală de 48,7 m2; 

            - un cămin, cu suprafața totală de - 4748 m2 (cu 420 locuri-pat), suprafața locuibilă - 2676  

              m2, (odăi pentru  2 și  4 locuri), situat pe str. Tretiacov nr.152;  

            - un bloc de laborator cu suprafața totală de 412 mp; 

            - un Centru de Inovare  - două auditorii cu suprafața totală de 61,6 mp. 

     Universitatea de Stat din Comrat  are în prezent 189 de computere, dintre care  130 sunt 

destinate nemijlocit procesului educațional, există 6  clase de computere. Valoarea totală a 

echipamentelor utilizate în domeniul învățămîntului și al cercetărilor științifice, estimată pentru 

anul 2014, constituie 3243900 lei.  

Valoarea echipamentului la un cercetător pe ani  

(lei) 

2010 21100 

2011 24300 

2012 16900 



2013 18500 

2014 21500 

Media pe cinci ani 204600 

 

 

     Toate catedrele, decanatele, serviciile speciale și alte subdiviziuni sunt dotate cu computere.  

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

 

 a. 2010 a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014 Media 

Sub 5 ani 20 9 3 10 21 12.6 

6 – 10 ani 80 91 97 90 79 87.4 

Peste 10 ani       

 

Pentru desfășurarea evenimentelor științifice există  5 auditorii cu table multimedia și proiectoare, 

precum și laptop-uri. 

Pentru colaboratori și studenți au fost create condiții de acces liber la resurse Internet: 

resurse Internet WiFi ls USC, capacitatea de trafic a rețelei Internet constituie 100 Mbiți. 

Cercetătorii  Universității au acces liber la sălile de computere, pentru efectuarea cercetărilor, 

consultații pe Internet, pentru activitatea cu proiecte de cercetare.  

La computere au fost instalate sisteme operaționale, precum Windows 

XP, Windows 7, precum și programele: Microsoft Office 2003, Microsoft 

Office 2007, Microsoft Office 2010, și alte programe, necesare pentru automatizarea 

corespunzătoare a lucrărilor de secretariat și pentru efectuarea cercetărilor. În căminul studenșesc 

funcționează un centru de computere cu acces gratuit la Internet. 

La USC se folosesc 22 de imprimante,  6 imprimante polifuncționale (imprimantă / scaner / 

copiator), 33 de laptopuri, 31 de  proiectоare, diverse dispozitive de cuplare la rețea (servere, 

router-e etc.). În universitate pentru organizarea video-conferințelor există o sală de conferințe cu 

echipament special. 

Toate centrele culturale și lingvistice sunt dotate cu tehnică computerizată și multimedia. 

           1.Centrul turcesc:  

 computere-3 unit.;  

 xerox –1 unit.; 

  radio MiKRO  Mi-Fi -1 unit.;  

 televizor LG-1 unit.;  



 

           2.Centrul rus „Fondul lumea rusă”: 

 Video - proiectоr-1 unit.; 

 Set: cască+ microfon -5 unit.; 

 Tablă interactivă-1 unit.; 

 Computer-5 unit.; 

 Xerox MF4410-1 unit.; 

 Laptop MSI-1 unit.; 

 Imprimantă Canon-1 unit.. 

 Televizor cu plasmă 

           3. Centrul Britanic: 

 Televizor Samsung - 1 unit.; 

 Computer - 1 unit.; 

 Xerox -1 unit.; 

 Imprimantă-1 unit.; 

 Radioreceptor cu magnetofon-1 unit.; 

 Ecran-1 unit.; 

4. Centrul Grecesc: 

 Imprimantă-1 unit.; 

 Mini DVD, cameră de fotografiat-1 unit.; 

 Dvd -1 unit.; 

 Xerox -1 unit.; 

 Centru muzical "AIWA"-1 unit.; 

 Imprimantă, fax, scaner -1 unit.; 

 Scaner  BenQ-1 unit.; 

 Televizor „Panasonic”-1 unit.; 

 Ecran -1 unit.; 

5. Centrul American: 

 Computer—4 unit..; 

 DVD-2 unit.; 

 cinematograf domestic  LG-2unit.; 

 video-magnetofon-1 unit.; 

 centru muzical-1 unit.; 

 imprimantă-1 unit.; 

 televizor Samsung -1 unit.; 

     6. Centrul German.: 

 Computer-1 unit.; 

 Cabinet lingafonic; 

 Imprimantă-1 unit.; 

  proiectор-1 unit.; 

 Scaner-1 unit.; 

 Video-magnetofon Goldstar-1 unit.; 

 Televizor  Samsung-1 unit.; 

 Video-magnetofon JVS-1 unit.; 

 



Biblioteca științifică a USC își aduce contribuția la dezvoltarea învățămîntului superior și a 

activității științifice inovaționale a universității pe baza acoperirii integrale a complexului de nevoi 

informaționale ale studenților, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori. 

    Conceptul de dezvoltare a bibliotecii științifice a USC este bazat pe ideea că Biblioteca trebuie să 

devină un suport real pentru programele educaționale și de cercetare, precum și pentru susținerea 

sistemului de instruire continuă. Prioritatea bibliotecii  USC sunt serviciile de calitate. 

     Biblioteca USC este una dintre cele mai mari biblioteci științifice din Sudul Moldovei. Din 

primele zile ale activității sale, biblioteca este parte componentă din activitatea instructivă a 

Universității. Fondurile bibliotecii se completează în conformitate cu profilul și sarcinile instituției 

de învățămînt superior. O parte considerabilă dn fonduri a fost completată datorită ajutorului unir 

instituții de învățămînt superior din Moldova, Ucraina, România, Turcia,  Rusia, Bulgaria. 

Completarea în continuare a colecțiilor bibliotecii se efectuează datorită procurării literaturii pe 

banii Universității, din asistența de sponsor, acordată de fundații de caritate și alte organizații. 

Publicațiile în revistele moldovenești și internaționale ale corpului profesoral-didactic al  USC 

reprezintă contribuția lectorilor și a cercetătorilor la baza de date a bibliotecii. 

     Conform deciziei catedrelor instituției de învățămînt superior, în fondul bibliotecii se transmit 

cele mai bune teze de masterat ale studenților, care prezintă valoare științifico-metodologică. În 

perioada de referință au fost înregistrate 145 de documente.  

În formarea fondului de bibliotecă se utilizează activ schimbul de cărți (în particular, cu 

biblioteca științifico-metodologică a Universității de Stat din Chișinău, cu biblioteca științifică a 

Universității Slavone, Biblioteca regională a Găgăuziei):  

 

 

Completarea fondului bibliotecii în anii 2010 – 2014. 

Anul  Literatură pe banii  Universității Literatură  donată 

 Nr. de exempl. Număr de titluri Nr. de exempl. Număr de titluri 

2010 318 154 398 259 

2011 57 17 353 274 

2012 76 55 343 224 

2013 153 86 403 192 

2014 140 89 285 183 

Total: 744 401 1782 1132 

          

  Fondurile bibliotecii sunt diverse prin conținut. Acestea reprezintă publicații cu caracter universal, 

de cultură generală, special, tematic. După destinația specială, fondurile se împart în științifice, de 



popularizare a științei, didactice, de producție, informative, literar-artistice, și alte documente. Un 

rol considerabil a fost rezervat lucrărilor, culegerilor și monografiilor în probleme de economie, 

științe juridice, agricultură. Este prezentat pe larg centrul de științe umanitare: filozofie, istorie, 

etnografie, psihologie. În prezent, numărul total al fondului de carte constituie 59362 de unități, 

numărul de titluri – 22294 unit. Dintre care în limba română – 5316 publicații.  Numărul de 

manuale – 22008  ex.  Numărul de titluri de literatură didactică - 6048  ex., inclusiv editate pe 

parcursul ultimilor cinci ani – 228  de surse. 

 

Date cantitative privind fondul de carte conform situației din 01.12.2014. 

 

         Denumire Număr de ex. 

 

Din total – în limba română 

Număr de cărți 59362 5316 

      inclusiv, manuale 22008 1601 

Număr de titluri de manuale (total) 6048 235 

   inclusiv, cărți editate pe parcursul ultimilor  

5 ani  

228 55 

 

Date privind fondul bibliotecii pe domenii de cunoștințe conform situației din 01.12.2014. 

 

Domeniul de cunoștințe Număr de ex. 

 

Literatură generală 18213 

Economie 3808 

Științe juridice 3281 

Agricultură 4924 

Filologie 11828 

Altele 17308 

TOTAL: 59362 

 

Utilizatorii au la dispoziție și biblioteci de catedră, unde pot găsi literatură în sprijinul 

procesului de studii: dicționare, materiale de la conferințele științifico-practice ale instituției de 

învățămînt superior, materiale didactico-metodologice.  

    În lipsa documentului necesar în fondul bibliotecii, cititorii au posibilitate să-l comande prin 

abonamentul inter-bibliotecar (AIB). Biblioteca USC este dotată cu literatură de specialitate, 

necesară pentru activitatea de cercetare științifică a lectorilor și studenților, are computere,  ceea ce 

asigură accesul studenților la informațiile corespunzătoare.  

Pentru a asigura accesul la literatură didactică și științifică, în biblioteca USC sunt utilat săli de 

lectură. Biblioteca deține cataloage electronice și un acces liber la bibliotecile electronice: 



www.ebscohost.com, www.rubricon.com, www.juristlib.ru, www.lawpages.narod.ru, 

www.right777.ru, www.integrum.ru. 

    La bibliotecă funcționează sistemul WiFi cu acces gratuit. La biblioteca USC se desfășoară 

activitatea de formare a băncii de date online, care va asigura un acces ușor și rapid la informație la 

tema concretă. Banca de date electronică numără 450 de cărți.                                                                                                                  

     De fondurile bibliotecii Universității beneficiază anual circa 1500 de consumatori de 

informație: studenți, lectori,  doctoranzi, colaboratori ai Universității. 

   Biblioteca, în comun cu catedrele și centrele Universității desfășoară cu regularitate diverse 

evenimente culturale în masă: întâlniri de creație, prezentări de carte, dedicate diferitelor 

evenimente comemorative. Cele care atrag mereu atenția utilizatorilor bibliotecii sunt expozițiile 

tematice dedicate unor zile jubiliare și comemorative. O formă eficientă de familiarizare a cititorilor 

bibliotecii cu publicațiile noi este desfășurarea de expoziții cu vizualizare. Activitatea diversă a 

bibliotecii instituției de învățămînt superior își găsește reflectare în mass-media regională.                                                                                                    

   Biblioteca științifică a  USC colaborează cu bibliotecile unor instituții de învățămînt superior din 

Republica Moldova, cu Comisia Europeană, Biblioteca Națională a Moldovei, și Asociația 

Bibliotecilor din Republica Moldova, cu bibliotecile din Găgăuzia, acordă asistență metodologică 

bibliotecilor din regiune. 

