
MINISTERUL EDUCAŢIEI 
AL  REPUBLICII MOLDOVA 

 
UNIVERSITATEA DE STAT  

DIN MOLDOVA 
 

MD-2009, Chişinău 
str. A.Mateevici 60 

            Tel.: (+373-22) 577401, fax: 244248 

 

MINISTRY OF EDUCATION  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
MOLDOVA STATE UNIVERSITY 

 
 

MD-2009, Chisinau 
A.Mateevici str. 60 

  Phone: (+373-22) 577401, fax: 244248 

 
 
 

Strategia de cercetare și inovare  
la Universitatea de Stat din Moldova 

pentru perioada 2015 – 2020 
 

 

aprobată la ședința Senatului USM din 31 martie 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chișinău, 2015 



pagina 2 din 32 

 

Cuprins 
 

1. Fundamentare ................................................................................................................. 3 

1.1. Misiunea C&I ........................................................................................................ 3 

1.2. Obiective .............................................................................................................. 3 

1.3. Activităţi ............................................................................................................... 3 

2. Cadrul de desfășurare a cercetărilor universitare .......................................................... 4 

3. Capacitatea instituțională de cercetare ........................................................................ 12 

4. Misiune şi obiective ...................................................................................................... 16 

5. Matricea calitativă a analizei SWOT.............................................................................. 17 

6. Direcții strategice de activitate şi obiective .................................................................. 20 

Anexa 1. Tabelul 1. Direcţii de cercetare la USM ............................................................. 22 

Anexa 2. Tabelul 2. Proiecte instituționale 2015-2018 ..................................................... 25 

Anexa 3. Regulament de organizare şi funcţionare al centrului regional interdisciplinar 

știinţifico- educaţional pentru studiul materialelor avansate .......................................... 28 

Anexa 4. Fișa de autoevaluare a activității științifice ....................................................... 32 

 

Lista de abrevieri 

AGEPI 
Agenția de Stat pentru Proprietate  
Intelectuală a Republicii Moldova 

AITT 
Agenţia de Inovare și Transfer  
Tehnologic 

AȘM 
Academia de Știinţe a Moldovei 

C&I 
Cercetare și Inovare 

CCE 
Centrul Consultativ de Expertiză 

CCȘ  
Centru de Cercetare Știinţifică 

CFCFA 
Centru pentru Finanţarea Cercetărilor  
Fundamentale și Aplicative 

CNAA 
Consiliul Naţional pentru Acreditare și 
Atestare din Moldova 

CSȘDT 
Consiliului Suprem pentru Știinţă și  
Dezvoltare Tehnologică 

HG  
Hotărâre de Guvern 

LCȘ  
Laborator de Cercetare Știinţifică 

SUM  
Revista științifică „Studia Universitatis  
Moldaviae”  

UE 
Uniunea Europeană  

USM 
Universitatea de Stat din Moldova



pagina 3 din 32 

 

1. Fundamentare 

Prezenta strategie de cercetare și inovare (C&I) este elaborată pe baza analizei SWOT la 
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și a studierii strategiilor si tendințelor la nivel 
național si internațional. Strategia își propune să dezvolte cercetarea stiințifică la USM 
astfel, ca C&I să devină performante, eficiente și, totodată, să reprezinte un suport 
esențial al procesului de formare, cu scopul creșterii performanțelor serviciilor 
educaționale.  

1.1. Misiunea C&I  

Promovarea politicii de stat în sfera ştiinţelor fundamentale şi aplicative în 
conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi asigurarea 
consolidării interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie; antrenarea studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, susţinerea tinerilor cercetători 
ştiinţifici; desfăşurarea colaborării naționale, regionale și internaţionale în 
cercetare, inovare și transfer tehnologic.  

1.2. Obiective 

 Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de 
cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale lansate pentru 
obţinerea proiectelor;  

 Informarea şi diseminarea informaţiilor şi bunelor practici în managementul 
proiectelor (de cercetare, de finanţare, transfer tehnologic, granturi naţionale şi 
europene, programe FP7, Horizon 2020 etc);  

 Promovarea cercetării ştiinţifice pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor, 
procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale în cadrul USM;  

 Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării 
potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul 
restructurării strategiilor;  

 Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă prin 
intermediul studiilor de doctorat şi postdoctorat. 

