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Organizarea activității de cercetare 
științifică

Principalele componente ale activității de 
cercetare:

 aderarea Universităţii la parteneriatul consolidat al Spaţiului 
european de cercetare pentru excelenţă şi creştere;

 sporirea eficacităţii cercetării și inovării răspunzând 
provocărilor societale majore, abordare bazată pe 
provocări, care să reunească resursele și cunoștințele pentru 
diferite domenii, tehnologii și discipline;

 sporirea potenţialului ştiinţific al universitarilor bălţeni şi 
calităţii produselor ştiinţifice a acestora;

 asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor activităţii de 
cercetare.



Organizarea activității de cercetare 
științifică

Temele de cercetare - în funcție de profilurile de cercetare:

 Fizica și tehnologia mediilor materiale;

 Tehnologia curriculumului educațional;

 Fenomene lingvistice și literare în/din perspectivă diacronică 
și sincronică;

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor;

 Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii 
Moldova;

 Modele de dezvoltare durabilă în economie și management.



Structuri de cercetare științifică

 În conformitate cu Carta USARB:

 Facultatea

 Catedra

 Şcoala doctorală

 Centrul de cercetare

 Laboratorul

 Biblioteca ştiinţifică universitară



Structuri de cercetare științifică

Structură Catedre Laboratoare Școli doctorale

Facultatea de Litere 4 2 1

Facultatea de Științe Reale, 

Economice și ale Mediului

4 8 -

Facultatea de Științe ale 

Educației, Psihologie și 

Arte

4 2 -

Facultatea de Drept și 

Științe Sociale

3 2 -

Biblioteca științifică 

universitară

- - -

Total 15 14 1



Structuri de cercetare științifică

 Centre de cercetări științifice

Centru Director de centru Laboratoare Facultate

Centrul de cercetări

umanistice

Ala SAINENCO,

dr., conf. univ.

Laboratorul intercatedral de studii filologice

„Eugeniu Coşeriu”
Facultatea de Litere

Laboratorul intercatedral de studii culturale

Laboratorul științific Psihopedagogia şi filosofia

artei
Facultatea de Științe 

ale Educației, 

Psihologie și Arte 
Laboratorul științific de cercetare Tehnologii

educaţionale inovaționale

Laboratorul de cercetări în domeniul dreptului

comparat
Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 
Laboratorul de studii europene, sociologie 

aplicativă şi politici regionale

Centrul de cercetări în ştiinţe

exacte şi economice

Eugeniu PLOHOTNIUC, 

dr., conf. univ.

Laboratorul științific Micro și nanotehnologii Facultatea de Științe 

Reale, Economice și 

ale Mediului
Laboratorul științific de Chimie fizică și ecologică

Laboratorul științific Radiofizică şi electronică

Laboratorul științific Electronică cuantică şi

tehnologii laser

Laboratorul științific Fizica metalelor

Laboratorul științific Fizica solidelor

Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în

economie

Laboratorul științific Profesionalizare și Cercetare

Centrul de cercetări în ştiinţele

naturii

Boris BOINCEAN, 

dr. hab,. prof. cerc.

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie

Centrul inovaţional interinstituţional Nanotehnol

ogii de rezonanţă (fondat în colaborare cu

Universitatea Tehnică din Moldova)

- -



 Grupuri de cercetare

Structuri de cercetare științifică

Nr. Denumirea grupului de 

cercetare

Tema de cercetare ştiinţifică

Profilul de cercetare

Teleologia curriculumului educaţional

1. 1 Ştiinţe ale Educaţiei Elaborarea şi implementarea tehnologiilor educaţionale moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare în

învăţământul preuniversitar şi universitar

1. 2 Psihologie Perspective asupra structurii şi dinamicii personalităţii (2011-2015); Profesionalizarea în asistenţa socială (2011-2012)

1. 3 Arte şi Educaţie artistică Managementul eficienţei procesului muzical-artistic din cadrul universitar

Profilul de cercetare

Filologia modernă în contextul dialogului culturilor

1. 1 Dialogul culturilor slave şi 

romanice

1.Cercetarea taxonomică a categoriilor de invariante din perspectiva particularităţilor lingvistice ale acestora în diverse

sisteme glotice;

2. Principiul optimizării competenţelor filologice ale vorbitorilor nativi în condiţiile unei societăţi multietnice şi

multilingvale;

3. Dialogul culturilor slave şi romanice

4. Procesul literar modern.

1. 2 Optimizarea cercetărilor și a 

predării limbilor moderne

Teoria şi practica cercetărilor filologice moderne în contextul dialogului culturilor;