 

3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, 

IMPACTUL 

În conformitate cu planul aprobat de activitate de cercetare științifică (ACȘ) pentru anii 2010-2014, 

au fost efectuate următoarele lucrări de cercetare științifică: 

 Cercetări la temele profilurilor științifice. 

 Realizarea ACȘ în cadrul Incubatorului de Inovare al programului Academiei de Științe a 

Republicii Moldova. 

 Executarea ACȘ în cadrul granturilor programului Tempus. 

 Pregătirea și editarea de monografii și publicații de articole științifice. 

 Elaborarea și susținerea tezelor de doctor. 

 Organizarea și desfășurarea evenimentelor științifice (conferințe, seminare, mese rotunde). 

 Activitatea de cercetare științifică a studenților. 

 

 

http://www.ebscohost.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.juristlib.ru/
http://www.lawpages.narod.ru/
http://www.right777.ru/
http://www.integrum.ru/


3.1.Rezultate ştiinţifice de  performanţă. 

În perioada de referință, activitatea științifică și inovațională la Universitatea de Stat din 

Comrat a fost orientată spre: 

„Realizarea unor cercetări fundamentale în domeniul economiei și sectorului agrar” și 

„Cercetarea problemelor de dezvoltare și implementare a inovațiilor în domeniul pregătirii 

specialiștilor”. 

 

1.Parmacli D.M. profesor, doctor habilitat, Stratan A.N., profesor, doctor habilitat. Eficiența 

economicг a producției agricole  

Noutatea realizării ştiinţifice  
 

Au fost cercetați și generalizați indicatorii economici ai 

eficienței producției agricole dupг exemplul 

оntreprinderilor din Republica Moldova.  Au fost prezentate 

rezervele de creștere a eficienței utilizгrii pгmоntului, a 

fondurilor fixe și a resurselor de muncг оn agriculturг.  

Impactul cultural, ştiinţific, economic 

sau social 
Recomandгri pentru studenții de specialitгți agricole și 

specialiștii din domeniu sг identifice rezerve de creștere a 

eficienței utilizгrii resurselor de producție оn agriculturг. 

rezultatul Monografie - 2010, 112 pag. 

2. Aricova Z.N., Gainг B., Rotaru A., Tarasov A. Managementul calitгții produselor vinicole  

Noutatea realizării ştiinţifice  
 

Cercetarea impactului managementului asupra calitгții 

strugurilor și produselor de procesare industrialг a acestora  

(vinuri și distilatoare) оn situația de tranziție a sectorului 

vitivinicol la noi condiții de activitate. Material pentru 

crearea bazei de plantații semincere de material sгditor fгrг 

viruși și bacterii, consolidarea bazelor de producție a 

butașilor de vițг de vie de categorii biologice оnalte, 

оnființarea de noi masive de vii cu utilizarea celor mai bune 

clone de selecție europeanг și naționalг, perfecționarea 

schemelor tehnologice de procesare a strugurilor, fermentare 

a mustului de struguri, precum și de оmbuteliere și 

ambalare a acestora. 

Impactul cultural, ştiinţific, economic 

sau social 
Monografia se adreseazг specialiștilor din agriculturг; 

studenților, precum și CAI regionale  

rezultatul Monografie, 2013, 168 pag. 

3. Levitskaia A.P. Conferențiar-universitar, doctor оn științe economice. Problemele și tendințele 



dezvoltгrii  inovaționale a RM: aspect regional. 

Noutatea realizării ştiinţifice  
 

Cercetare оn domeniul sistemului inovațional național și cel 

regional, prin prisma abordгrii instituțional-sistemice a 

studiului dezvoltгrii inovaționale a economiei. 

A fost analizatг structura inovaționalг a regiunii ca bazг a 

dezvoltгrii sistemului inovațional, au fost date recomandгri 

de perfecționare a acesteia. Pe baza rezultatelor cercetгrii 

activismului inovațional al оntreprinderilor mici și mijlocii 

din UTA Gгgгuzia, se face o apreciere a potențialului 

inovațional al оntreprinderilor din regiune și a elementelor 

principale ale infrastructurii inovaționale. Оn Programul de 

dezvoltare inovaționalг a regiunii propus sоnt definite 

direcțiile prioritare de activitate a UTA Gгgгuzia, au fost 

elaborate direcțiile principale de perfecționare a politicii 

regionale. 

Impactul cultural, ştiinţific, economic 

sau social 
Monografia se adreseazг studenților de la specialitгți 

economice, lectorilor, lucrгtorilor științifici și practici, care 

realizeazг activitatea inovaționalг, precum și 

reprezentanților autoritгților autonomie, responsabili pentru 

dezvoltarea inovaționalг. Aceasta le va permite categoriilor 

de cititori menționate sг-și formeze o viziune asupra 

abordгrii instituțional-sistemice оn cercetarea dezvoltгrii 

inovaționale a economiei, oferг posibilitatea de a se folosi 

analiza potențialului inovațional al regiunii,  de analiza 

oportunitгților de оmbunгtгțire a climatului inovațional al 

UTA Gгgгuzia cu scopul scrierii unor lucrгri științifice, 

formгrii cursurilor de prelegeri,  pentru a lua decizii de 

оntreprinzгtor. 

rezultatul Monografie, 2014, 262 pag. 

4. Ianioglo M.A., doctor în științe pedagogice, Curteva O.V., doctor în științe pedagogice 

 „Educație centrată pe student” .  

Noutatea realizării ştiinţifice  
 

Rezultatele cercetării au arătat: 

- eficiența procesului educațional crește atunci când se 

stabilesc relații de subiect-subiect între participanții 

/subiecții procesului educațional;  



- eficiența utilizării tehnologiilor didactice interactive; 

- că sprijinul pe potențial și pe caracterul unic reprezintă 

niște oportunități pentru fiecare subiect al procesului de 

studii; 

- crearea unui mediu educațional academic favorabil, 

prietenos studentului îi crește capacitățile potențiale. 

Impactul cultural, ştiinţific, economic 

sau social 

Pe baza rezultatelor cercetării a fost organizată instruirea 

continuă pentru cadrele didactice universitare, care predau 

discipline din modulul psihologic-pedagogic; 

- au fost pregătiți formatori locali; 

-a fost organizată conferința studențească „Educaţie centrată 

pe subiect: conexiuni şi perspective”; 

- au fost publicate articole în culegerile conferințelor 

internaționale și republicane. 

rezultatul Au fost elaborate cursurile de studii noi: „Pedagogia 

preșcolarг”»; „Pedagogia оnvгțгmоntului primar”, 

„Educație centratг pe elev”; „Educație centratг pe copil”. 

 

3.2. Еlaborări  ştiinţifice importante . 

Rezultatele activismului colectivului didactic și de cercetare pe parcursul perioadei de referință au 

fost recunoscute și evaluate de către autoritățile de stat, în mediile academice, științifice și de 

afaceri. 

1.Sirkeli V.P. doctor în științe fiz.-mat,  conferențiar universitar Materialele și nano-structurile 

bazate la compușii cu bandă largă interzisă pentru dispozitive optoelectronice  

Cercetările s-au efectuat în cadrul  proiectului individual  DAAD, în colaborare cu TU Darmstadt, 

Germany. 

Executanți: Sircheli V.P. (Moldova), H.L. Hartnagel ( Germania), F. Kueppers ( Germania), O. 

Yilmazoglu ( Germania). 

Efectuarea modelării computerizate a diodelor luminiscente cu eficiență înaltă pe baza nano-

structurilor cu bandă largă. 

Scopurile principale sunt: 



• cercetarea proprietăților de transport și a caracteristicilor radiative ale diodelor luminiscente pe 

bază de nano-structuri p-GaN/n-ZnO, p-GaN/p-NiO/n-ZnO, p-GaN/p-NiO/n-ZnSe/n-ZnO cu scopul 

creșterii randamentului acestora. 

Datorită cercetărilor va fi studiat impactul straturilor tampon NiO și ZnSe asupra eficienței cuantice 

interne a diodelor luminiscente pe baza GaN/ZnO. Rezultatele cercetărilor efectuate pot fi utilizate 

la producție în vederea optimizării randamentului și a caracteristicilor dispozitivelor care emană 

lumină pe baza nano-structurilor ZnO. 

2.Aricova Z.N.   Proiectul „InnoCenter USC”. Executanții  proiectului: doctor, conferențiar 

universitar Levitskaia A.P.,  doctor în științe, conferențiar universitar Ghenova S.I.,   doctor în 

științe Neicovcena Iu.S., lector superior,  Curaxina S.S., lector  Diacon N.. 

Scopul principal al  proiectului constă în cercetarea activității inovaționale a Găgăuziei și 

implementarea  tehnologiilor în economia națională.  Dezvoltarea susținerii și a contribuției la 

activitatea inovațională, atragerea de investiții în activitatea inovațională și transferul de tehnologii, 

promovarea  proiectelor de implementare a invențiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia 

națională.  

 

                                             

    

3.Cara S.V.,  doctor în științe, conferențiar universitar Elaborarea reconstrucției și modernizării 

producției de soiuri-clone de struguri tehnici în condițiile SC „Tomai-Vinex” SA.   

 Executanți: doctor habilitat, profesor Derendovscaia A.I., lector superior Iovciu M.I.,  doctor în 

științe, conferențiar universitar Sicrieru S., Gagauz T., Garciu A., Zlatova S., Sarî S., Vlah E., 

Coleva E., Perepelița A., Uzan M., Garciu Iu. 



Studiul și implementarea tehnologiilor industriale moderne de creștere a strugurilor în procesul de 

fabricare a produselor vitivinicole.  

Scopurile principale ale reconstrucției și modernizării producției de soiuri-clone de struguri 

tehnici în condițiile SC „Tomai-Vinex” SA  sunt: 

 reducerea consumului de muncă al proceselor de producție și optimizarea numărului de 

personal operațional; 

 reducerea prețului de cost al strugurilor datorită aplicării tehnologiilor progresiste, economisirii 

resurselor energetice și de muncă; 

 obținerea recoltei de struguri cu caracteristici de condiție sporite; 

 eficientizarea parcului agricol de mașini și tractoare, a echipamentului tehnologic și a 

dispozitivelor;  

 reducerea pierderilor de producție și neproductive la îngrijirea și recoltarea butucilor de viță de 

vie. 

Reconstrucția și modernizarea producției de struguri va permite utilizarea cu succes a tehnicii 

și mecanismelor moderne în executarea unor procese cu consum sporit de muncă: efectuarea tăierii 

preliminare a butucilor de viță de vie; colectarea viței tăiate la centrul spațiului dintre rînduri; 

mărunțirea viței; înlăturarea lăstărișului; cultivarea viilor între rînduri și între butuci; afînarea 

combinată adîncă cu încorporarea de îngrășăminte; cîrnitul multiplu al lăstarilor verzi; recoltarea 

mecanizată cu combinele. 

Specialiștii și cercetătorii efectuează evaluarea științifică-de producție a modernizării viilor 

existente. 

