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1. Organizarea activității de cercetare științifică1. Organizarea activității de cercetare științifică  

 Cercetare ştiinţifică - activitate de cercetare 

fundamentală şi de cercetare aplicată având drept 

componente principale: 

 

 

Articolul 5. Cercetare ştiinţifică (Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259 din 

15.07.2004. Publicat : 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 125-129). 

investigaţia 

ştiinţifică, 

tehnologia 

ştiinţifică, 

produsul ştiinţific 

și 

serviciul ştiinţific. 

        

INVESTIGÁȚIE, investigații

, s. f. Cercetare, studiere 

minuțioasă, efectuată 

sistematic, cu scopul de a 

descoperi ceva. 

 sursa: DEX '09 (2009) 

TEHNOLOGÍE, tehnologii, s. 

f. 1. Știință a metodelor și a 

mijloacelor de prelucrare a 

materialelor. 2. Ansamblul 

proceselor, metodelor, 

operațiilor etc. utilizate în 

scopul obținerii unui anumit 

produs.  

 sursa: DEX '09 (2009) 

PRODÚS, produse, s. 

n. 1. Bun material rezultat 

dintr-un proces de muncă; 

totalitatea obiectelor sau a 

bunurilor obținute în procesul 

de producție; bun, product 

(1). ♦ Corp sau substanță 

obținută pe cale naturală sau 

în laborator; 

preparat. 2. Rezultat 

material al unui proces 

social sau natural, al unui 

proces fiziologic sau de 

creație; rezultat material al 

unui complex de fenomene 

sau de acțiuni; p. 

ext. urmare, efect, rod; 

product (2).   

 sursa: DEX '09 (2009) 

SERVÍCIU, servicii, s. 

n. 1. Acțiunea, faptul de a 

servi, de a sluji; formă de 

muncă prestată în folosul 

sau în interesul cuiva. ♦ (În 

construcție cu verbele „a 

face”, „a aduce”) Faptă, 

acțiune care servește, 

avantajează pe cineva;  

 sursa: DEX '09 (2009) 

  

https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/surse


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. 

 
Planul de Dezvoltare Strategică a Universităţii de Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălţi pentru perioada 2013-2018 

2. Organizarea activității de cercetare științifică2. Organizarea activității de cercetare științifică  

http://www.usarb.md/fileadmin/dep.man.cal/28.11.2016/Planul_strategic_USARB.pdf
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http://www.usarb.md/fileadmin/dep.man.cal/28.11.2016/Planul_strategic_USARB.pdf
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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 

2. Structuri de cercetare științifică2. Structuri de cercetare științifică  



 Produsele ştiinţifice ale colaboratorilor 
Universităţii s-au reflectat în 527 
publicații, inclusiv monografii – 8; 
manuale/ghiduri/suporturi/dicționar
e – 29; articole – 477; studii 
științifice și lucrări cu caracter 
informativ  13.  

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

Acţiunea 1: evaluarea activităţii investigaţionale, preponderent, 

prin prisma vizibilităţii internaţionale, încurajându-i pe universitarii 

cercetători care sânt capabili să elaboreze lucrări cu factor de 

impact (monografii sau capitole în monografii publicate în 

străinătate, articole în reviste ISI, rapoarte la foruri ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale)* 

În reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS  - 6 articole 
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Avize la lucrări ştiinţificeAvize la lucrări ştiinţifice  ale altor autori ale altor autori   

Membrii catedrelor au avizat:  

 3 teze de doctor;  

 1 teze de doctor habilitat;  

 10 autoreferate ale tezelor de dr. și dr. 

hab.;  

 Alte lucrări: 2 monografii, 1 curs de 

lecții, 2 suporturi de curs; 4 ghiduri 

metodice, 2 acte normative, 8 articole, 

2 colecții de documente. 
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Activitatea de inovareActivitatea de inovare  

  Nr. 

d/o 

NUME, Prenume 

(autori) 