2. Probleme de lingvistică modernă. Abordări moderne în lingvistica generală şi contrastivă;

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

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

1. 3 Problemele comunicării 

interculturale

1.Optimizarea predării limbilor în societatea multiculturală;

2. Problemele comunicării interculturale

3.Studierea comparată a literaturilor

Profilul de cercetare

Fenomene lingvistice şi literare în/din perspectivă diacronică şi sincronică

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

Profilul de cercetare

Dimensiunea socio-juridică a integrării europene a Republicii Moldova

1. 1 Științe juridice 1.Analiza dimensiunii drepturilor omului prin prisma reglementărilor internaționale cu caracter universal și regional;

2.Cercetarea instituţiei actului juridic în legislaţia Republicii Moldova.

1. 2 Științe socio-umaniste Cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi dezvoltarea regională europeană.

Profilul de cercetare

Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial

1 Cercetări în agroecologie Rolul polifuncţional al agriculturii durabile în acordarea serviciilor pentru societate şi mediul ambiant (reducerea încălzirii

globale; păstrarea biodiversităţii, reducerea impactului negativ asupra calităţii solurilor şi apei etc.)

2 Modelarea fenomenelor și 

proceselor economice

-



Cea mai slabă structurarea  - centrele de cercetare. 

Principalele probleme identificate:

 nu funcţionează ca entitate distinctă, fiind practic o 
însumare a laboratoarelor care îl compun, impactul 
efectiv ca şi structură asupra rezultatelor cercetării fiind 
redus;

 o parte s-au înfiinţat pentru a răspunde unor reglementări 
de acreditare; iniţial au dovedit potenţial şi intenţii 
pozitive, ulterior s-a dovedit că activitatea acestor centre 
este sub aşteptări;

 nu sunt clar poziţionate, pe niveluri ierarhice, în raport cu 
structura organizatorică, nu sunt integrate în procesele 
organizaţionale ale facultăţilor şi respectiv catedrelor, fapt 
care conduce la o ruptură faţă de facultate şi respectiv 
catedră.

Structuri de cercetare științifică



Structuri de cercetare științifică

Un model posibil: 

 ajustarea centrelor 
de cercetare la 
actuala 
organigramă a 
Facultăților;

 decanul fiind 
implicit și 
conducătorul 
centrului.

Alt model:

 reunirea pe 
domenii a sferelor 
științei și inovării în 
centre asemenea 
reunirii pe  secții 
de științe în 
Academia de 
Științe a Moldovei.  



Proiecte de cercetare științifică

Proiecte/programe/granturi naționale de cercetare obţinute în anul 2016

Nr.

d/o

Director de proiect / 

responsabil partener în 

consorții (membru al 

USARB)

Numărul de 

participanţi

Titlul proiect/program/grant Organizația 

finanțatoare

Valoarea totală 

a grantului 

care a revenit 

USARB

Catedra de științe economice

SUSLENCO Alina 6 „Elaborarea Modelului

dezvoltării inovaționale

sustenabile a universităților în

baza cercetării culturii

inovaționale a tinerilor

specialiști” - proiect pentru tinerii

cercetători

Academia de 

Științe a 

Moldovei

90.000 lei

Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

PĂDUREAC Lidia 7 Foametea organizată și 

represiunile pe motiv confesional 

în memoriile victimelor regimului 

totalitar-comunist în R.S.S. 

Moldovenească. Cercetări în 

localitățile din nordul Republicii 

Moldova

AŞM 160.000 lei



Proiecte/programe/granturi individuale de cercetare obţinute în anul 
2016

Proiecte de cercetare științifică

Nr.

d/o

Director de proiect / 

responsabil 

partener în 

consorții (membru 

al USARB)

Titlul proiect/program/grant Organizația finanțatoare

1. LEAHU Nicolae GRANT DOCTORAL Ministerul Educației al 

RM
2. VRABIE Diana Programul de burse și rezidențe de

cercetare științifică privind istoria și

viaţa culturală a Iașiului, ediția a III-a,

2016

Muzeul Național al

Literaturii Române Iași

3. VRABIE Diana Programul de burse și rezidențe,

Memorii pentru comunitate.

Muzeul Național al

Literaturii Române Iași

4. MOVILĂ Irina Grant - Bonus European Academia de Științe a 

Moldovei



Proiecte/programe/granturi de cercetare realizate curent

Proiecte de cercetare științifică

Catedrele au 

prezentat cele 

11 proiecte 

instituționale 

care se 

realizează 

curent în 

laboratoarele 

universității.