3.3. Articole de performanţă 

Datorită rezultatelor activității de cercetare științifică și inovaționale a lectorilor și colaboratorilor 

științifici ai Universității de Stat din Comrat, au fost publicate o serie de publicații științifice. 

În ultimii cinci ani, savanții Universității  au publicat: 

Monografii și capitole în monografii – la nivel național - 18, peste hotare-3; 

Articole în reviste internaționale ISI cu factor de impact  -  9, în altele  - 50; 

În reviste naționale  (В, С)- В- 17, С- 78, în altele  -20; 

Articole în culegeri internaționale - 243, publicații electronice - 39; 

Articole în publicații naționale - 294; 

Cadrele didactice de la  USC au participat la conferințe internaționale  -  de 203 de ori; 

La conferințe naționale -  de 650 ori; 



     Din anul 2005, la universitate se editează anual culegeri de materiale ale conferinței științifico-

practice  internaționale  „Știință, educație cultură”,  în care se publică rezultatele cercetărilor 

științifice ale savanților de la USC, precum și ale savanților din Moldova, din țările CSI și alte țări 

străine. Materialele acestei conferințe sunt disponibile de asemenea în regim online pe site-ul web 

al Universității  

( kdu.md/ru/nauka.html). 

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, anul 2010,  UDK0631.3  USC  

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, anul 2011, ISBN 978-9975-4050-2-7 

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, anul 2012,  ISBN 978-9975-4440-5-7 

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, anul 2013, ISBN  978-9975-4440-4-0 

„Ştiinţă, educaţie, cultură”, anul 2014, ISBN  978-9975-914-83-3 

 

Colegiul redacțional include 16 persoane: 

Aricova Z.N., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Fedotova L.V., doctor în științe agricole, conferențiar universitar 

Parmacli D.M., doctor habilitat în economie, profesor 

Smochină A.I.,  doctor habilitat în drept, profesor 

Bancova I.D.,  doctor în științe filologice,  conferențiar universitar 

Beoglu A.P.,  doctor în științe biologice, conferențiar universitar 

Botezatu L.C., doctor în științe filologice, conferențiar universitar 

Ghenova S.I., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Zaharia S.C., doctor în științe istorice,  conferențiar universitar 

Levitscaia A.P., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Nicoglo D.E.,  doctor în științe istorice 

Sircheli V.P., doctor în științe fizico-matematice,  conferențiar universitar 

Taușanji C.P.,  doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Tcaci L.T.,  doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Ianioglo M.A., doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

 

 

 



                                       

 

În culegerea dedicată aniversării a 20-a a USC au fost incluse articole științifice pe patru direcții: 

„Economie, agricultură și industria de prelucrare”,  „Dreptul și științele politice”, „Pedagogie”,   

„Culturile naționale: istorie. Limba, literatura și cultura”. În total  123 de articole, dintre care  20% - 

articole ale unor savanți din Turcia, Ucraina, Canada, SUA, Bulgaria, Belarus, Rusia. 

 Comunicările principale: ”Oportunități investiționale în viticultura și vinificația Moldovei”, 

„Dezvoltarea economică regională prin mecanismul de edificare a cluster-elor”, „Sistemul 

educațional contemporan pe baza analizei metodologice”, „Utilizarea sistemului Moodle pentru 

realizarea diferitelor forme de control în instituția de învățămînt superior”. 

 



                                        

În culegerea dedicată aniversării a 21-a a USC au fost incluse articole științifice pe patru direcții: 

„Economie, agricultură și industria de prelucrare”,  „Dreptul și științele politice”, „Pedagogie”,   

„Culturile naționale: istorie. Limba, literatura și cultura”. În total  82 de articole, dintre care  26% - 

articole ale unor savanți din România, Ucraina, Kazahstan, Kîrgîzstan, Belarus, Rusia. 

Comunicările principale pe profilurile științifice ale USC: „Fondarea și evaluarea strategiei de 

asanare a întreprinderilor din sectorul agrar pentru depășirea crizei”, ”Euroregiunile ca formă de 

organizare a cooperării interregionale”; „Referitor la problema conținutului policultural al 

învățămîntului pedagogic”; „Bazele științifico-pedagogice ale învățămîntului multicultural”, 

„Referitor la conținutul noțiunii de ”Politogeneză” și actualitatea studiului acesteia”, „Aplicarea 

tehnologiilor inovaționale de operare cu informația – baza instruirii și predării eficiente în instituția 

de învățămînt superior”.   

 

 



                                   

 

În culegerea dedicată aniversării a 22-a a USC au fost incluse articole științifice pe patru direcții: 

„Economie, agricultură și industria de prelucrare”,  „Dreptul și științele politice”, „Pedagogie”,   

„Culturile naționale: istorie. Limba, literatura și cultura”. În total  170 de articole, dintre care  20% - 

articole ale unor savanți din România, Ucraina, Kîrgîzstan, Belarus, Rusia, Azerbaidjan, Bulgaria, 

Kazahstan. 

Comunicările principale: „Marketingul lateral ca instrument de creștere a nivelului de inovare al 

produsului”, „Moldova – țară a integrării europene”, „Mecanismele inovaționale ale economiei 

învățămîntului național” , „Problemele principale ale dezvoltării inovaționale teritoriale a 

Republicii Moldova”, „Problemele producției durabile de culturi agricole în UTA Găgăuzia”;  

„Particularitățile actualizării conținutului învățămîntului în logica abordării de competență”, 

„Oportunitățile învățămîntului policultural în asigurarea calității pregătirii pedagogului”, „Analiza 

experienței de ținere a prelegerii interactive prin sistemul de evaluare a rezultatelor instruirii”.  

 

 

 

                             

 



 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În culegerea dedicată aniversării a 23-a a USC au fost incluse articole științifice pe șase direcții: 

„Dezvoltarea durabilă a economiei: aspect național și regional”,  „Agricultură”,  „Dreptul și 

științele politice”, „Științe psihologo-pedagogice”,   „Istoria. Limba și literatura. Cultura”, 

„Tehnologii ale informației”. În total  133 de articole, dintre care  26% - articole ale unor savanți 

din Ucraina, Belarus, Rusia, Azerbaidjan, Finlanda. 

Comunicările principale: „Factorii organizatorico-economici de creștere a productivității resurselor 

funciare în Republica Moldova”, „Rolul rețelelor cluster în dezvoltarea economiei inovaționale a 

regiunii”, „Riscurile politice și impactul acestora asupra proceselor economice; nivel internațional 

și național”, „Realizarea abordării de competență în cadrul instruirii profesionale a lingviștilor-

traducători”, „Predarea celei de-a doua limbi străine în auditoriul universitar și postuniversitar”, 

„Competența comunicativă interculturală – premisa psihologică a interacțiunii constructive a 

reprezentanților diferitelor culturi”. 

 

 

 



2. Culegerea conferinței științifico-practice internaționale „Dezvoltarea inovațională a 

Republicii Moldova: obiective naționale și tendințe mondiale”  a fost alcătuită din 145 de 

articole științifice privind inovațiile în agricultură,  economia și managementul inovațional, 

inovațiile în cunoștințele social-umanitare și inovațiile în științele naturale. 

  

 

                                  

 

Colegiulr edacțional al culegerii include  16 persoane: 

Aricova Z.N., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Parmacli D.M., doctor habilitat în economie, profesor 

Kvilinkova E.N.,  doctor habilitat în istorie, conferențiar-cercetător, colab. șt. superior AȘM 

Șabașov A.V., candidat în șt. ist., profesor la Univ. de Stat din Odesa „I.Mecinikov”, Ucraina 

Panșin B.N., doctor în științe tehnice, profesor la facultatea de economie a USB, Belarus 

Tcaci L.T., doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

Fedotova L.V., doctor în științe agricole, conferențiar universitar 



Levitscaia A.P., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Ianioglo M.А., doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar 

Zaharia S.C., doctor în științe istorice, conferențiar universitar 

Taușanji C.P., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Cara S.V., doctor în științe agricole, conferențiar universitar 

Ghenova S.I., doctor în științe economice, conferențiar universitar 

Sircheli V.P. doctor în științe fizico-matematice,  conferențiar universitar 

Papșova A.C.,  doctor în științe filozofice 

Neicovcena Iu.S., doctor în științe agricole. 

Comunicările principale: „Particularitățile proceselor inovaționale în agricultură”, „Inovațiile ca 

factor de asigurare a puterii de atracție investiționale a întreprinderilor agricole”, „Clasificarea 

inovațiilor în sectorul agroalimentar al economiei”, „Rolul inovațiilor în sistemul „Știință-

învățămînt - piața muncii”, „Pedagogia inovațională în structura învățămîntului pedagogic 

contemporan”, „Potențialul inovațional al tehnologiilor pedagogice moderne”.   

3. La Universitatea de Stat din Comrat, în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM și 

Centrul pentru studiul relațiilor interetnice al Institutului de Etnologie și Antropologie 

„N.N.Mikluho-Maklai” al Academiei de Științe a Rusiei s-a constituit o tradiție frumoasă: de a 

edita lucrările „Prin cursul Moldovei în dezvoltare”,  din anul 2006 au fost editate  10 volume. 

 

 

 



                                  

 

Culegerile recenzate de lucrări științifice se deosebesc unele de celelalte prin anvergura și 

profunzima problematicilor propuse, cercetările interesante și geografia participanților. Între autorii 

lucrărilor științifice se numără savanți din Moldova, Bulgaria, Ucraina, Rusia. 

Cel de-al nouălea volum este dedicat activității științifice și creației ilustrului savant-istoric din 

Moldova, doctorului în istorie, Curoglo S.S.  

          

 



    Cel de-al nouălea volum conține patru compartimente:  „Găgăuzii: pagini de istorie etnică”, 

„Actualizarea culturii tradiționale – provocările timpului”, „Identitatea și identitățile în lumea 

diversității culturale”, „Identitatea de persoană și de grup în viziuni și amintiri”.  

Cel de-al zecelea volum „Prin cursul Moldovei în dezvoltare” este dedicat aniversării a 110-a a 

cunoscutului istoric moldovean, Ivan Ivanovici Meșceriuc, și aniversării a 95-a a academicianului 

Academiei de Științe a RSS Moldovenești, Nicolae Grigore Corlăteanu.   În articolele lor, savanții 

din Moldova analizează diferite fațete ale creației științifice a celor doi eminenți savanți 

moldoveni. Culegerea are cinci compartimente: „Bazele etno-demografice, etno-juridice și etno-

sociale ale identificării la nivel de persoană și de grup”, „Personalitatea și grupul  în contextul 

culturii socio-normative”, „Istorie și memorie. Putere și identificare”, „Percepția tradițiilor și a 

inovațiilor la nivel de persoană și de grup”, „Modele de identitate  În cultura profesională”.   

 

 

   

 

4. „Probleme actuale ale lingvisticii și lingvo-didacticii î contextul abordărilor moderne”. 