Titlu brevet Număr brevet 

1 POPERECINÎI,  A.; 

TOPALĂ, P.;  

OJEGOV, A.;  

HÎRBU, A.;  

BEŞLIU, V.;  

GUZGAN, D.;  

RUSNAC, V 

Procedeu de durificare a 

suprafeţelor metalice prin 

descărcări electrice de frecvenţă 

înaltă 

Nr. de întrare: 1690  

Nr. de depozit: S 2017 

0098. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Brevete / 

Cereri de 

Brevete 

înaintate 

4 1 1 1 1 

Brevete obţinute / cerere de brevet depuse în ultimii 5 ani 
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Proiecte/programe/granturi naționale de cercetare obţinute în anul 2017 

Acțiunea 2: participarea universitarilor la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru cercetare, în 
vederea accederii la programe internaţionale de cercetare** 
Acțiunea 3: depunerea anuală a dosarelor de obţinere a finanţărilor în cercetare din fonduri (naționale) / 
internaţionale**  

Nr. 

d/o 
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Titlul proiect/program/grant 
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Valoarea totală a 

grantului care a 

revenit USARB 

Catedra_de_stiinte_fizice_si_ingineresti 

1. PERETEATCU 

P. 
1 Proiect de transfer tehnologic: Proiectarea, 

producerea şi încercarea semănătorii Minitil 

de precizie pentru porumb şi floarea soarelui 

SK61F 

AȘM - 

Catedra_de_stiinte_ale_educatiei 

2. SOVA, T. 4 Managementul educațional: realizări și 

perspective de dezvoltare”, ediţia I-a 

AȘM 29000  

3. ZORILO, L. 4 Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, 

soluții, Ediția a III-a 

AȘM 29000 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

4. PĂDUREAC, 

L., 

9 „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”, 16.06.002F   

AŞM 160 000 
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Proiecte/programe/granturi individuale de cercetare obţinute în anul 

2017 

Nr. 
d/o 

Director de proiect / 

responsabil partener 

în consorții (membru 
al USARB) 

Titlul proiect/program/grant Organizația finanțatoare 
Note 

Catedra_de_matematica_si_informatica 
1. CABAC E. Corelarea problemelor din manualul 

școlar de matematică cu tendințele 

internaționale în domeniul matematicii 

în baza evaluării internaționale PISA 

2015 

SOROS Moldova 

  

Contracte de cercetare obţinute în anul 2017 

Nr. 

d/o 

Responsabil 

contract 

(membrului 

USARB) 

Denumire contract Numele organizației Valoarea totală a 

contractului care a 

revenit USARB (in 

Lei) 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

1. PRIŢCAN,V. 

conf. univ., dr. 

Nr. 76a din 07.06.2017 

Studii de politici asupra accesului la educație, 

servicii de sănătate și asistență socială a 

solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție 

internațională în R. Moldova 

Asociaţia 

Obştească 

Asociaţia pentru 

Abilitarea Copilului 

şi Familiei AVE 

Copiii 

72.000 lei 

2. NEAGU, Gh. 

conf. univ., dr. 

Nr. 41 din 29.09.2017 

Elaborarea studiului și analizei în domeniul 

prioritar dezvoltării regionale: cercetare și inovare 

în RDN 

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională Nord 

90.000 
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Proiecte/programe/granturi de cercetare realizate curent 
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_literatura_romana_si_universala 

1. VRABIE D. 6 L’intégration interdisciplinaire des compétences de connaissance, de 

compréhension et d’application dans les programmes doctoraux 

(INTER-DOC) 

AUF 2000 EUR 

Catedra_de_matematica_si_informatica 

2. ZASTÂNCEANU L. 

  