Nr.

d/o

Director de proiect / 

responsabil partener în 

consorții (membru al USARB) N
u

m
ă
r

u
l 

d
e 

p
a
rt

ic
i Titlul proiect/program/grant Organizația 

finanțatoare

Valoarea totală a 

grantului care a 

revenit USARB

Catedra de limba română și filologie romanică

LACUSTA E. 4 Proiect pentru tineri cercetători, Elaborarea unui dictionar plurilingv

de frazeologisme ale defectelor omenești

AȘM / Ministerul 

Educației

Catedra de matematică şi informatică

2. ZASTÎNCEANU Liubov 10 Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor 

universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă

AȘM / Ministerul 

Educației

255,8 mii lei în anul 

2016

3. PETIC Mircea 5 Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu structură 

neomogenă, Proiect pentru tineri cercetători.

AȘM / Ministerul 

Educației

156.000 lei

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie

4. ŞARAGOV Vasilii 8 „Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor

superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate

termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură”

AȘM / Ministerul 

Educației

225,9 mii lei

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

5. TOPALA Pavel 8 Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăţi anti-

aderenţă şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii

AȘM / Ministerul 

Educației

244,7 mii lei

6. ROEREN Sven 2

Antrag von Fordermitteln aus dem Forderprogramm von

Praxispartnerschaften zwischen Hochschule und Unternehmen in 

Deutschland und Entwicklungslandern des Deutschen Akademischen

Austausch Dienst

DAAD

Catedra de științe economice

7. SUSLENCO Alina Elaborarea Modelului dezvoltării inovaționale

sustenabile a universităților în baza cercetării culturii

inovaționale a tinerilor specialiști, director de proiect

AȘM / Ministerul 

Educației

90.000

Catedra de arte și educație artistică

8. MORARI M. 9 Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor

educaţiei artistice din perspectiva formării inteligenţei spirituale a

personalităţii

AȘM / Ministerul 

Educației

240,3 mii lei

9 BULARGA T. 5 Managementul implementării praxiologice formativ-inovaţionale în

sistemul învăţămîntului artistic naţional

AȘM / Ministerul 

Educației

184,4 mii lei

Catedra de psihologie

10 BRICEAG Silvia 4 Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi

elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în

contextul integrării europene

AȘM / Ministerul 

Educației

126,200

Catedra de ştiinţe ale educaţiei

11 ZORILO L. 4 Proiectul instituţional ,,Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin 

formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar”

AȘM / Ministerul 

Educației

Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

12. PĂDUREAC L. 7 Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului 

totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-

1953): cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova.

AȘM / Ministerul 

Educației



 Participare la proiecte în alte instituţii

Proiecte de cercetare științifică

Nr.

d/o

NUMELE, Prenumele 

(membrului USARB)

Instituţia Organizația finanțatoare

ȘCERBACOVA T. Universitatea Umanistice de Stat din Izmail, Ucraina Academia Științei din Ucraina, 

comunitatea germanilor din 

Basarabia, Stuttgart 

(Germania)

CHIRIȚA, M. Universitatea „Ștefan cel Mare”,Suceava Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, Suceava,

Alliance des Civilisations de 

l’ONU

LEAHU Nicolae EDITURA CARTIER Administrația Fondului 

cultural Național

PETIC Mircea Institutul de Matematică și Informatică al AȘM CSŞDT

Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Informatică Teoretică 

(filiala Iaşi a Academiei Române), Institutul de Analiză Sistemică Aplicată al 

Universităţii Naţionale Tehnice a Ucrainei "Institutul Politehnic din Kiev"

NATO

BOINCEAN Boris, 

STADNIC Stanislav,

CEBOTARI Marin,

ILUŞCA Marina

ICCC „Selecţia” AŞM (Ministerul Agriculturii 

şi Industriei Alimentare, RM)

BOINCEAN Boris ICCC „Selecţia” AŞM

Horizon 2020

(Comunitatea Europeană)

GARBUZ Veronica Asociația Obștească pentru Copii și Tineri „Moștenitorii” DVV International Moldova, 

VHS

OJEGOV Alexandr  Consiliul Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei

ŞOVA T. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău Academia de Ştiinţe a 

Moldovei

ȚARĂLUNGĂ Victoria Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

CIOBANU E. ASM Proiect instituțional



Producția științifică

 Produsele ştiinţifice ale colaboratorilor 

Universităţii s-au reflectat în 585 

publicații, inclusiv monografii – 20; 

manuale/ghiduri/suporturi/dicționar
e – 46; articole – 519.