1.3. Activităţi 

 Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică, a transferului tehnologic şi 
gestiunea alocărilor financiare în sfera ştiinţei şi inovării; 

 Întocmirea planului anual şi de perspectivă a lucrărilor ştiinţifice şi transfer 
tehnologic;  

 Organizarea participării la concursuri de programe, proiecte (granturi) naţionale 
şi internaţionale;  

 Organizarea editării ediţiilor ştiinţifice şi a desfăşurării manifestărilor ştiinţifice; 
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 Organizarea acreditării şi reacreditării Universităţii în domeniul cercetării şi 
inovării; 

 Organizarea atestării cadrelor ştiinţifice şi a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor  ştiinţifice; 

 Organizarea valorificării realizărilor ştiinţifice prin intermediul implementării şi a 
vânzării elaborărilor, editării monografiilor, publicării articolelor în reviste 
prestigoase, participării la concursuri naţionale şi internaţionale; 

 Coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor; 
 Înregistrarea de stat a proiectelor şi a rapoartelor ştiinţifice; 
 Organizarea avizării rapoarteloe ştiinţifice finale; 
 Actualizarea paginilor web ale site-ului USM – compartimentele cercetare, 

doctorat și Revista științifică „Studia Universitatis Moldaviae”;  
 Organizarea admiterii şi a evidenţei doctoranzilor (ciclul III, postuniversitare).  

2. Cadrul de desfășurare a cercetărilor universitare  

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare este reglementat, în principal, de Codul cu 
privire la știinţă și inovare, aprobat în anul 2004. În conformitate cu acest document, 
Academia de Știinţe a Moldovei (AȘM) este actorul principal în domeniu, îndeplinind 
toate funcţiile în domeniu, cu excepţia celor specifice unui for legislativ. În acest context, 
Parlamentul adoptă acte legislative care reglementează organizarea și funcţionarea 
sferei știinţei și inovării; aprobă direcţiile strategice ale activităţii din sfera știinţei și 
inovării; aprobă cuantumul mijloacelor care se alocă pentru sfera știinţei și inovării și 
ratifică tratatele internaţionale privind cooperarea în sfera știinţei și inovării1. 
Asambleea este organul suprem de conducere al AȘM2. Printre principalele atribuţii ale 
Asambleei se numără alegerea președintelui AȘM, aprobarea Acordului de parteneriat 
cu Guvernul, aprobarea raportului anual al CSȘDT privind activitatea știinţifică în ţară, 
aprobarea strategiilor și politicilor în domeniul știinţelor știinţei și inovării. Dintre 170 
din membrii Asambleei, până la 1/4 sunt membrii corespondenţi reprezentanţi ai 
sectorului universitar, iar dintre doctorii habilitaţi până la 1/3 reprezintă sectorul 
universitar. Cifre mai exacte nu pot fi calculate, deoarece unele persoane activează atât 
în sectorul universitar, cât și în instituţii de cercetare.  

Guvernul Republicii Moldova delega către AȘM competenţele realizării politicii de stat în 
domeniul știinţei și inovării, încheind cu aceasta un Acord de parteneriat pe o perioada 
de 4 ani, iar ultimul acord a fost semnat doar pentru anul 20143. Politicile de cercetare-
dezvoltare sunt implementate, în principal, prin deciziile Consiliului Suprem pentru 
Știinţă și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT), care este organul executiv al AȘM. În 
conformitate cu Acordul de parteneriat, CSȘDT distribuie alocările bugetare 
organizaţiilor din sfera știinţei și inovării. În componenţa CSȘDT intră 17 membri, din 

                                                 
1
 ERAWATCH Country Reports 2013: Moldova; publicat 2014.  

2
 http://www.asm.md/index.php?go=asambleea&new_language=0  

3
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354646  

http://www.asm.md/index.php?go=asambleea&new_language=0
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354646
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care doar 3 reprezintă sectorul universitar. În plus la acești 3 doar 2 sunt din afara AȘM 
(reprezentanţii CNAA și AGEPI), astfel încât AȘM concentrează 12 din 17 membri ai 
CSȘDT4. În conformitate cu Acordul de parteneriat, CSȘDT distribuie alocările bugetare 
organizaţiilor din sfera știinţei și inovării. Propunerile de proiecte de cercetare-
dezvoltare și inovare depuse la diferite concursuri organizate de către AȘM și agenţiile 
subordonate sunt evaluate sub coordonarea Consiliului Consultativ de Expertiză (CCE)5. 