4 Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor 

universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă 

AȘM MECC 277,0 mii lei 

Catedra_de_stiinte_ale_naturii_si_agroecologie 

3. ŞARAGOV V. 8 Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale 

ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu 

reagenţi ce conţin fluorură 

AȘM MECC 238,7 mii lei 

Catedra_de_stiinte_economice 

4. TCACI C. 5 Proiect de organizare a manifestărilor științifice. Asigurarea viabilității 

economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei 

regionale în condițiile integrării în UE 

AȘM MECC 32,0 mii lei 

5. SUSLENCO A. 5 Proiect pentru tinerii cercetători. Elaborarea Modelului dezvoltării 

inovaționale sustenabile a universităților în baza cercetării culturii 

inovaționale a tinerilor specialiști” 

AȘM MECC 90,0 mii lei 

Catedra_de_stiinte_fizice_si_ingineresti 

6. TOPALA P. 7 Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăţi anti-aderenţă 

şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii 

AȘM MECC 259,1 mii lei 

Catedra_de_arte_si_educatie_artisitica 

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

artistice din perspectiva formării inteligenţei spirituale a personalităţii 

AȘM MECC 240,3 mii lei 

  

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

sistemul învăţămîntului artistic naţional 

AȘM MECC 184,4 mii lei 

  

Catedra_de_psihologie 

9. BRICEAG S. 5 Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi 

elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în 

contextul integrării europene 

AȘM MECC 136,8 mii lei 

Catedra_de_stiinte_ale_educatiei 

10. ZORILO, L. 4 Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a 

cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar 

AȘM MECC 130, 8 mii lei 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

11. PĂDUREAC, L.  9 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. 

AȘM MECC 160,0 mii lei 
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 Participare la proiecte în alte instituţii 

 Nr. 

d/o 

NUMELE, 

Prenumele 

Titlul proiect/program/grant Instituţia 

Catedra_de_filologie_engleza_si_germana 

1. ȘCERBACOVA T. Germanii din Basarabia: limba, cultura, sistemul de învățămînt Universitatea Umanistică de Stat din 

Izmail, Ucraina 

Catedra_de_literatura_romana_si_universala 

2. LEAHU N. Realizarea colecției de carte: Câmpul de lectură Editura Știința 

Catedra_de_matematica_si_informatica 

3. PETIC M. ”Dezvoltarea instrumentarului pentru modelarea strategiilor de atenuare ale 

dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism (DIMSAD)” 

Institutul de Matematică și Informatică, 

Chișinău 

Catedra_de_stiinte_ale_naturii_si_agroecologie 

4. ILUŞCA M.  

BOINCEAN B. 

„Monitorizarea fertilităţii solului în Republica Moldova”, din cadrul Proiectelor 

pentru tineri cercetători, cifrul 16.819.05.09F 

Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova 

Catedra_de_stiinte_ale_educatiei 

5. ȘOVA T. „Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei 

educaţiei contemporane”, cifrul 15.817.06.15F 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău 

Proiectului„Democrația și Egalitatea încep cu Educația pentru Drepturile Omului” Asociația Obșteasca „Amnesty 

International Moldova” (AIM) 

Proiectul bilateral „Managementul efectiv – baza unei educații de calitate” Centrul de Dezvoltare a Educației din 

Varșovia, Polonia 

Catedra_de_dept_public 

6. ORLOV M. Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de 

securitate și asigurare a parcursului european” 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

al AȘM 

OLA-Europe (Observatory on Local Autonomy) Comité des régions de l’Union 

Européenne 

7. ȚARĂLUNGĂ V. Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva 

evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului 

internaţional 

Centrul de Cercetări Juridice al 

Institutului de Cercetări Juridice și 

Politice al AȘM. 

8. CIOBANU I. Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextual necesităților de 

securitate și asigurare a parcursului European. 

ICJP 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

9. CIOBANU, E.  

  

„Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii 

Republicii Moldova la Uniunea Europeană”  

Academia de Științe a Moldovei, Centrul 

de sociologie și psihologie socială. 