Avize la lucrări ştiinţifice ale altor autori 

Membrii catedrelor au avizat: 

 11 teze de doctor; 

 2 teze de doctor habilitat; 

 17 autoreferate ale tezelor de doctor; 

 Alte lucrări:1 curs de lecții, 2 ghiduri 

metodice, 1 manual, 2 acte normative, 

4 articole, 6 suporturi de curs; 1 

monografie colectivă, 2 studii 

monografice;



Activitatea de inovare

 Pe parcursul anului trecut: a fost 

înaintată o singură cerere de brevet 
de un colectiv din 7 autori

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cereri de

Brevete

înaintate

1 0 4 1 1 1



Manifestări ştiinţifice organizate de catedră

Catedrele au organizat 26 manifestări 
științifice: 

 14 Conferințe științifice naționale și 
internaționale,

 1 Simpozion științifico-practic cu 
participarea experților internaționali, 

 1 colocviu internațional de fizică 
(coorganizatori), 

 1 seminar ştiinţifico-practic republican, 

 9 alte manifestări.



Resurse umane

doctori 
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Perfecționarea personalului uman

 Susţinerea tezelor de doctor habilitat / doctor în anul 2016

Nr.

d/o

NUMELE, Prenumele Gradul științific de doctor habilitat, doctor Data susținerii tezei

Catedra filologie engleză și germană

1 CHIRA Oxana Doctor în filologie 29.09.2016

2 GURANDA Elvira Doctor în filologie 18.11.2016

Catedra de slavistică

3 DOLGOV Veaceslav Doctor în științe filologice 29.01.2016

4 IGNATENCO Diana Doctor în filologie 24.03.2016

Catedra de matematică şi informatică

5 MOGLAN Diana Doctor în științe pedagogice 7.04.2016

Catedra de științe economice

6 POSTOLACHE Victoria Doctor în ştiinţe economice 17.05.2016

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

7 HÎRBU Arefa Doctor 09.12.2016

Catedra de ştiinţe ale educaţiei

8 BRIŢCHI A. Doctor în ştiinţe pedagogice 04.10.2016

9 COTOS (PELEVANIUC) L. Doctor în ştiinţe pedagogice 21.10.2016

Catedra de drept public

10 RUSU Lucia Doctor în drept 17.12.2016



Obţinerea titlurilor ştiinţifico-didactice în anul 2016

Perfecționarea personalului uman

Nr.

d/o

NUMELE, Prenumele Titlul științifico-

didactic

Specialitatea Data conferirii

Catedra de matematică şi informatică

1. ZASTÎNCEANU 

Liubov

Conferențiar universitar Didactica științelor 25.02.2016

2. GAȘIȚOI Natalia Conferențiar universitar Matematica 16.11.2016

3. CIOBANU Ina Conferențiar universitar Matematica 16.11.2016

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

4. BEŞLIU Vitalie Conferenţiar universitar Mașinologie și 

tehnologia construcției 

de mașini

25.02. 2016

5. RUSNAC Vladislav Conferenţiar universitar Maşinologie şi 

tehnologia 

construcţiilor de mașini

06.10.2016

Catedra de arte și educație artistică

6. GUPALOV Elena Conferenţiar universitar Didactica ştiinţelor 21.04.2016

7. GRANEȚKAIA Lilia Conferenţiar universitar Didactica ştiinţelor 21.04.2016



Contribuție la perfecționarea cadrelor de înaltă calificare științifică

Nr. d/o NUMELE, prenumele conducătorului de doctorat Nr. de doctoranzi îndrumați

Catedra de limba română și filologie romanică

1. COŞCIUG, A. 1

2. POPA, Gh. 2

3. SAINENCO, A. 3

4. TRINCA, L. 1

Catedra de literatura română şi universală

5. LEAHU Nicolae 5

6. ŞLEAHTIŢCHI Maria 2

7. VRABIE Diana 3

8. ABRAMCIUC Maria 3

Catedra de slavistica

9. SUZANSKAIA T. 2

10. SIROTA E. 3

Catedra de matematică şi informatică

11. CABAC Valeriu 1

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie

12. BOINCEAN Boris 5

13. ŞARAGOV Vasilii 4

Catedra de științe economice

14. MOVILĂ I. 1

15. TCACI Carolina 1

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

16. TOPALĂ Pavel 5

Catedra de arte și educație artistică

17. GAGIM I. 5

18. TETELEA M. 1

19. MORARI M.

20. BULARGA T.

Catedra de psihologie

21. BRICEAG Silvia 2

Catedra de drept public

22. RUSU Vitalie 5

Catedra de drept privat

23. BOIŞTEANU Eduard 4

24. PÎNZARI Veaceslav 2



Informație referitor la doctoranzi

În Universitate își fac studiile de 

doctorat 47 persoane, în acel număr: 

