
INFORMAȚIE  

Privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul 

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

IANUARIE-SEPTEMBRIE 2019 

 
Nr. 
d/o 

Informații despre deplasare (scopul, țara/orașul, 
perioada) 

Actul de delegare în 
deplasare (nr. 

dispoziției/ordinului, cu 
atașarea actului/persoanele 

delegate 

Costul deplasării,lei 

Bugetul autorității/instituției Finanțare externă 

1.  România, Iași, participare la   lucrările Conferinței 
regionale INNOVENTURE 15.817.02.41A 
Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 
proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, în data de 16.05.2019 

3-17 din 16.05.19 
Pavel TOPALĂ 
 

p/a  

2.  România, Iași, participare la Conferința Științifică 
Internațională ModTech 2019; 15.817.02.41A 
Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 
proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, perioada 19.06.2019 – 
22.06.2019 

3-24 din 19.06.19 
Pavel TOPALĂ 
 

2327,04  

3.  România, Iași, participare la Conferința Științifică 
Internațională ModTech 2019; 15.817.02.41A 
Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 
proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, perioada 19.06.2019 – 
22.06.2019 

3-24 din 19.06.19 
Vitalie BEȘLIU 
  

3313,89  

4.  România, Iași, participare la Conferința Științifică 
Internațională ModTech 2019; 15.817.02.41A 
Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu 
proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, perioada 19.06.2019 – 
22.06.2019 

3-24 din 19.06.19 
Alexandr OJEGOV 

3313,89  

5.  România, Iași, participare la lucrările Salonului 
Inventica 2019 15.817.02.41A Tehnologii de 
formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-

3-29 din 26.06.19 
Pavel TOPALĂ  
 

p/a  



aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, 26 – 28 iunie 2019 

6.  România, Iași, participare la lucrările Salonului 
Inventica 2019 15.817.02.41A Tehnologii de 
formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-
aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, 26 – 28 iunie 2019 

3-29 din 26.06.19 
Vitalie BEȘLIU 
 

 
3656,62 

 

7.  România, Iași, participare la lucrările Salonului 
Inventica 2019 15.817.02.41A Tehnologii de 
formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-
aderență și anti-uzură prin metoda 
electroeroziunii, 26 – 28 iunie 2019 

3-29 din 26.06.19 
Alexandr OJEGOV 

3656,62  

8.  România, Iași, Expoziția Internațională „The 
23nd internațional exhibition of inventics 2019, 
15.817.02.30F Cercetarea compoziţiei, structurii 
şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor 
industriale şi de model anorganice, tratate 
termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură 
perioada de 26 – 28 iunie 2019 

3-28 din 25.06.19 
Vasilii ŞARAGOV 

2614,22  

9.  România, Iași, participare la Conferința științifică 
internațională „15.817.06.24A Managementul 
implementării praxiologiei formativ-inovaționale în 
sistemul învățământului artistic național, în 
perioada 23.05 2019 – 26.05.2019 

3-19 din 20.05.19 
Tatiana BULARGA 

4874,26  

10.  România, Iași, participare la Conferința științifică 
internațională „Realizarea de sine din perspectiva 
educației și creativității, Relația dintre 
personalitate și idealul de viață, 15.817.06.24A 
Managementul implementării praxiologiei 
formativ-inovaționale în sistemul învățământului 
artistic național, în perioada 30.05 2019 – 
01.06.2019 

3-20 din 20.05.19 
Tatiana BULARGA 

3994,69  

11.  Vologda (Federația Rusă), participare la 
sesiunea Consiliului Științific Internațional pe 
probleme de istorie în dezvoltarea pedagogiei 
muzicale 15.817.06.23A Modelul de integralizare 

3-04 din 16.04.19 
Marina MORARI 

21118,94  



teoretico-metodologică a domeniilor educației 
artistice din perspectiva formării inteligenței 
spirituale a personalității,perioada 18.04.2019 – 
28.04.2019 

12.  Ierusalim, Israel, participare la atelier 
internațional dedicat „Oglinzilor muzicale”, 
15.817.06.23A Modelul de integralizare teoretico-
metodologică a domeniilor educației artistice din 
perspectiva formării inteligenței spirituale a 
personalității, perioada 12.01.2019 – 22.01.2019 

3-01 din 11.01.19 
Marina MORARI   

17609,91  

13.  Sankt- Peterburg, Rusia participare la lucrările 
Conferinței științifico-practice cu participare 
internațională  Дистанционное обучение в 
высшем образовании,15.817.06.27A Dirijarea 
formării competențelor profesionale în cadrul 
studiilor universitare prin organizarea unui proces 
de instruire adaptivă, perioada 22.04.2019 – 
23.04.2019  

3-10 din 19.04.19 
Liubov ZASTÎNCEANU 
 

5885,06  

14.  Sankt- Peterburg, Rusia participare la lucrările 
Conferinței științifico-practice cu participare 
internațională  Дистанционное обучение в 
высшем образовании,15.817.06.27A Dirijarea 
formării competențelor profesionale în cadrul 
studiilor universitare prin organizarea unui proces 
de instruire adaptivă, perioada 22.04.2019 – 
23.04.2019  

3-10 din 19.04.19 
Diana MOGLAN 

5885,06  

                                                                       