Biblioteca_stiintifica_universitara 

10. HARCONIŢA E. CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE 

BIBLIOTECI (SNB) Repertoriu de lucrări, publicaţii şi  activităţi ştiinţifice  pe anii 

2016-2017 

Biblioteca Naţională a Republicii 

Moldova A
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n
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a
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Acțiunea 4: înaintarea cererilor de participare la Infoinvent şi la Saloane Internaţionale  

Participări la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale 
Nr. 

d/o 

Participant / ți 

  

Denumire eveniment Instituția organizatoare Locul 

realizării 

manifestării 

Data, luna, anul 

Catedra_de_literatura_romana_si_universala 

1. LEAHU N. Tărgul de carte 

Boockfest 

Asociația editorilor din România București Noiembrie, 2017 

Catedra_de_stiinte_ale_naturii_si_agroecologie 

2. ŞARAGOV V. 

CURICHERU G. 

The XXI-th International 

Exhibition of Inventics  

„Inventica 2017”, 

Gheorghe Asachi Technical 

University of Iaşi 

Iaşi, România. 28-30 iunie, 2017 

3. STADNIC S. 

BUZDUGAN V. 

PLĂMĂDEALĂ 

Gh.,  

BURCOVSCHI I., 

TĂBÎRŢĂ A. 

Expo-tîrgurile 

specializate „AGROTEH” 

şi „ALIMENTAR EXPO” 

Filiala Bălţi, CCI a RM Bălţi, RM 24-26.02.2017 

Catedra_de_stiinte_fizice_si_ingineresti 

4. TOPALĂ, P.;  

BEȘLIU, V.;  

OJEGOV, A.;  

HÎRBU, A. 

The XXI-th International 

Exhibition of Inventics 

INVENTICA 2017 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe 

Asachi”, Iași; 

Institutul Național de Inventică, Iași, 

România 

Universitatea 

Tehnică 

”Gheorghe 

Asachi”, Iași, 

România 

28-30 iunie, 2017 

Biblioteca_stiintifica_universitara 

5. HARCONIŢA E. Salonul Internațional de 

Carte „Bookfest Chișinău 

2017” 

  

Ministerul Culturii, Educației și 

Cercetării, Uniunea Editorilor din 

Republica Moldova,  

Institutul Cultural Român  

Asociația Editorilor din România. 

Biblioteca Naţională a Republicii 

Moldova 

Centrul 

Internaţional 

de Expoziţii 

Moldexpo, 

Chişinău 

31 august - 4 

septembrie 2017 

Festivalul Național al 

Cărții și Lecturii  

BNRM sub patronajul Comisiei 

Naţionale a RM pentru UNESCO 

  

Chişinău 31 august - 3 

septembrie 2017 
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Acțiunea 5: încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa în proiecte de mobilitate 
internaţională (conceptul şi mecanismul de stimulare este reflectat în Regulamentul de 
acordare a suplimentelor salariale).***  

52 titulari sau bucurat de 70 stagii de formare cum ar fi; 

- cercetare doctorală; 

- seminare de formare; 

- mobilitate de predare; 

- Informare și documentare; 

- treninguri în cadrul altor proiecte. 

Mai puțin de 10% sunt tineri până la vârsta de 35 ani 
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În USARB au fost organizate 72 de întruniri:  

 17 conferințe științifice naționale, internaționale și 
on-line; 

 1 simpozion științifico-practic cu participarea 
experților internaționali,  

 3 colocvii științifice (2 fiind cu tradiție); 

 10 mese rotunde; 

 8 seminare ştiinţifico-metodice și practice;  

 7 lansări de carte și  

 alte 26 manifestări. 

Obiectivul 2. 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 

Acțiunea 2: organizarea întrunirilor ştiinţifice de diferit nivel, cu 

participarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, catedrelor 

didactice ale universităţii şi publicarea materialelor întrunirilor 

preconizate. 
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Acțiunea 2: organizarea întrunirilor ştiinţifice de diferit nivel, cu 

participarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, catedrelor 

didactice ale universităţii şi publicarea materialelor întrunirilor 

preconizate. 

Activitatea ştiinţifică a studenţilor: 
 

16 participări la întruniri ştiinţifice internaţionale; 

 

113 participări la întruniri ştiinţifice naţionale. 
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 Susţinerea tezelor de doctor habilitat / doctor în anul 2017 

 

Obiectivul 3. Sporirea potenţialului ştiinţific al universitarilor 

bălţeni şi calităţii produselor ştiinţifice a acestora 

Acțiunea 1: stimularea cadrelor universitare în vederea creşterii lor 

ştiinţifice (referitor la studiile de doctorat şi postdoctorat, finisarea 

lucrărilor de doctorat, participarea la manifestări ştiinţifice etc.).* 

Nr. NUMELE, 

Prenumele 

Gradul științific de doctor 

habilitat, doctor 

Data susținerii tezei 

Catedra_de_filologie_engleza_si_germana 

1. CEBOTAROȘ 

Viorica 

 Doctor în filologie 5 mai 2017 

2. CONDRAT Viorica Doctor în filologie 20 ianuarie 2017 

3.  MASCALIUC 

Victoria 

Doctor în filologie 11 aprilie 2017 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

4. CABAC Ghenadie Doctor în științe 

pedagogice 

 8 iulie 2017 
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Obţinerea titlurilor ştiinţifico-didactice în anul 2017 

 

Acțiunea 1: stimularea cadrelor universitare în vederea creşterii lor 

ştiinţifice (referitor la studiile de doctorat şi postdoctorat, finisarea 

lucrărilor de doctorat, participarea la manifestări ştiinţifice etc.).* 

Nr. 

d/o 
NUMELE, 

Prenumele 
Titlul științifico-

didactic 
Specialitatea Data conferii 

Catedra_de_matematica_si_informatica 
 

1. CABAC Eugeniu Conferențiar 

universitar 

Profilul 532 

Didactica științelor 

Hotărîrea CNAA nr. AT-

3/3.2 din 31 mai 2017 

A
c
ţi

u
n

e
a

 I
 



    
  
  

Acțiunea 1: stimularea cadrelor universitare în vederea creşterii lor 

ştiinţifice (referitor la studiile de doctorat şi postdoctorat, finisarea 

lucrărilor de doctorat, participarea la manifestări ştiinţifice etc.).* 
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Informație referitor la doctoranzi 

interni externi 

14 13 

…postdoctoranzi 
Nr. 

d/o 

NUMELE, 

Prenumele 

Specialitatea științifică Consultant științific 

(Numele prenumele) 

Catedra_de_literatura_romana_si_universala 

1. VRABIE Diana 10.01.08, Teoria literaturii BURLACU Alexandru  

Catedra_de_stiinte_fizice_si_ingineresti 

2 POPA Mihail 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor TIGHINEANU Ion  

Catedra_de_dept_public 

3. RUSU Vitalie 554.03 Drept procesual penal CUȘNIR Valeriu  

Catedra_de_drept_privat 

4. PÎNZARI Veaceslav 535.04 - Dreptul familiei  

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

5. COJOCARU Igor 561.01 - Teoria, metodologia și istoria politologiei: 

instituții și procese politice 

JUC Victor  



Acțiunea 3: pregătirea şi înaintarea dosarelor pentru obţinerea 

dreptului de conducere de doctorat.  
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Nr. 

d/o 

NUMELE, prenumele 

conducătorului de doctorat 

Nr. de doctoranzi 

îndrumați 

Nr. 

d/o 

NUMELE, prenumele 

conducătorului de doctorat 

Nr. de doctoranzi 

îndrumați 

Catedra_de_literatura_romana_si_universala Catedra_de_stiinte_economice 

1 LEAHU Nicolae 4 13. TCACI Carolina 1 

2 ŞLEAHTIŢCHI Maria 4 14. MOVILĂ Irina 1 

3 VRABIE Diana  4 Catedra_de_stiinte_fizice_si_ingineresti 

4 ABRAMCIUC Maria  5 15. TOPALĂ Pavel 3 

Catedra_de_limba_romana_si_filologie_romanica Catedra_de_psihologie 

5. POPA Gh. 3 14. BRICEAG S. 4 

6. COŞCIUG, A. 2 Catedra de arte și educație artistică 

7. TRINCA, L. 2 16. GAGIM I. 5 

Catedra_de_slavisitica 17. TETELEA M. 1 

8. SUZANSKAIA T. 2 18. MORARI M.   

9. SIROTA E. 3 19. BULARGA T.   

Catedra_de_matematica_si_informatica Catedra_de_dept_public 

10. CABAC Valeriu 1 21. RUSU Vitalie 6 

Catedra_de_stiinte_ale_naturii_si_agroecologie 22. ORLOV Maria   

11. BOINCEAN Boris 5 Catedra_de_drept_privat 

12. ŞARAGOV Vasilii 2 23. PÎNZARI Veaceslav 2 

      24. BOIŞTEANU Eduard 4 



Acțiunea 4: facilitarea participării cadrelor didactice şi a cercetătorilor la 

concursurile de obţinere a burselor doctorale, postdoctorale prin 

programele Erasmus-Mundus, PC7, CEEPUS, AUF etc.***  
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Nr. 

d/o 

Director de 

proiect / 

responsabil 

partener în 

consorții 

(membru al 

USARB) 

Titlul proiect/program/grant Organizația finanțatoare 

Catedra_de_literatura_romana_si_universala 

1. 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 

2. VRABIE Diana  Bursă de cercetare postdoctorală „E. Ionescu” (AUF) Agenția Universitară a Francofoniei 

3. VRABIE Diana  Programul ERASMUS+ Staff academic Universitatea din Bolonia 

4. ABRAMCIUC 

Maria  

Proiectul de cercetare Stampe ieșene în proza 

pașoptistă. (18 iunie-15 iulie 2017) Programului de 

burse și rezidențe de cercetare științifică privind 

istoria și viaţa culturală a Iașiului, ediția a IV-a, 2017 

Muzeul Național al Literaturii Române 

Iași, în colaborare cu Asociația 

„Patrimoniu pentru comunitate”. 

Catedra_de_stiinte_ale_naturii_si_agroecologie 

5. BOINCEAN 

Boris  

Proiect post doctoral MADRM/ Water Works 2014 JPI ERA-

NET Cofund 

6. BOINCEAN 

Boris  

Proiect post doctoral MADRM/Water Works 2015 JPI ERA 

– NET Cofund 

Proiecte/programe/granturi individuale de cercetare obţinute în anul 

2017 



Acțiunea 5: monitorizarea procesului de instruire prin doctorat la 

specialităţile universităţii şi a doctoranzilor din alte şcoli doctorale  
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Participare în calitate de referent oficial la teze de doctor 

Nr. 

d/o 

NUMELE, 

Prenumele 

(referent) 

Autorul, titlul tezei Instituția 

Catedra_de_limba_romana_si_filologie_romanica 

1. POPA Gh. Englecismele în presa periodică din Republica Moldova 

(aspectele funcțional, fonetic, ortografic, morfologic, semantic)”; 

autoare – Livia Caruntu-Caraman. Teză de doctor   

AȘM 

Catedra_de_stiinte_economice 

2. TCACI C. Guzun Stela „Evaluarea performanței echipei de management în 

industria textilă din Republica Moldova”. Teză de doctor   

ULIM 

  

3. TCACI C. Ianioglo Alina „Sistemul complex de asigurare a securității 

economice a întreprinderilor” . Teză de doctor   

ASEM 

4. OLEINIUC M. Gribincea Corina „Perfecţionarea managementului eficienţei 

energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a 

Republicii Moldova” . Teză de doctor   

INCE 

  

Catedra_de_dept_public 

5. RUSU V. Sorbală Mihail Răspunderea penală pentru reținerea ilegală sau 

arestul ilegal . Teză de doctor   

ULIM 

6. RUSU V. Nastas Andrei Răspunderea pentru declarațiile cu rea-voință în 

dreptul penal . Teză de doctor   

ICJP al AȘM 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

7. PRIŢCAN V. Plămădeală Victoria,Trăirea sentimentului de singurătate la tineri 

. Teză de doctor   

UPS ,,Ion 

Creangă” 
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Participare în calitate de preşedinte/membru al Consiliului Ştiinţific 

Specializat 
Nr. 

d/o 

NUMELE, 

Prenumele 

Instituția  Autorul, titlul tezei Data, luna, 

anul 

Catedra_de_limba_romana_si_filologie_romanica 

1. LACUSTA E.  

Secretar 

științific 

USARB Viorica Cebotaroș, Englecismele în presa 

periodică din Republica Moldova (aspectele 

funcțional, fonetic, ortografic, morfologic, 

semantic)”; 

21.03.2017 

Catedra_de_matematica_si_informatica 

2. CABAC V. 

membru 

USARB Gavriliță Laura. „Formarea culturii 

etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică 

a teatrului popular” 

31 martie, 

2017 

Catedra_de_stiinte_ale_naturii_si_agroecologie 

 3. BOINCEAN B.  

membru 

Institutul de Ecologie şi Geografie Teză de doctor în ştiinţe geonomice 22.03.2017 

Catedra_de_stiinte_ale_educatiei 

4. ȘOVA T.  

membru 

Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din Chișinău 

BÎRSAN, E. Paradigma comunicării asertive în 

formarea profesională a studenţilor pedagogi” 

10 aprilie 

2017 

Catedra_de_drept_privat 

5. BOIŞTEANU 

Eduard  

membru 

Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin 

Stere” 

Vasilii PEREDERCO, Rolul rezervei 

succesorale în protecţia moştenitorilor legali 

 08.09.2017 

Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin 

Stere” 

Ana ILANA, Compatibilitatea instituţiei 

insolvabilităţii din Republica Moldova cu 

reglementările Uniunii Europene 

07.07.2017 

Catedra_de_stiinte_socioumane_si_asistenta_sociala 

6. PRIŢCAN V.  

membru 

IȘE Vrabii Violeta, Dimensiuni psihosociale ale 

dezvoltării personale a cadrului didactic 

21.12.2017 



Acțiunea 6: dezvoltarea şcolii doctorale bălţene 
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ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE 

ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL DE STUDII 2017-2018 – 10 doctoranzi 

ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL DE STUDII 2016-2017 – 9 doctoranzi 

ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL DE STUDII 2015-2016 – 7 doctoranzi 



Obiectivul 4. Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor 

activităţii de cercetare 

Acțiunea 2:  reflectarea sistematică pe pagina WEB a activităţii şi 

rezultatelor din domeniul cercetării, a procesului de instruire prin 

doctorat, a altor tipuri de activităţi şi manifestări ştiinţifice 
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pp. 37 - 61 



7. Concluzii 

Universitarii bălţeni au implementat în anul trecut 9 proiecte din Sfera 

Ştiinţei şi Inovării: 7 proiecte instituţionale; 1 proiect din cadrul 

Programului de Stat, 1 proiecte pentru tineri cercetători. La acestea 

se adaugă încă 3 proiecte de organizare a manifestărilor științifice 

și 2 cercetări realizate în bază de contract la comanda sectorului 

public și asociativ. 

 

Produsele ştiinţifice ale colaboratorilor Universităţii s-au reflectat în 527 

publicații, inclusiv monografii – 8;  

anuale/ghiduri/suporturi/dicționare – 29; articole în reviste 

științifice 120; articole în culegeri științifice  - 240; materiale la 

fioruri științifice – 117; 7 - studii științifice și lucrări cu caracter 

informativ - 6.  

 

Au fost organizate circa 70 de manifestări ştiinţifice cu vizibilitate 

națională și internațională. 
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