
Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi 



  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale 
Mediului este una din cele mai mari facultăţi din cadrul 
Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, care recent 
a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani de la fondare.  

 

  Pe parcursul anilor Facultatea de Ştiinţe Reale, 
Economice şi ale Mediului a agonisit o istorie, tradiţii şi 
o imagine, cunoscute în ţară şi peste hotare, create prin 
efortul şi dăruirea miilor de angajaţi şi de studenţi.  
 

Introducere 



STUDENŢII NOŞTRI CÂŞTIGĂ BURSE DE MOBILITATE  

ÎN UNIVERSITĂŢILE DE PRESTIGIU DIN EUROPA! 

    

Stanislav GUŢALOV, 
Universitatea din Roma, Italia  

 

Doina BOBÎRCĂ,  
Universitatea din Bologna, 

Italia 

Diana LARI,  
UAIC, Iași  
România 



Noi organizăm diferite concursuri 
 Grafica Inginerească 

 Concursul de fizică în memoria pedagogului Petru Medveţchi 
 Concursul ,,Aspiraţii informatice” 

 Concursul de matematică în memoria ilustrului algebraist 
Valentin Belousov 

 Concursul lucrărilor de cercetare ,,Chimia în viaţa noastră” 

 



Studenţii noştrii participă la diferite activităţi 
educaţionale, ştiinţifice şi sportive 

Conferinţa consacrată numărului PI Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice  
a Cercurilor Studențești din Târgoviște, România  



Studenţii noştrii participă la diferite activităţi 
educaţionale, ştiinţifice şi sportive 

Balul Bobocilor 

Gala Laureaţilor 

Ce? Unde? Când? 

Zilele Europei 

Interuniversitaria 



În cadrul facultăţii se organizează diferite manifestări ştiinţifice 
cu participanţi – personalităţi notorii, din diferite ţări 



Studenţii noştri fac stagii de practică peste hotare, în cadrul 
întreprinderilor şi companiilor internaţionale  

Alexandru JANTOVANU 
,,ICG Engineering”, 

Brigachtal, Germania 
  

Efim BRADU 
,,Gebauer&Griller”,  

Mikulov, Cehia 
  



Absolvenții facultății 

 Sute de cadre didactice, ingineri, matematicieni, fizicieni, 
informaticieni, economiști, biologi, geografi, agricultori, 
manageri şi mulţi alţii din întreaga republică, pot afirma cu o 
justificată mândrie că sunt absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe 
Reale, Economice şi ale Mediului din cadrul Universităţii de 
Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. 

 În aulele acestei facultăţi şi-au făcut studiile şi şi-au încercat 
primii paşi în carieră, personalităţi care au constituit şi 
constituie „fondul de aur” al intelectualităţii din Republica 
Moldova, afirmându-se ca savanţi, academicieni, profesori, 
doctori în ştiinţă, cercetători.  
 



  În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale 
Mediului activează cele 4 catedre ale sale: 

 

 Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, 
 Catedra de matematică şi informatică, 

 Catedra de ştiinţe economice, 

 Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie. 

 
  În prezent, facultatea are un contingent de 100 cadre 

didactice şi circa 1350 de studenţi şi masteranzi. 

 

Structura facultăţii 



Oferta educaţională 

  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 
vă invită să faceţi studiile la 15 specialităţi din diverse 
domenii la ciclul I, licenţă, şi 17 programe de studii, ciclul 
II, master. 



Doreşti să activezi în calitate de inginer în domeniul calităţii, 
inginer mecanic, inginer pentru pregătirea producţiei, maistru 
sector sau manager? 

Bursele Dräxlmaier 
80 EURO/an 



Doreşti să devii proiectant îmbrăcăminte, modelier confecţii, 
pictor creator costume, designer industrial, designer 
vestimentar?  



Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti 

 Inginerie şi management (în transportul auto) 

 Design vestimentar industrial 

 Educaţie tehnologică 

 Fizică şi informatică 



Vrei să activezi ca programator de aplicaţii Web, programator 
de aplicaţii desktop, administrator de reţea, administrator de 
baze de date sau profesor de matematică şi informatică?  

Peste 60% din absolvenții ciclului I, licenţă, şi 90% ciclului II, 
master, au loc de muncă asigurat în companiile IT din Bălţi sau 
Chişinău cu un salariu foarte bun! 



 Matematică şi informatică 

 Informatică (profesor) 
 Informatică (programator) 

 

Catedra de matematică şi informatică 



VEI AVEA POSIBILITATEA SĂ APLICI PENTRU  
BURSE SPECIALE DOMENIULUI IT! 

 

 ANUAL Fundaţia Orange Moldova, în parteneriat cu Centrul 
de Informaţii Universitare şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării al Republicii Moldova,     anunţă lansarea 
proiectului „Burse de Excelenţă în IT” – 12 000 MDL. 

 

 ANUAL este anunțat concursul pentru Bursele Anita Borg, 
pentru studentele de la IT în scopul promovării iniţiativelor 
de cercetare a părţii feminine – 7 000 EURO. 

 



Vrei să devii conducător în domeniul vânzări şi marketing, 
relaţii publice; agent şi broker în vânzări şi aprovizionare; 
agent de servicii comerciale? 



Vrei să activezi în calitate de specialist în domeniul financiar; în 
contabilitate; funcţionar în gestiunea economică şi administrativă; 
funcţionar în gestiunea materialelor şi în transport? 



 Contabilitate 

 Business şi administrare 
 Finanţe şi bănci 
 Servicii hoteliere, turism şi agrement 

 

Catedra de ştiinţe economice 



Doreşti să activezi în calitate de fermier specializat în creşterea 
diferitor culturi agricole, agronom, inginer protecţia mediului 
înconjurător, ecolog?  



Ţi-ar plăcea să devii biolog, chimist, observator la posturile 
hidrometeorologice, profesor de chimie/biologie/geografie? 



 Agronomie 

 Ecologie 
 Biologie şi chimie 

 Geografie şi biologie 

Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie 



Fă o alegere corectă! 

NOI TE AJUTĂM SĂ DEVII MAI OPTIMIST, MAI DINAMIC,  

MAI INTELIGENT ŞI MAI PREGĂTIT  

PENTRU NOIILE PROVOCĂRI! 
 



Te aşteptăm cu drag la Bălţi! 