În Republica Moldova activează aproximativ 3600 de cercetători. Peste 70 la sută dintre 
aceștia lucrează în instituțiile de cercetare publice, 18% - instituțiile de învățământ 
superior și 11% - sectorul privat. Cheltuielile pentru fiecare cercetător constituie puțin 
peste 9 mii de Euro; media europeană depășește 150 de mii Euro. Centrul pentru 
Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative (CFCFA)6, creat în cadrul AȘM în anul 
2012, este responsabil pentru pregătirea și lansarea apelurilor; desfășurarea concursului 
programelor, proiectelor; recepționarea și evaluarea inițială a propunerilor de proiecte; 
întocmirea listei propunerilor de proiecte eligibile; pregătirea și transmiterea 
propunerilor de proiecte spre expertiză; analiza şi sistematizarea propunerilor de 
programe și proiecte de cercetări fundamentale și aplicative în conformitate cu criteriile 
de evaluare aprobate; elaborarea listei de propuneri de proiecte expertizate, întocmirea 
proiectului de hotărâre pentru examinare şi respectiv aprobare spre finanțare de către 
CSȘDT; contractarea, monitorizarea programelor/proiectelor de cercetări fundamentale 
și aplicative, colectarea și examinarea dărilor de seamă intermediare/ finale privind 
realizarea acestora, actelor predare-recepție; elaborarea şi întocmirea dării de seamă 
anuale, diseminarea rezultatelor și publicarea pe pagina web, participarea la 
evenimente știinţifice etc. În ultimii ani, ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 
și inovare în produsul intern brut s-a redus de la 0,7% în 2008 până la 0,4% (355 mil. lei) 
în 2012, iar în raport cu România sau Rusia, țara noastră alocă de 3 ori mai puține 
mijloace financiare per cercetător7. Pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 
2014 s-au distribuit 419,4 mil. lei. Ponderea alocaţiilor totale pentru sfera ştiinţei şi 
inovării faţă de PIB constituie cca. 0,39%, dintre care cheltuielile de bază – 0,32%, 
inclusiv: finanţarea din mijloace bugetare prin intermediul AŞM – 322,8 mil. lei, 
repartizarea veniturilor din mijloacele speciale - 38,8 mil.lei, proiecte finanţate din surse 
internaţionale – 39,7 mil.lei, precum şi învăţămîntul liceal – 7,3 mil. lei şi învăţămîntul 
superior 10,7 mil. lei. Finanţarea instituţională constituie peste 65% din fondurile 
publice alocate finanţării1. Chiar dacă se declară că există o competiţie în alocarea 
fondurilor instituţionale, de facto structura distribuirii mijloacelor după instituţii nu se 
modifică esenţial în timp, iar USM a obținut în 2014 aprobarea pentru următorii patru 
ani a 21 propuneri de proiecte, cu 3 proiecte mai mult decât în anii 2010-2014, dar cu 
același volum de finanţare pe care l-au avut anterior (8238,9 mii lei). Fondurile publice 

                                                 
4
 http://www.asm.md/?go=pages&n=31  

5
 http://www.cce.asm.md  

6
 http://cfcfa.asm.md  

7
 Studiul „Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din R. Moldova”, realizat 
cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, la inițiativa 
Ministerului Educației din Republica Moldova; publicat: 27.02.2014.  

http://www.asm.md/?go=pages&n=31
http://www.cce.asm.md/
http://cfcfa.asm.md/
http://soros.md/publication/2014-02-27
http://soros.md/good_governance
http://edu.gov.md/
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reprezintă sursa de bază a activităţilor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova, iar 
finanţarea din partea sectorului privat rămâne nesemnificativă din cauza structurii 
economiei, legăturilor slabe între cercetare și întreprinderi și capacităţii financiare 
reduse a acestora din urmă.  

O importantă sursă de finanţare pentru cercetarea-dezvoltarea din Republica Moldova o 
constituie sursele de peste hotare. Conform datelor Institutului de Statistică al UNESCO, 
finanţarea externă a ajuns la 9,4% din toate cheltuielile de cercetare-dezvoltare în 
20111. Mai multe oportunităţi, sprijin de care pot beneficia echipele competitive de 
cercetători universitari au apărut odată cu aderarea Republicii Moldova la Programul 
Cadru 7 al UE și ca urmare a progresului înregistrat în procesul de integrare europeană. 
Centrul pentru proiecte internaţionale8, creat la AȘM în 2009, organizează și 
administrează programele bilaterale de granturi și proiectele internaţionale de 
cercetare-dezvoltare, inclusiv Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 
(2014-2020).  

Ministerele, departamentele și alte autorităţi au competenţe limitate în domeniu, chiar 
dacă în Codul cu privire la știinţă și inovare este specificat că ele participă la promovarea 
politicii de stat în sfera știinţei și inovării; elaborează propuneri referitoare la direcţiile 
strategice ale activităţii din sfera știinţei și inovării și la programele de stat. În realitate, 
implicarea acestora este minimă. Astfel, Ministerul Educaţiei de facto este încă puțin 
implicat în promovarea politicii de stat în domeniu și nu gestionează instrumente pentru 
dezvoltarea cercetării știinţifice universitare, dat fiind faptul că Codul Educaţiei al 
Republicii Moldova (COD Nr. 152 din  17.07.2014, publicat la 24.10.2014 în Monitorul 
Oficial Nr. 319-324)9 a intrarii in vigoare abia la 23.11.2014. În articolul 116 din Capitolul 
IV. Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul este stipulat că cercetarea ştiinţifică 

(1) În instituţiile ofertante de programe de învătămînt superior, activitatea de 
cercetare, dezvoltare şi inovare şi de creaţie artistică se realizează în scopul 
producerii de cunoaştere şi al formării profesionale a specialiştilor de înaltă 
calificare. 