 16  persoane - Școala doctorală;

 18 persoane – formatul anterior de 

doctorat

 13 persoane – alte instituții



…postdoctoranzi

Nr.

d/o

NUMELE, 

Prenumele

Specialitatea științifică Data 

admiterii

Data 

absolvirii

(după caz)

Consultant științific 

(Numele prenumele)

Catedra de literatura română şi universală

1. VRABIE Diana 10.01.08 - Teoria 

literaturii

2007 - Burlacu Alexandru 

Catedra de drept privat

2. PÎNZARI 

Veaceslav

535.04 - Dreptul familiei 2014 2016

Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

3. COJOCARU 

Igor

561.01 - Teoria, 

metodologia și istoria 

politologiei: instituții și 

procese politice

2015 - Juc Victor



Activități operaționale privind managementul cercetării în 
USARB

Nr. 
d/o 

Tipul Denumirea Perioada 

1. Colocviul științific 
studențesc 

INTERUNIVERSITARIA, ediția a XII-a 26.05.2016

2. COLLOQUIA 
PROFESSORUM 

Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,
ediţia a V-a, în cadrul Simpozionului
științifico-practic Competitivitatea
regională bazată pe cercetare, inovare şi
transfer tehnologic

29.09.2016 

3. Colocviul știinţific Orientări actuale în cercetarea doctorală, 
ediţia a VI-a

2.12.2016 

Nr. 

d/o

Denumirea manifestării Cantitate

(persoane)

Total

(lei)

1. Colocviul ştiinţific studențesc 

INTERUNIVERSITARIA

100 9.920

2. Colloquia Professorum 200 20.996

3. Colocviul Ştiinţific 

Orientări actuale în cercetarea doctorală

40 8.988

Total 39.904

Calculul cheltuielilor efectuate la manifestările 

științifice, organizate de către Secția Știință

Anii 2015-2016



Centrului de Inovare și Transfer 

Tehnologic din Regiunea de 
Dezvoltare Nord.

 Suma totală a proiectului, inclusiv:
16 859 800 lei.

 Suma solicitată de la FNDR: 16 819 
800 lei.

 Contribuția aplicantului și a 
partenerilor acestuia: 40 000 lei.

Activități operaționale privind managementul cercetării în 
USARB



Concluzii și direcții de acțiune viitoare

 1. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este

acreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării
cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de
cercetare, până 29 iulie 2021;

 2. În USARB se realizează proiecte de cercetare și sunt

accesate în continuare fonduri destinate științei (11 proiecte

în realizare, 2 proiecte accesate anul curent);

 3. Titularii universității se implică activ în susțineri de doctorat 

și contribuie semnificativ la perfecționarea cadrelor de înaltă 

calificare științifică (10 doctori, 7 conferențiari, 24 conducători 
de doctorat).



Concluzii și direcții de acțiune viitoare

 Revederea structurii de cercetare in USARB în vederea optimizării raporturilor și 

eficientizării activităților științifice;

 Sporirea activității de publicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în reviste cu indice de 

impact (ISI; TOMSON etc.), recunoscute de comunitatea internaţională, reviste 

naționale, categoria A, B și C și publicații electronice;

 Intensificarea  promovării rezultatelor cercetărilor științifice în țară și peste hotarele ei, în 

cadrul conferințelor, expozițiilor și saloanelor internaționale, în vederea sporirii vizibilității 

internaționale, obținerea de brevete, premii pentru rezultatele cercetării;

 Demararea procesului de acreditare a revistelor ştiinţifice ale universităţii.

 Extinderea și aprofundarea spectrului de cercetări doctorale;

 Pregătirea și prezentarea dosarului pentru instituirea unei alte Școlii Doctorale în ramura 

științifică Științe ale educației;

 Implicarea activă în activitatea științifică a cercetătorilor tineri  în vederea asigurării 

continuităţii cercetărilor ştiinţifice, centrată pe susţinerea tezelor de doctor/doctor

habilitat în termen;

 Identificarea modalităților de proiectare și monitorizare a activității științifice în planurile 
catedrelor și  planurile individuale ale membrilor catedrelor;



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE


