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Proiectul instituţional de cercetări aplicative „Optimizarea procesului 

educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din 

ciclul preşcolar şi primar”, cifrul 15.817.06.25 A 

Zorilo L., conf. univ., dr.

Pereteatcu M., conf. univ., 

dr.

Rusov V., lect. univ.

Panco T., lect. univ.

42,5 130,8 Note de curs

2

Proiectul pentru Tinerii cercetători „Studierea factorilor determinanți

ai transferului inovațional în educație”, cifrul 18.80012.08.07.A. 

Cotos L., lect. univ., dr.; 

Șova T., conf. univ., dr.; 

Rusov V., asist. univ., 

Panco T., lect. univ., 

Bețivu A., asist. univ., 

Harpaila R, masterand; 

Vanio I, masterand

1

Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, finanţate de la bugetul 

de stat pentru anii 2015 – 2018 „Formarea cadrelor didactice pentru 

cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane”, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Şova T., conf. univ., dr. 

(cumul extern)

Participare la proiecte în alte instituţii

Responsabili Finanţare, mii lei  Indicatori de produsNr/o Acțiuni Parteneri 

Proiecte/programe/granturi internaționale de cercetare

Proiecte/programe/granturi naționale de cercetare

Proiecte/programe/granturi individuale de cercetare

Proiecte/programe/granturi de cercetare în curs

Catedrei de științe ale educației 

Planul operațional privind activitatea științifică a

pentru anul 2019

Obiectivul 1. Aderarea Universităţii la parteneriatul consolidat al Spaţiului european de cercetare pentru excelenţă şi creştere

Perioada de 

realizare

Prioritatea III. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi internaţional pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice 

obţinute  din activităţi (Planul de Dezvoltare Strategică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi pentru perioada 2013-2018)
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Proiectul „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în

formarea iniţiala a cadrelor didactice”, finanțat de Fundația pentru

copii Pestalozzi, Elveția, coordonator CE PRO DIDACTICA

Șova T., conf. univ., 

Ciobanu L., conf. univ., 

dr., Rusov V., asist. univ., 

Foca E., asist. univ., 

Bețivu A., asist. univ.

1 …

1 …

1 …

1 …

1

1

1 Avizarea autoreferatelor tezelor de doctor/doctor habilitat în științe 

ale educației

Șova T., conf. univ., șefa 

Catedrei de științe ale 

educației, membrii 

catedrei ce dețin grade 

didactice și titluri 

științifico-didactice

Avize ale tezelor de 

doctor/doctor habilitat 

în științe ale educației

1 …

1 …

1

1 …

Contracte extrabugetare planificate de la organizaţii internaţionale sau naţionale

Lucrări științifice, științifico-metodice și didactice spre publicare*

Tehnologie avansată confirmată documentar

Brevete

Susţinerea tezelor de doctor habilitat / doctor 

Înființarea, amenajarea și modernizarea laboratoarelor, centrelor de excelență, muzeelor universitare, centrelor culturale etc.

Avizarea proiectelor de acte normative, hotărâri de Guvern, ale CSJ, colegiile ministerelor de resort etc.

Participarea membrilor catedrei în calitate de profesori-asociaţi în alte instituţii

Redactori/secretari ştiinţifici/membri ai colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice 

Redactarea manualelor, materialelor didactice, articolelor științifice și referatelor

Activitatea în cadrul comisiilor de experți ale CNAA, consiliilor și comisiilor de experți ale ministerelor, Guvernului, Parlamentului.

Obiectivul 2. Sporirea eficacităţii cercetării şi inovării răspunzînd provocărilor societale majore, abordare bazată pe provocări, care să reunească resursele şi cunoştinţele pentru 

diferite domenii, tehnologii şi discipline

Obiectivul 3. Sporirea potenţialului ştiinţific al universitarilor bălţeni şi calităţii produselor ştiinţifice a acestora

Conducerea societăților științifice studențești, birourilor de construcție, cercurilor, studiourilor etc.

2



1 Susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat a tezei de doctor 

în științe pedagogice „Interacțiunea metodologiilor de educație literar-

artistică - educație muzicală în formarea culturii artistic-estetice a 

elevilor claselor primare”

Gînju Tatiana, asist. univ.

1

1 …

1 …

1 Organizarea activităţii ştiinţifice Lecturiada Studenţească-2019 Foca E., asist. univ.

2
Conferința științifică studențească Cercetări, realizări, perspective, 

Ediția a V-a

Cotos L., lect. univ., dr.

3
Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul cercului tematic de 

cercetări ştiinţifice studenţeşti Educaţia incluzivă

Rusov V., asist. univ.

1
Participare în cadrul evenimentului Ziua știinţei 2019, organizat de 

MECC

Șova T., conf. univ., șefa 

Catedrei de științe ale 

educației, membrii 

catedrei ce dețin grade 

didactice și titluri 

științifico-didactice

1
Conferinţa ştiinţifico-practică internațională Educaţia incluzivă: 

dimensiuni, provocări, soluţii, Ediția a V-a 

Zorilo L., conf. univ., dr.

Pereteatcu M., conf. univ., 

dr.

Rusov V., asist. univ.

Panco T., asist. univ.

5,0 20,0

Culegerea 

materialelor 

conferinței publicată

1

Сonferință ştiinţifico-practică internațională Didactica predării 

limbilor străine: perspective de dezvoltare,  Ediția a III-a, 

Facultatea de Litere, Bălți

Cotîlevscaia T., conf.

univ., dr.

2
 Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, 

Ediţia a IX-a, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Cotos L., dr., lect. univ.

3
 Colocviul Ştiinţific Orientări actuale în cercetarea doctorală, ediţia a 

VIII-a. Cotos L., dr., lect. univ.

Drept de conducere de doctorat

Stagii (formare continuă) a membrilor catedrei

Activitatea ştiinţifică națională și internațională a studenţilor

Participări la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale

Titluri ştiinţifico-didactice 

Manifestări științifice preconizate **

Participări la manifestări științifice (conferințe, seminare, etc.)

Obiectivul 4. Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare
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** La planificarea activităților științifice se va ține cont de HG nr. 1151 din 02.09.2002 depsre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea 

conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, HG nr. 555 din 22.05.2006 cu privire la aprobarea modofocărilor și completărilor ce 

se operează în HG nr. 1151 din 2 septembrie 2002. Regulamentul cu privire la recunoașterea, classificarea și evidența manifestărilor științifice, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a 

CNAA, nr. AT-1/13.66 din 16 februarie 2017

Participarea la emisiuni Radio / TV

Organizarea de schimburi academice între diferite universități din țară și străinătate

Adaptarea lucrărilor de creație șa necesitățile didactico-artisitce

 * Conform Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova. 

Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 25 noiembrie 2004. Formular 1, Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice. 

http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/phd/

Realizarea înregistrărilor în fondurile Radio TV, pe CD sau DVD
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