Materialele conferinței științifico-practice internaționale. 67 de articole actuale în probleme de 

lingvistică, dintre care 33% sunt articole ale unor savanți din SUA, Grecia, Vietnam, Azerbaidjan, 

Rusia, Ucraina. 



                                

    În culegere au intrat materiale din șapte secțiuni: „Cercetări comparativ-istorice și tipologice în 

contextul lingvisticii moderne”, „Imagini național-lingvistice ale lumii”, „Filologia clasică: 

bilanțuri și perspective”, „Probleme de filologie romano-germană”, „Traducerea și comunicarea 

interculturală”, „Fonetica și fonologia în lingvistica contemporană” , „Probleme actuale ale predării 

limbilor moderne”.  

 

4. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII. 

4.1. Formele de antrenare în activităţi conexe cercetării 

În paralel cu activitatea de cercetare științifică, colaboratorii Universității de Stat din Comrat 

dsfășoară și cercetări referitoare la domeniile următoare: 

 Participarea la procesul de studii (pregătirea specialiștilor din ciclul întîi și doi). 

 Pregătirea doctorаnzilor. 

 Participarea la  pregătirea lucrătorilor în sectorul real al economiei. 

 Elaborarea de acte legislativ-normative. 



 Participarea la  activitatea de profil a seminarelor științifice și consiliilor de savanți, 

comitetelor de experți, comisiilor de stat. 

 Participarea la  diferite evenimente științifice în țară și peste hotare. 

Corpul de profesori-lectori, în afară de efectuarea cercetărilor științifice, este ocupat în procesul de 

studii. În prezent, în legătură cu transformările radicale din sistemul întățămîntului, a apărut nevoia 

stringentă de actualizare a pregătirii specialiștilor în cadrul Universității, prin asocierea tot mai 

organică a pregătirii psihologo-pedagogice cu pregătirea științifică specială a studenților.  Numai în 

prezența acestei componente majore a pregătirii cadrelor, universitatea cu studiile ei de cercetare 

fundamentale și științifice este capabilă să creeze o bază temeinică pentru afirmarea specialistului – 

profesionist în materia lui. 

Cadrele didactice ale USC, încadrate în profiluri științifice, sunt de asemenea conducători de teze 

de licență și de masterat. 

Conducerea tezelor de licență 

 Anul 

2010 2011 2012 2013 2014 

Numărul de teze de licență  

 

641 579 331 365 318 

Numărul de conducători  

 

162 164 114 124 100 

Raportul  

 

3.96 3,53 2.90 2.94 3.15 

 

Conducerea tezelor de masterat 

 Anul 

2010 2011 2012 2013 2014 

Numărul de teze de 

masterat 

51 94 85 114 205 

Numărul de 

conducători  

 

19 28 27 39 75 

Raportul  

 

2.7 

 

3.3 3.15 2.93 2.74 

 

 

 



Raportul dintre numărul de teze de licență și teze de masterat 

 

 

nr. 

 

N.P. 

 

Direcția cercetărilor 

2010 2011 2012 2013. 2014. 

Nr. teze de 

licență/ 

nr. teze de 

masterat 

Nr. teze de 

licență/ 

Nr. teze de 

licență/ 

Nr. teze de 

licență/ 

Nr. teze de 

licență/ 

1 Aricova Z.N. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Importanța structurilor 

organizatorice în atingerea 

scopurilor strategice ale 

dezvoltării inovaționale a 

întreprinderii  

 

5/1 

 

6/2 

 

2/2 

 

2/4 

 

0/7 

2 Taușanji C.P. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Analiza situației financiare a 

întreprinderilor, gestionarea 

resurselor în companiile din 

regiune  

6/0 4/0 0/3 5/7 7/0 

3 Levițcaia A.P. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Abordări în administrarea 

dezvoltării inovaționale a 

ramurii  

6/3 - 0/2 0/3 1/3 

4 Carabet  М.А. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Căile de eficientizare a utilizării 

resurselor financiare la 

întreprinderi  

3/0 - 5/0 7/0 7/0 

5 Ghenova S.I. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Antreprenoriatul inovațional ca 

bază a creșterii economice la 

întreprindere  

7/2 10/3 3/2 2/4 0/5 

6 Sircheli V.P. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Aspecte metodologice ale 

perfecționării predării 

compartimentului „Bănci de 

date”  

3/3 0/3 3/3 5/0 0/5 

7 Tcaci L.T. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Gestionarea proceselor de 

pregătire a cadrelor în regiunea 

policulturală  

- - 7/7 5/5 5/4 

8 Ianioglo M.A. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Tendințele contemporane ale 

pregătirii psihologo-pedagogice 

în contextul dezvoltăprii 

inovaționale a învățămîntului  

- - - 5/5 4/4 

9 Fedotova L.V 

doctor, conferențiar 

universitar 

Elaborări inovaționale privind 

conservarea fertilității solurilor 

din sudul Moldovei  

1/0 5/0 - 3/3 4/2 

10 Cara S.V.  

doctor, conferențiar 

universitar 

Elaborarea și implementarea 

tehnologiilor noi de creștere a 

soiurilor - clone europene de 

struguri în condițiile UTA 

Găgăuzia. 

2/0 4/0 2/0 2/0 2/4 

11 Zaharia S.C.  

doctor, conferențiar 

universitar 

Importanța actelor Curții 
Europene a Drepturilor Omului 

pentru procedura civilă din RM  

2/0 1/0 0/3 0/2 0/4 

12 Curteva O.V. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Organizarea activității 
metodologice pentru formarea 

pregătirii profesorilor pentru 

individualizarea învățămîntului 

elevilor  

- - 3/3 5/5 4/4 

13 Sulac S.C.  

doctor, conferențiar 

universitar 

Probleme de metodologie în 

predarea limbilor modernem a 

lexicologiei, sintaxei, foneticii, 

traducerii  

- 8/0 8/0 10/3 5/8 

14 Romanova S.Ia. 

doctor, conferențiar 

universitar 

Predarea istoriei în instituțiile de 

învățămînt preuniversitar, 

diferite aspecte  

6/0 6/0 5/0 3/0 4/0 

15 Sult G.G. Administrarea de stat și publică. 

Dreptul și procesul 

administrativ. 

3/0 3/0 5/0 3/0 6/0 

    Rezultatele cercetărilor se implementează în procesul educațional, se utilizează în elaborarea 

curriculelor de discipline în contextul abordării de competențe și al realizării conceptului educație-

instruire. În anii 2010-2014, colectivul de profesori și pedagogi al USC a elaborat   29 de planuri de 



studii noi pentru primul ciclu și 14 planuri de studii pentru al doilea ciclu, au fost publicate 119 

lucrări didactico-metodologice, inclusiv, manuale și materiale didactice. 

4.2. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. 

Doctorаtul pentru pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare la specialitatea 10.02.06 „Limbi 

turce” în USC a fost instituită prin Hotărârea Comisiei Superioare de Atestare a Republicii 

Moldova din 26 iunie 1997, nr. 30. 

 Doctorаtul la specialitatea 08.00.05 „Economie și management în ramuri” a fost instituită prin 

Hotărârea Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova din 25 iunie 2004, nr. 16. 

Lectorii sunt autorizați să conducă nu doar doctoranzii la doctoratul atribuit USC conform 

cercetărilor fundamentale în domeniul economiei și turcologiei, dar și în alte domenii. 

Conducători de doctorаnzi 

nr.nr. 

пп 

Nume şi prenume Grad şi titlu 

Instituţia la care este titular 

Anul naşteriiVechimea  

în calitate de 

conducător  

de doctorat 

Domeniul de doctorat Nr. de 

doctoranzi în 

cotutelă 

1 Parmacli  Dumitru Dr. hab. 

în economie profesor  USC 

1941/14 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură) 

1 

2 Cara Maria Dr.în economie con.univer. USC 1949/15 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură) 

1 

3 Levitskaea Alla Dr.în economie con.univer.USC 1973/14 08.00.05 – Economie şi 

management (în ramură) 

2 

4 Aricova Zinovia Dr.în economie con.univer.USC 1963/1 521.03. Economie şi 

management în 

domeniul de activitate 

1 

5 Bankova Ivanna Dr.în fililogie con.univer.USC 1954/15 10.02.06 Limbi turcice 

(cu indicarea limbii 

concrete) 

- 

6 Soroceanu Eudochia Dr.în fililogie 

con.cerc. 

Institutul Patrimoniului Cultural al 

AŞM (IPC) 

1954/14 10.02.06 Limbi turcice 

(cu indicarea limbii 

concrete) 

1 

7 Babîră Nicanor Dr. hab. 

în folologie, profesor  USC 

1940/9 10/02/04 – Limbi 

germanice (Limba 

engleză) 

5 

8 Custreabova Stepanida doctor habilitat în istoria, profesor, 

Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă ” 

1929/14 07.00.03 - Istoria 

universală (pe perioade) 

2 

9 Veaceslav Stepanov doctor habilitat în istoria, profesor 

Institutul Patrimoniului Cultural al 

AŞM (IPC) 

1969/10 07.00.07 - Etnologie, 

antropologie culturală şi 

istorică 

4 

10 Sosna Boris Dr.în drept 

Con.univer.  

Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM (ICJP) 

1954/8 12.00.03. – Drept privat  

 

4 

11 Ignatiev Vasile Dr.în drept 

Con.univer  

Institutul de Istorie al AŞM (II) 

 

1945/8 12.00.03. – Drept privat  

12.00.02 - Drept public 

1 

12 Derendovskaea 

Antonina 

Dr.hab.în biologie 

Prof.unever. 

Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova (UASM) 

1939/4 06.01.08 – Viticultură 

03.00.12 - Fiziologie 

vegetală 

 

3 

13 Burlacu Alexandru Dr. habilitat  

Profesor în filologie 

română 

Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă ” 

1954/7 10.01.01 Literatura 

română,13.00.02 - 

Teoria şi metodologia 

instruirii (pe discipline) 

 

 

http://www.cnaa.md/ru/person/6848/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/07.00.03/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/07.00.03/
http://www.cnaa.md/ru/person/3208/
http://www.cnaa.md/ru/nomenclature/history/070007/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/12.00.02/


14 Popa Victor Doctor habilitat în drept, profesor 

universitar 

Academia de Administrare Publică 

1942/9 12.00.02 - Drept public 

 

1 

15 Smochină Andrei doctor habilitat în drept , profesor 

universitar 

Institutul de Istorie al AŞM 

 

1946/9 12.00.01 - Teoria 

generală a dreptului;  

12.00.02 - Drept public 

1 

16 Moraru Victor Doctor hab. în drept, profesor 

universitar 

Institutul de Cercetări Juridice şi 

Politice al AŞM 

1950/6 12.00.08 - Drept penal  2 

17 Bîrgău Mihai Doctor habilitat în drept, profesor 

universitar 

Institutul de Istorie al AŞM 

1955/9 12.00.02 - Drept public 

12.00.08 - Drept penal  

3 

 

La doctoratul de pe lângă USC -521.03. Economie şi management în domeniul de activitate și 

621.01 Lingvistică (limba găgăuză) fac studii la moment 8 lectori. La doctoratul de profilul 521.03. 

Economie şi management în domeniul de activitate face studii un lector. 

Doctorаnzii Universității de Stat din Comrat 

 
Nr. 

d/o 

Numele 

prenumele 

Anul 

naşteri 

Data  

înmatriculării 

la studii 

doctorale 

Forma 

de 

studii/ 

Forma 

de  

finanţare 

Cifrul, 

specialitatea 

Conducătorul 

gradul 

ştiinţific şi 

titlul 

Titlul tezei de doctorat 

Anul I 

1 Proțiuc 

Natalia 

1988 03.11.2014 f/red/ 

buget 

521.03. 

Economie şi 

management 

în domeniul 

de activitate 

Ghenova S.I. 

 doctor în 

științe 

conf.univ. 

„Optimizarea procesului 

de elaborare a produsului 

noi în contextul 

marketingului lateral 

(după exemplul pieței 

produselor cu destinație 

medicală a Republicii 

Moldova”   

2 Zlatova 

Svetlana 

1974 03.11.2014 f/red/ 

buget 

521.03. 

Economie şi 

management 

în domeniul 

de activitate 

Aricova З.Н. 

 doctor în 

științe, 

conf.univ. 

„Evaluarea utilizării 

potențialului de marketing 

al întreprinderii ca 

condiție a administrării 

eficiente a activității de 

marketing (pe baza datelor 

întreprinderilor vinicole 

din UTA)” 

Anul II 

3 Nacioglo 

Natalia 

1975 01.11.2013 f/red/ 

buget 

10.06.02 Eudochia 

Soroceanu  

doctor în 

științe, conf. 

–cerc. 

„Imaginea lingvistică 

găgăuză a lumii”.  

 

4 Mogîldea 

Serghei 

1983 01.11.2013 f/red/ 

buget 

08.00.05 Zinaida 

Aricova 

 doctor în 

științe, 

conf.univ. 

„Perfecționarea metodelor 

de organizare a 

administrării activității de 

marketing ca condiție 

pentru creșterea 

competitivității 
întreprinderilor din 

sectorul vinicol” . 

Anul III 

5 Diacon 1984 01.11.2012 f/red/ 08.00.05 Ala „Administrarea dezvoltării 

http://www.cnaa.md/institutions/aap/
http://www.cnaa.md/institutions/ii/
http://www.cnaa.md/institutions/icjp/
http://www.cnaa.md/institutions/icjp/
http://www.cnaa.md/institutions/ii/


Nadejda buget Levitscaia  

 doctor în 

științe, 

conf.univ 

întreprinderilor vinicole în 

contextul inovațiilor 

organizatorice (pe baza 

UTA Gagauz Yeri)”. 

6 Ianioglo 

Alina 

1988 01.11.2012 f/red/ 

buget 

08.00.05 Dmiri 

Parmacli 

Doctor hab. 

profesor 

„Elaborarea sistemului 

complex de asigurare a 

securității economice a 

întreprinderii (după 

exemplul UTA 

Găgăuzia)”. 

Anul IV 

7 Sviridenco 

Lidia 

1982  f/red/ 

buget 

08.00.05 Maria Cara 

 doctor în 

științe, 

conf.univ 

„Gestionarea eficientă a 

veniturilor bugetului de 

stat în economia de piață 

(pe baza materialelor  

UTA Găgăuzia)”. 

 

8 Bobenco 

Elena 

1982 01.11.2011 f/red/ 

buget 

08.00.05 Ala 

Levitscaia  

 doctor în 

științe, 

conf.univ 

„Flosirea rațională a 

potențialului uman în 

contextul creșterii 

competitivității 
organizațiilor”. 

Post-doctorаnzi 

Anul I 

1 Ghenova 

Svetlana 

1970 septembrie 

2014 

 08.00.05 cons. științ.  
Grigore 

Belostecinic, 

doctor hab., 

profesor 

„Fundamentarea de 

marketing a politicii de 

marfă eficiente a 

întreprinderii într-o 

economie orientată spre 

exporturi (după exemplul 

întreprinderilor vinicole 

din sudul RM)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numărul de cadre didactice care au primit gradul de doctor în științe 

 

                   

0
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Количество преподавателей, получивших степень 

доктора наук

 
        În perioada de referință, 22 de cadre didactice au primit gradul de doctor în științe. 

 
 

Numărul doctoranzilor, conform specialităților: 

 

- Economie şi management în domeniul de activitate -3 

- Agricultură-1 

- Pedagogie -5 

- Drept 5 

- Istorie 2 

- Filologie 3 

- Filozofie 1 

- Politologie -1 

- Psihologie -1 

 

Tezele de doctor, elaborate în domeniile: „Pedagogie”, „Agricultură”, „Drept”, „Istorie”, 

„Filologie”, „Filozofie”, „Politologie”, „Psihologie”  au fost elaborate și susținute de cadrele 

didactice ale Universității de Stat din Comrat la universități din Republica Moldova (ASEM,  USM, 

GAUM, AȘM, Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău),  Universitatea de Stat de Pedagogie 

”Ion Creangă”, precum și peste hotare: în Bulgaria și Rusia. 

În prezent, univеrsitatea este nu doar un centru de învățămînt și activitate de cercetare științifică, 

care reprezintă o instituție de învățămînt pentru pregătirea cadrelor, dar și un centru care prestează 



servicii pentru populație în diferite probleme din domeniul jurisprudenței, economiei, instruirii 

continue.    

 

4.3.Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării 

 

    La Universitatea de Stat din Comrat se desfășoară cu regularitate evenimente științifice: 

confеrințe, mese rotunde, seminare, simpozioane cu scopul diseminării rezultatelor cercetărilor 

științifice și informării comunității științifice și a societății. 

   Universitatea de Stat din Comrat organizează anual conferința științifico-practică internațională 

„Ştiinţă, educaţie, cultură”. Confеrința se organizează din anul 2005.  Materialele confеrinței se 

editează în culegerea „Ştiinţă, educaţie, cultură”. 

    Anual, la univеrsitate se desfășoară concursul planurilor de afaceri ale tinerilor, olimpiade: 

„Management”, „Economie”, „Contabilitate”, „Finanțe”, ”Istorie și educație civică”, „Limba 

engleză și limbile germane”. Conferințe studențești: „Rolul studiilor în pregătirea unor specialiști 

competitivi”, „Știința studențească”, „Problemele și perspectivele producției agricole”, concursul 

„Infoșnik”, concursul de eseuri „Gagauz Eri dün,büün, yarın”. Pentru diseminarea rezultatelor 

cercetărilor lor științifice, cadrele didactice participă la conferințe online. 

Decanul facultății de economie, doctorul în științe economice, conferențiarul universitar  

Taușanji C.P., pentru merite deosebite  pentru binele Patriei și al omenirii, precum și pentru merite 

în domeniul învățămîntului, a fost decorat cu distincția de stat supremă – „Ordinul Republicii”. 

Pentru contribuție remarcabilă la dezvoltarea economiei regiunii, unor cadre didactice ale USC 

le-au fost conferite titlurile onorifice ”Economist Emerit din Găgăuzia”:  

Cihicina E.F., lector superior al catedrei de contabilitate – 2010. 

Chiurcciu V.I., lector superior al catedrei de contabilitate - 2014. 

Cara M.F., doctor în științe economice, conferențiar universitar al catedrei de economie - 2014. 

Pentru elaborări științifice în domeniul dezvoltării inovaționale a sectorului agrar-economic 

regional, au fost menționați cu Diplome de onoare ale Academiei de Științe a Moldovei: profesorul 

Parmacli D.M., conferențiarul universitar Levitsckaia A.P. 

Rezultatele elaborărilor se implementează în procesul de studii la ținerea prelegerilor și 

desfășurarea orelor de seminar pentru studenții din ciclul întîi și doi. 

 

 

 



5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE. 

5.1. Cooperare în cadrul naţional 

Universitatea de Stat din Comrat dezvoltă în permanență colaborarea cu instituții de cercetări 

științifice și de învățămînt din Republica Moldova. 

Colaborarea științifică are loc sub diferite forme: 

 pregătirea și desfășurarea conferințelor științifice pe direcții generale și ramurale și editarea 

publicațiilor cu privire la rezultate; 

 schimbul bilateral de savanți, pregătirea și editarea unor monografii și manuale comune; 

 contribuția la stabilirea relațiilor directe între catedrele înrudite ale instituțiilor de 

învățămînt superior; 

 participarea la  proiecte mixte; 

 pregătirea specialiștilor de calificare superioară (doctorаt); 

 organizarea expozițiilor și tîrgurilor științifice mixte. 

    Universitatea de Stat din Comrat colaborează activ cu instituții de stat centrale și întreprinderi, 

inclusiv cu Academia de Șitințe a Moldovei (proiect „Centrul de Inovare”,  desfășurarea ciclului de 

prelegeri ale academicianului Gh.Duca, monografia comună a Aricova Z.N.,  pregătirea 

specialiștilor pentru școala superioară (doctorаt, pregătirea specialiștilor la specialitatea drept) 

Colaborarea în domeniul științei și învățămîntului cu instituțiile de învățămînt superior ale 

Republicii Moldova: 

 Universitatea Tehnică din Moldova – proiectul mixt Tempus „Consolidarea autonomiei 

universitare în Moldova„; 

 Universitatea de Stat din Moldova – pregătirea specialiștilor pentru școala superioară 

(doctorat la specialitatea istorie, matematică, drept), conferințe și publicații comune; 

 Universitatea de Stat de Pedagogie „Ion Creangă” - pregătirea specialiștilor pentru școala 

superioară (doctorat la specialitatea filologia română); 

 Universitatea de Stat din Tiraspol - pregătirea specialiștilor pentru școala superioară 

(doctorat la specialitatea pedagogie); 

 Universitatea Slavonă a RM – schimburi de creație de specialiști din cele două instituții de 

învățămînt superior. Seminare și conferințe, schimb de literatură metodologică și informație 

sun formă electronică; 

 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (proiect mixt Tempus); 



 Universitatea Agrară de Stat din Moldova - pregătirea specialiștilor pentru școala superioară 

(doctorat la specialitatea agricultură); 

 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM (AGEPI) – desfășurarea unei serii de 

seminare pentru cadrele didactice și studenții USC; 

 Fundația Eurasia în Moldova – promovarea inițiativelor de informare a opiniei publice și 

participare civică la dezvoltarea relațiilor dintre UE și RM; 

 Asociația Obștească Centrul European ”Pro-Europa”. Efectuarea informării studenților 

despre UE, instituțiile europene, legislația europeană, politicile europene, activități de 

instruire (training-uri, conferințe, mese rotunde) cu reprezentanți ai Uniunii Europene. 

USC este parte din consorțiul universităților moldovenești și internaționale în cadrul proiectelor 

Tempus, ceea ce contribuie la dezvoltarea cercetărilor în diverse domenii științifice.  

 

5.2. Cooperare internaţională 

    Universitatea de Stat din Comrat susține activ dezvoltarea colaborării internaționale.  

În domeniul colaborării internaționale USC  respectă: 

 - interesul național; 

 - paritatea și reciprocitatea; 

 -  onorarea angajamentelor de colaborare asumate. 

Universitatea a încheiat 40 de acorduri de colaborare în domeniul științei și învățămîntului cu 

universități și organizații din țările CSI și alte țări străine. Pe parcursul ultimilor cinci ani, au fost 

încheiate 23 de acorduri cu universități din Turcia, Cipru, Germania, FR, Kîrgîzstan, Bulgaria, 

Ucraina, România, Azerbaidjan, Letonia, Belarus. 

 

nr. 

d/o 

Denumirea partenerului Țara Data 

semnării 

1 Universitatea „Atatiurk” Turcia, Aksarai 2009 

2 Universitatea „S.Demirel” Turcia, Isparta 2009 

3 Universitatea Orientului Apropiat Cipru, Nicosia  2009 

4 Centrul Cultural de Prietenie Găgăuzo-Turcă  Turcia, Istanbul 2010 

5 Universitatea din Leipzig   Germania, Leipzig 2010 

6 Universitatea Agrară de Stat.  FR, Groznîi 2010 

7 Institutul de  Stat de Inginerie și Economie din Nijni Novgood  FR, Nijni Novgorod 2010 

8 Universitatea Agrară de Stat Kîrgîză Kîrgăzstan, Bișkek 2010 

9 Institutul de Administrare, Business și Drept.  FR, Rostov pe Don 2011 

10 Universitatea Tehnică  Bulgaria, Gabrovo 2011 



11 Universitatea de Stat de Pedagogie din Daghestan  FR, Mahacikala 2011 

13 Universitatea Agrar-Tehnică Ucraina, Podolsk 2012 

14 Universitatea  Aidîn Turcia, Istanbul 2012 

15 Universitatea „Andrei Șaguna” România, Constanța 2012 

16 Universitatea din Hazar Azerbaidjan, Baku 2012 

17 Mikro Tik Letonia, Riga 2012 

18 Universitatea Agrară de Stat din Grodno Belarus, Grodno 2012 

19 Universitatea de Stat din Mariupol Ucraina, Mariupol 2013 

20 Academia Agrară de Stat din Poltava Ucraina, Poltava 2013 

21 Universitatea Națională „Ivan Ognienco” din Kameneț-Podolsk  Ucraina, Kameneț-

Podolsk 

2014 

22 Universitatea de Stat din Baranovici        Belarus, Baranovici 2014 

23 Academia Agricolă de Stat din Breansk FR, Breansk 2014 

 

Universitatea colaborează strîns cu Ambasadele Țărilor Europene, acreditate în Republica Moldova: 

 Ambasada Turciei – Inaugurarea centrului cultural al Turciei, completarea constantă a 

bibliotecii Centrului cu literatură științifică și metodologică în limba turcă, pregătirea 

specialiștilor  în turcologie. 

 Ambasada Marii Britanii – Inaugurarea centrului cultural Marii Britanii, prelegeri ale 

principalilor profesori mondiali, dedicate conflictelor și impactului acestora asupra calității 

vieții. 

 Consulatul Israelului – desfășurarea Zilelor Culturii Israelului: familiarizarea cu 

învățămîntul și realizările științifice ale Israelului. 

 Ambasada Germaniei - Inaugurarea Centrului Germaniei, completarea constantă a fondului 

bibliotecii Centrului cu literatură științifică și metodologică în limba germană, seminare în 

cadrul programului DAAD, programul LOGO. 

 Ambasada SUA- Inaugurarea Centrului SUA, completarea constantă a fondului bibliotecii 

Centrului cu literatură științifică și metodologică în limba engleză. Stagii științifice ale 

cadrelor didactice ale USC. 

 Consulatul Greciei – Inaugurarea Centrului Greciei, pregătirea studenților la specialitatea 

limba greacă – engleză (pregătirea studenților este efectuată de cadre didactice din Grecia), 

facultativ de limbă greacă pentru cadrele didactice și studenții USC, stagii la universități din 

Grecia. 

 Ambasada Azerbaidjanului - Inaugurarea Centrului Azerbaidjanului, acordarea de asistență 

în desfășurarea conferințelor. 



 Ambasada Ungariei -  granturi pentru stagii și studii în instituții de învățămînt superior din 

Grupul Vîșegrad. 

 Ambasada Slovaciei – ținerea prelegerilor privind aspectele economice inovaționale.  

 Ambasada Poloniei -  suport facultativ în studierea limbii polone pentru studenții și  cadrele 

didactice ale USC. 

 Fundația Rusă -  Inaugurarea Centrului Rus, instruirea studenților străini de la secția de 

pregătire privind limba rusă. 

   În cadrul a două proiecte Erasmus Mundus: „Ember” și „EMP AIM”, Universitatea de Stat din 

Comrat colaborează cu Universitățile Siviglia (Spania) și Mykolas Romeris University (Lituania). 

  USC colaborează activ cu Reprezentanța Uniunii Europene în Moldova. Datorită Reprezentanței a 

fost inaugurat Centrul de Informare al Uniunii Europene, unde se acordă asistență metodologică și 

informativă, se desfășoară diferite întîlniri, seminare și training-uri pentru cadre didactice și 

studenți.  

   În plus, USC este membru al unor organizații internaționale: 

- Din anul 2008 USC este co-fondatorul Uniunii Universităților din Spațiul Eurasiatic EURAS, din 

care fac parte  84 de universități și organizații științifice din țările Europei și Asiei. 

- Uniunea  Universităților țărilor din Bazinul Mării Negre. 

 

6. ACŢIUNI DE DEZOLTARE INSTITUŢIONALĂ PLANIFICATE PENTRU 

URMĂTORII 5 ANI 

An de an, Universitatea de Stat din Comrat se schimbă, se modernizează și se adaptează la 

condițiile contemporane. Baza pentru determinarea abordării strategice în dezvoltarea științei și 

învățămîntului în cadrul USC este strategia de dezvoltare a Republicii Moldova 2020, care se 

bazează pe 7 direcții prioritare, Codul Educației al Republicii Moldova și Regulamentele Comisiei 

Europene - European Research Council, ERC, prima organizație general europeană, chemată să 

stimuleze dezvoltarea activității de cercetare științifică. 

            Cum trebuie să fie Universitatea de Stat din Comrat?  

 

 

 

 

 



O INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR PRINCIPALĂ, MODERNĂ, DE 

TEHNOLOGIE ÎNALTĂ  

 

Universitatea de Stat din Comrat 

 

 

 

 

Pregătirea             Condiții pentru realizarea       Spațiu de oportunități            Deschisă pentru 

unor specialiști     potențialului științific              și spațiu al succesului         schimbul de 

experiență, 

solicitați              și de creație al cadrelor                                                    interacțiunea cu alte 

și competitivi           didactice și studenților        instituții de învățămînt                                                                             

și a unui membru          superior 

de deplină valoare 

al societății  
 

 

   Planificarea strategică este unul dintre factorii principali ai dezvoltării durabile a Universității. În 

acest context, au fost trasate obiectivele de dezvoltare prioritare ale USC  pentru următorii cinci ani: 

Pregătirea unor specialiști solicitați și competitivi și a unui membru de deplină valoare al 

societății: 

 sporirea calității și a actualității activității științifice și de învățămînt; 

 modernizarea programelor de studii în învățămîntul profesional, care să asigure flexibilitatea 

și individualizarea procesului de instruire cu utilizarea tehnologiilor noi; 

 elaborarea platformei de instruire de la distanță;  

 utilizarea tehnologiilor educaționale inovaționale; 

 analiza și corectarea planurilor de studii (învățămîntul se împarte în trei cicluri: licențiat, 

masteraat, doctorat) prin contribuția la instruirea orientată științific; 

 motivarea absolvenților programelor de masterat ai USC pentru o carieră științifică; 

 dezvoltarea școlilor de doctor; 

 sporirea calității  și a aplicabilității cercetărilor realizate de masteranzi, doctoranzi și post-

doctoranzi; 

 creșterea numărului de teze realizate în cadrul profilurilor științifice. 

Condiții pentru realizarea potențialului științific și de creație al cadrelor didactice și 



studenților: 

 perfecționarea sistemului informatic integrat de management universitar; 

 crearea bibliotecii electronice; 

 crearea revistei USC pe profiluri științifice, acreditată de  CNAA MD;  

 îmbunătățirea infrastructurii universitare pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare 

pentru realizarea cercetărilor (crearea laboratoarelor științifice, achiziționarea 

echipamentului necesar); 

 înființarea unui serviciu în domeniul gestionării proiectelor cu scopul sporirii participării la 

concursuri de proiecte internaționale; 

 susținerea din fondurile proprii și atragerea resurselor proiectelor, pe direcțiile de cercetare 

științifică strategice ale USC. 

Spațiu de oportunități și spațiu al succesului: 

 extinderea programelor de mobilitate academică pentru studenți și cadre didactice; 

 participarea la  concursurile de proiecte ”Orizont – 2020”; 

 susținerea și stimularea participării la programe de cercetare științifică internaționale; 

Deschisă pentru schimbul de experiență, interacțiunea cu alte instituții de învățămînt 

superior: 

 dezvoltarea relațiilor de parteneriat largi cu instituțiile de învățămînt superior din țară; 

 extinderea relațiilor de parteneriat cu universitățile europene în vederea realizării 

programelor de obținere a diplomelor duble; 

 extinderea colaborării cu autoritățile locale și cu agenții economici din regiune în vederea 

diseminării rezultatelor științifice; 

 perfecționarea profesională a cadrelor didactice și a colaboratorilor științifici la principalele 

centre de întățămînt și știință internaționale; 

 crearea de programe mixte cu principalele centre de întățămînt și știință internaționale. 

 

 

 

 

 

 

 



7.  

FIŞA  STATISTICĂ 

 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1.1. Denumirea organizaţiei         Uniersitatea de Stat din Comrat 

1.2. Statutul juridic-  

1.3. Anul fondării   Hotărîrea   

1.4. Actul de înfiinţare-   

1.5. Numărul de înregistrare 

(identificare) atribuit de Camera 

Înregistrării de Stat şi data eliberării 

certificatului de înregistrare  

1.6. Profilul de cercetare    

 

1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază 

 

 

 

1.8. Structura organizatorică  

 

 

1.9. Rector   

 

1.10. Adresa 

 

 

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 

Instituţie de învăţămănt 

nr.408 a. 1991   

Certificat de înregistrare  1008611002139 26 august 2008  

 

Certificat de înregistrare Numărul de identificare de stat 

1008611002139 26.08.2008 

 

„Dezvoltarea inovațională a regiunii policulturale în epoca 

globalizării”  

1. «Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic 

regional» 

2. «Dezvoltarea inovaţională a potenţialului uman în 

mediul policultural » 

 

 

Facultăţi, catedre, centre de cercetare, alte subdiviziuni) 

 

 

Aricova Zinovia,dr.conf.universitar  

 

Str.Galatsana 17 Comrat 3805 RM 

 

 

+373 298 2 43 45, +373 298 2 34 81, www.kdu.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdu.md/


II. RESURSE UMANE  

 

Indicatorul 

 

Anul  

2010 2011 2012 2013 2014 

m
ed

ia
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.1. 
Total posturi (conform statelor de personal) 
 

441 425 354,5 326,5 319,5 373,3 

2.1.1. Posturi ocupate  441 425 354,5 326,5 319,5 373,3 

2.1.2. Posturi vacante         

 

 

 

 

 

 

 

2.2.ж 

Structura personalului după activitate 
 

      

 

2.2.1. 

 

Cercetători ştiinţifici, total posturi  

 

5 3 3   2,2 

2.2.1.1. Posturi ocupate  5 3 2   2 

2.2.1.2. Posturi vacante    1   0,2 

 

2.2.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării, total posturi  
  6 6 4 3,2 

2.2.2.1. Posturi ocupate    6 6 4 3,2 

2.2.2.2. Posturi vacante         

 

2.2.3. 

Personal auxiliar, total posturi  74 78,5 65,5 68 61,5 69,5 

2.2.3.1. Posturi ocupate  74 78,5 65,5 68 61,5 69,5 

2.2.3.2. Posturi vacante        

 

2.2.4. 

Personal de conducere, total posturi  18 17 17 16 16 16,8 

2.2.4.1. Posturi ocupate  18 17 17 16 16 16,8 

2.2.4.2. Posturi vacante        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.жж 

Angajarea personalului        

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. 

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total persoane  5 3 8 6 4 5,2 

        

 

 

2.3.1.1. 

Cercetători ştiinţifici, total  5 3 2   2 

 

2.3.1.1.1. 

Titulari        

a. de bază   4 2 2   1,6 

b. cumul intern  2 2 2 2 2 2 

 

2.3.1.1.2. 

Netitulari        

a. cumul extern  1 1    0,4 

b. acord de muncă 

 

      

 

 

 

 

2.3.1.2. 

Alte categorii de personal din sfera 

ştiinţei şi inovării, total  
  6 6 4 3,2 

 

2.3.1.2.1. 

Titulari        

a. de bază    1 1 1 0,6 

b. cumul intern        

 

2.3.1.2.2. 

Netitulari        

a. cumul extern        

b. acord de muncă    5 5 3 2,6 

 

2.3.2. 

Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 

învăţămînt superior, persoane  
195 161 160 149 146 162,2 

2.3.2.1. de bază  137 117 116 111 103 116,8 

2.3.2.2. cumul intern  5 4 5 5 6 5 

2.3.2.3. cumul extern  53 40 39 33 37 40,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice, titluri onorifice.  

      

 

 

 

2.4.1. 

Cercetători ştiinţifici        

2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi 3 1 3 2 2 2,2 

2.4.1.2. conferenţiari universitari/cercetători 2 1 2 1 1 1.4 

2.4.1.3. profesori universitari/cercetători       

2.4.1.4. membri  titulari/ membri corespondenţi       

 

 

2.4.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării.  

      

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       

2.4.2.2. conferenţiari universitari/cercetători       

 

 

2.4.3. 

Personal ştiinţifico-didactic        

2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi  44/12 42/12 44/11 47/9 50/9 45,4/ 

10,6 

2.4.3.2. conferenţiari universitari/cercetători  30/- 31/- 29/- 27/- 25/1 28,4/0,2 



2.4.3.3. profesori universitari/cercetători  12/- 12/- 11/- 10/- 10/- 11 

2.4.3.4. membri  titulari/ membri corespondenţi        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. 

Perfecţionarea personalului          

 

 

2.5.1. 

Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.)  23 23 19 18 17 20 

inclusiv :        

2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 

frecvenţă redusă)  

4 5 2 4 7 4.4 

2.5.1.2. care studiază în exterior, total  19 18 17 14 10 15,6 

2.5.1.3. dintre care în străinătate        

2.5.2. Postdoctoranzi, total  - 1 1 1 2 1 

2.5.3. Competitori, total     1 1 0.2 

2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total luni 

 

14/96 8/88 14/100 26/299 24\246 17.5/165.8 

2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de peste 

o lună în străinătate  

4 2 2 3 3 2,8 

 

2.5.6. 

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total  6 3 2 3 6 4 

2.5.6.1. doctor habilitat     2 1 0,6 

2.5.6.2. Doctor  6 3 2 3 6 4 

 

 

 

2.5.7. 

Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice, total.  

 -/1  1/- -/2  

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 

cercetător 

- - - 1/- -/1 0,4/0,4 

2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 

universitar  

 -/1  1/- -/1  

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător  17 17 17 17 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

Repartizarea personalului uman după vîrstă        

 

 

 

2.6.1 

Cercetători ştiinţifici        

2.6.1.1. Sub 35 de ani 2 1 1   0,8 

2.6.1.2. 35-44 de ani 1     0,2 

2.6.1.3. 45-54 de ani       

2.6.1.4. 55-64 de ani 1 1    0,4 

2.6.1.5. Peste 65 de ani 1 1 1   0,6 

 

 

 

2.6.2. 

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 

inovării  

 

      

2.6.2.1. Sub 35 de ani   2 2 2 1.2 

2.6.2.2. 35-44 de ani   3 3 2 1.6 

2.6.2.3. 45-54 de ani   1 1  0.4 

2.6.2.4. 55-64 de ani       

2.6.2.5. Peste 65 de ani       

 

 

 

2.6.3. 

Personal ştiinţifico-didactic  195 161 160 149 146 162,2 

2.6.2.1. Sub 35 de ani 50 37 35 35 36 38,6 

2.6.2.2. 35-44 de ani 64 57 58 51 50 56 

2.6.2.3. 45-54 de ani 29 22 22 20 20 22,6 

2.6.2.4. 55-64 de ani 26 24 24 23 21 23,6 

2.6.2.5. Peste 65 de ani 26 21 21 20 19 21,4 

2.7. Conducători ai programelor de stat,  proiectelor de 

cercetare, desemnaţi  în perioada evaluată 
 

      

 
 

 

III. RESURSE  FINANCIARE 

 

Indicatorul 

 2010 2011 2012 2013 2014 

M
ed

ia
 

a
n

u
a
lă

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă),  

mii lei 

21362,2 17618,1 20660,3 21151,4 12749,0 18708,2 

 

 

 

 

Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice 

(plan precizat),  total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.) 

288,4 358,1 665,4 787,7 1012,3 622,4 

 

 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  lei 47,1 48,6 85 72,8 34,8 57,7 

 proiecte instituţionale       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. 

3.2.1.1. a. cercetări ştiinţifice  

fundamentale   

      

b. cercetări ştiinţifice 

aplicative 

      

3.2.1.2. proiecte din cadrul  Programelor 

de Stat 

      

3.2.1.3. proiecte pentru procurarea 

utilajului  

      

3.2.1.4. proiecte de transfer tehnologic        

3.2.1.5. proiecte independente (pentru 

tineri cercetători etc. ) 

      

3.2.1.6. proiecte din cadrul programelor 

bilaterale internaţionale  

      

3.2.1.7. alocaţii suplimentare din Fondul 

de rezervă  

      

3.2.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice 47,1 48,6 85 72,8 34,8 57,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. 

Mijloace  speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.) 241,3 309,5 580,4 714,9 977,5 564,7 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. 

naţionale, total   100 280 200 116 

a. 

cofinanţare a proiectelor 

de transfer   

tehnologic 

      

b. 
pregătirea cadrelor 

ştiinţifice prin contract 

      

c. 

prestare a serviciilor 

contra plată  (contracte cu 

agenţi economici 

autohtoni) 

      

d. surse obţinute din arendă 0,1 252,3 249,0 280,0 358,2 227,9 

e. alte surse (donaţii, 

sponsorizări ş.a.) 

26,9 19,7 10,3 14,4 41,5 22,6 

 

 

3.2.2.2. 

internaţionale, total 202,9  35,2 113 372,8 144,78 

a. granturi internaţionale        

b. 
contracte cu  agenţi 

economici străini  

      

c. 
altele (sponsorizări, 

donaţii  ş.a.) 

11,4 37,5 185,9 27,5 5 53,5 

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de 

casă), total (mii lei) 

262,5 226,0 251,3 413.1 761.8 382.94 

 inclusiv:       

 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare,  fond social 

şi medical ) 

72,5 72,5 84,3 146,2 49,8 85 

 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific  48.9 20.6 15.8 15.1 539.1 127.9 

 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice 63.1 46.6 57.7 51.8 52.7 54.38 

 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 7,6 3,9 6,1 101,4 64,9 36,8 

 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii 70,4 82,4 87,4 98,6 55,3 78,8 

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific 1.35 1.4 1.57 2.77 5.22 2.36 

3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării în 

volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%) 

1,35 2,03 3,22 3,72 7,9 3,6 

3.5. 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 (%) 

7,0 8,0 8,0 9 1 5 

 

IV. POTENŢIAL LOGISTIC 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. 

Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total 

(m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

3530 3930 3930 3930 3930 3930 

4.1.1. Proprii 3530 3930 3930 3930 3930 3930 

4.1.2. Primite în folosinţă       

4.1.3. Luate în arendă       

4.1.4. Per cercetător ştiinţific 16,6 24.4 24,6 26,4 27 23,8 

4.2. 
Echipament ştiinţific 

4.2.1. Total (mii lei) 4121, 3914,2 2712,2 2753,5 3143,9 3328,



1 98 

4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific 21.1 24.3 16.9 18.5 21.5 20.46 

4.3. 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă, 

reieşind din cost ) (%) 

      

4.3.1. Sub 5 ani 20 9 3 10 21 12.6 

4.3.2. 6 – 10 ani 80 91 97 90 79 87.4 

4.3.3. Peste 10 ani       

 

 

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 1. 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate  

(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.) 

172 186 171 211 105 169 

inclusiv: 

5.1.1. 

Publicaţii  ştiinţifice electronice 6 22 5 5 1 7.8 

5.1.1.1. în ţară - 15 - - - 5 

5.1.1.2. în străinătate 6 7 5 5 1 4,8 

5.1.2. 
Număr de lucrări ştiinţifice publicate  per unitate 

de cercetător ştiinţific 

      

5.1.3. 

Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 

utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare 

publicată (mii lei)  

      

5.2. 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.) 

88 64 91 73 33 69.8 

5.2.1. 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 32 33 48 30 31 34.8 

5.2.1.1. 

în ţară, total  23 24 32 19 17 23 

a. categoria A        

b. categoria B  - 7 3 3 4 3.4 

c.   categoria C  15 13 21 16 13 15.6 

d alte reviste ştiinţifice atestate 8 4 8   4 

5.2.1.2. 

în străinătate, total 9 9 16 11 14 11.8 

a. ISI, cu factor de impact > 1 1  2 3 3 1.8 

b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1       

c. ISI, cu factor de impact <0,1       

d.  alte reviste ştiinţifice atestate 8 9 14 8 11 10 

5.2.2. 

În culegeri, total  56 31 43 43 2 35 

5.2.2.1. în ţară 31 14 19 18  16.4 

5.2.2.2. în străinătate 25 17 24 25 2 18.6 

5.2.3 

În enciclopedii, total       

5.2.3.1. în ţară       

5.2.3.2. în străinătate       

5.3. 

 

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 5 2 5 7 2 4.2 

5.3.1. 

Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2) 3 1 4 5 1 2.8 

5.3.1.1. în ţară 3 1 3 4 1 2.4 

5.3.1.2. în străinătate   1 1  0.4 

5.3.1.3. 
în ediţii internaţionale incluse în 

Web of Science 

      

5.3.1.4. capitole în monografii în ţară 1  5   1.2 

5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare    1  0.2 

5.3.2. Dicţionare, total  1     0.2 

5.3.2.1. în ţară 1     0.2 

5.3.2.2. în străinătate       

5.3.3. Culegeri 1 1 1 2 1 1.2 

Activitatea inovaţională       

5.4.1. Brevete obţinute 1     0.2 

5.4.1.1. în ţară 1     0.2 

5.4.1.2. în străinătate       

5.4.2. Brevete implementate       

5.4.2.1. în ţară       

5.4.2.2. în străinătate       

5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI     1 0.2 

5.4.4. Certificate de soiuri obţinute       

5.4.5. Certificate de rase obţinute       

5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii       



5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor       

5.4.8. 

Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, 

know-how şi soiurilor de plante omologate, 

raselor, tipurilor, liniilor de  animale şi păsări  

    1 0.2 

5.4.9. 

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în 

ţară/peste hotare cu:  

      

5.4.9.1 medalii de aur       

5.4.9.2. medalii de argint   1 1  0.4 

5.4.9.3. medalii de bronz       

 

 

 

 

5.5 

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice   

5.5.1. 
Produse, echipamente asimilate în fabricare în 

serie 

      

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 

seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 

agenţi economici prin contract cu un volum de 

finanţare >100 mii lei per contract  

  2 1  0.6 

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 

seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 

agenţi economici prin contract cu un volum de 

finanţare <100 mii lei per contract 

      

5.5.4. 
Produse noi valorificate de agenţii economici 

prin colaborare sau contracte royalty  

      

5.5.5. 
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 

funcţional elaborate 

      

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate     1 0.2 

5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       

5.5.8. Tehnologii noi documentate       

5.5.9. Metode noi documentate       

5.5.10. Procedee documentate       

5.5.11. Softuri elaborate/implementate       

5.5.12. Hibrizi documentaţi        

5.5.13. Suşe documentate       

5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       

5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       

5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       

5.6. 

Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de: 

5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii    1 3 2 1.2 

5.6.2. Programe  1     0.2 

5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice        

5.7.  

Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total  3 6 6 7 7 5.8 

5.7.1. 
Internaţionale (peste 20% de participanţi – din 

străinătate) 

1 2  3 2 1.6 

5.7.2. Naţionale cu participare internaţională 2 4 5 3 4 3.6 

5.7.3. Naţionale   1 1 1 0.6 

5.8. 

Participări la manifestări ştiinţifice din ţară  107 146 108 175 112 129.6 

5.8.1. 

Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la 

manifestări ştiinţifice, total 

5 6 7 8 8 6.8 

5.8.1.1. naţionale 2 4 3 5 3 3.4 

5.8.1.2. naţionale cu participare 

internaţională 

      

5.8.1.3. internaţionale 3 2 4 3 5 3.4 

5.8.2. 

Comunicări orale/postere la manifestări 

ştiinţifice, total 

52 60 48 64 50 54.8 

5.8.2.1. naţionale 22 25 23 23 13 21.2 

5.8.2.2. naţionale cu participare 

internaţională 

30 35 25 41 37 33.6 

5.8.2.3. internaţionale       

5.8.3. 

Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, 

total 

50 80 53 103 54 68 

5.8.3.1. internaţionale 26 27 20 40 16 25.8 

5.8.3.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      

5.8.3.3. naţionale 24 53 33 63 38 42.2 

5.9. 
Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate 50 37 32 42 42 40.6 

5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen) 2 3 2 2 4 2.6 



5.9.2. Comunicări orale/ postere 25 16 13 17 23 18.8 

5.9.3. Rezumate publicate 23 18 17 23 15 19.2 

5.10. 

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei   

5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO       

5.10.2. Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice       

5.10.3. 

Expertize ecologice, tehnice, medicale, 

terminologice, pedagogice, expertize ale 

proiectelor de cercetare etc. 

1 2 2 1 3 1.8 

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       

5.10.5. Consultanţă       

5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate       

5.10.7. 
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru  

utilizatori 

 2  1 2 1 

5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei 2 1 1 1 1 1.2 

5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei 1 6 2 1 2 2.4 

5.10.10. 
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 

ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.  

2 7 7 11 24 10.2 

 

 

 

 

5.11. 

Distincţii şi premii 

5.11.1. 
Distincţii de Stat obţinute în  perioada evaluată 

(ordine, medalii, titluri onorifice) 

   3 1 0.8 

5.11.2. 
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în 

perioada evaluată 

      

5.11.3. 

Premii acordate în rezultatul Concursului 

Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în  

perioada evaluată  

      

5.11.4. 
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

obţinute în  perioada evaluată 

      

5.11.5. 
Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele 

cercetării 

      

 

 

VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

1 2 3 4 5 6 7 

6.1. 

Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 

6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute       

6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată       

6.1.3. 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1.3.1. 
preşedinte al Comisiei examenelor 

de licenţă/masterat 

3/- 4/- 2/- 2/- 2/- 2.6/ 

6.1.3.2. 
membru al Comisiei examenelor de 

licenţă/masterat, 

98/15 79/20 83/31 81/31 81/31 84.2/ 

25.6 

6.1.3.3. 
conducător al tezei de licenţă/ 

masterat susţinute 

149/40 157/42 147/51 121/51 145/54 143.9/ 

47.6 

6.1.3.4. 
conducător ştiinţific al  tezei de 

doctor susţinute 

3 3 4 4 3 3,4 

6.1.3.5. 
consultant ştiinţific al tezei de 

doctor susţinute 

3 1 2 1 2 1,8 

6.1.3.6. 
consultant ştiinţific al tezei de 

doctor habilitat susţinute 

   1 1 0,2 

6.2. 

Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru 

instituţiile de învăţămînt superior şi  preuniversitar  

(6.2.1.+6.2.2.) 

17 20 17 18 32 20.8 

6.2.1. 

Manuale şi capitole din manuale, total 5 3 1 5  2.8 

6.2.1.1. 
manuale pentru învăţămîntul 

universitar 

1 1  1  0.6 

6.2.1.2. 
manuale pentru învăţămîntul 

preuniversitar 

3 2 1 3 - 1.8 

6.2.1.3. 
capitole în manuale pentru 

învăţămîntul universitar 

      

6.2.1.4. 
capitole în manuale pentru  

învăţămîntul preuniversitar 

1  1   0.4 

6.2.2. 

Lucrări instructiv-metodice, total 12 17 16 13 19 15.4 

6.2.2.1. Lucrări metodice, compendiumuri  12 17 16 13 19 15.4 

6.2.2.2. Lucrări didactice digitale       



6.3. 
Manuale pentru învăţămîntul universitar publicate în 

străinătate 

1 1 1 2 4 1.8 

6.4 

Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte 

legislative şi de alte acte normative, asupra programelor 

şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

   3 2 1 

 

 

VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
1 2 3 4 5 6 7 

7.1. 

Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 

Realizare de programe (proiecte, lucrări) în 

comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi 

de lucrări comune) 

      

7.1.2. 
Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi 

inovării  
      

7.1.3. 

Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de 

învăţămînt  superior /ale instituţiilor de 

învăţămînt superior în organizaţie 

      

7.2. 

Colaborări cu organele centrale de specialitate 

7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate 1     0.2 

7.2.2. 

Recomandări metodologice elaborate/ 

implementate în activitatea autorităţilor publice 

centrale şi/sau locale 

  2 3 4 1.8 

7.2.3. 

Participări în activitatea comisiilor instituite de 

Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de 

comisii) 

   5 1 1.2 

7.2.4. 

Participări în activitatea grupurilor de lucru 

instituite de ministere, departamente (numărul 

grupurilor de lucru) 

   3 1 0.8 

7.3. 

Cooperări  bilaterale internaţionale 

7.3.1. 
Acorduri de cooperare cu parteneri din 

străinătate 

1     0,2 

7.3.2. 
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din 

străinătate 

   1 1 0,4 

7.3.3. 

Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la 

susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 

doctor habilitat 

      

7.3.4. 
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de 

doctor şi doctor habilitat 

   1  0,2 

7.3.5. 
Cercetători invitaţi în străinătate pentru 

activitatea ştiinţifică 

      

7.3.6. 
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară 

din străinătate pentru activitatea didactică 

      

7.3.7. 
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în 

străinătate la invitaţie  

3     0,6 

7.3.9. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia       

 

7.4. 

Cooperări  în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 

din străinătate, cu un volum de finanţare mai 

mare de 100 mii euro per proiect 

  3 3 2 1.6 

7.4.2. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 

din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic 

de 100 mii euro per proiect 

 1 1 1 1 0.8 

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului 

Cadru 7 

   1  0.2 

7.4.4. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale 

de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară 

   1 1 0,4 

7.5. 

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice         

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în 

perioada evaluată 

1 1 1 1 1 1 

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din 

străinătate, aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 

evaluată 

 2 1 1 1 1 

7.5.4. Membri ai organizaţiilor  ştiinţifice din 1/ 1/ 1/ 2/ 4/ 1,8/ 



ţară/străinătate,  aleşi în perioada evaluată 

7.5.5. Experţi, consultanţi ai organizaţiilor  ştiinţifice 

din ţară/străinătate,  selectaţi în perioada evaluată 

 -/1 3/- 3/1 3/1 1.8/0.6 

7.5.6. 

Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 

ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi 

ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în 

perioada evaluată 

1/- 1/2 1/1 2/3 2/4 1,4/2 

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 

ştiinţifice de peste hotare 

  1 1  0,4 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de 

peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor 

cotate ISI, aleşi în perioada evaluată 

  1/- 1/- 1/- 0,6/ 

7.5.9. Membri ai Comitetului de program al unei 

manifestări ştiinţifice de peste hotare 

      

 

 

 

 

 

 