(2) În instituţiile de învăţămînt superior, activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare 
se efectuează în cadrul catedrelor, departamentelor, laboratoarelor şi altor unităţi 
proprii şi/sau în parteneriat cu alte instituţii, agenţi economici sau autorităţi 
publice.  

(3) Finanţarea cercetării în instituţiile ofertante de programe de master şi doctorat se 
face, în baza criteriilor de calitate şi performanţă, prin mecanisme distincte, stabilite 
printr-un regulament aprobat de Guvern, şi din alte surse legal constituite.  

(4) Modul de organizare şi desfăşurare a cercetării ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt 
superior se reglementează prin Carta universitară, prin regulamentele de organizare 

                                                 
8
 http://cpi.asm.md  

9
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156  

http://cpi.asm.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
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şi funcţionare a şcolii doctorale, a programelor de studii superioare de doctorat, 
aprobate de senat, şi prin alte acte normative.  

(5) Finanţarea de la bugetul de stat a proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, de 
creaţie artistică şi sport se efectuează, exclusiv, pe bază de concurs, organizat de 
autoritatea naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.  

(6) Pentru activităţile de cercetare desfăşurate, instituţiile de învăţămînt superior pot 
beneficia de finanţare instituţională acordată, prin concurs, în baza evaluării 
relevanţei internaţionale şi a impactului economic şi social al rezultatelor obţinute. 
Condiţiile concursului, metodologia evaluării relevanţei internaţionale şi a 
impactului economic şi social, inclusiv volumul finanţării instituţionale, se stabilesc 
de autoritatea naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi se aprobă de 
Guvern. 

(7) Instituţiile de învăţămînt superior sînt deţinătoare de drept a proprietăţii 
intelectuale generate din propria activitate de cercetare finanţată de la bugetul de 
stat şi sînt autonome în valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

(8) Instituţiile de învăţămînt superior şi instituţiile de cercetare ofertante de programe 
de studii superioare au obligaţia de a recompensa autorii rezultatelor de cercetare 
care au devenit obiect al dreptului de proprietate intelectuală cu cel puţin 15% din 
veniturile obţinute prin comercializarea acestora.  

(9) Pentru cadrele didactice din învăţămîntul superior în domeniul artelor sau sportului, 
activitatea de creaţie artistică sau în domeniul sportului poate substitui activitatea 
de cercetare ştiinţifică.  

Atribuţiile Ministerului Educaţiei în domeniul cercetării sunt stipulate în articolul 140:  

a) elaborează şi promovează politicile de stat în domeniul educaţiei şi cercetării din 
învăţămîntul superior; 

b) elaborează proiecte de acte legislative şi alte acte normative în domeniul educaţiei 
şi cercetării în învăţămîntul superior şi exercită controlul de stat asupra respectării 
acestora;  

c) realizează conducerea, monitorizarea şi evaluarea sistemului naţional de educaţie, 
inclusiv a cercetării în învăţămîntul superior;  

d) elaborează planul strategic de cheltuieli pentru sistemul naţional de educaţie şi 
cercetare în învăţămîntul superior, în colaborare cu autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale;  

e) elaborează proiectul bugetului de stat pentru instituţiile de învăţămînt şi de 
cercetare subordonate;  

f) coordonează activitatea de cercetare în învăţămîntul superior, precum şi în 
domeniul ştiinţelor educaţiei. 
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Activitățile de cercetare, transfer tehnologic, de creaţie artistică şi sportivă în 
învăţămîntul superior sunt realizate prin10:  

    – efectuarea cercetărilor ştiinţifice sau realizarea creaţiei artistice; 
    – elaborarea de curricula; 
    – elaborarea produselor de program; 
    – publicarea articolelor ştiinţifice; 
    – brevetarea rezultatelor cercetării; 
    – elaborarea şi editarea monografiilor, culegerilor ştiinţifice;  
    – realizarea tezelor de doctorat; 
    – realizarea creaţiilor componistice, literare, de arte plastice, decorative sau design; 
    – montarea spectacolelor; 
    – realizarea rolurilor centrale în producţii teatrale, cinematografice şi/sau televizate; 
    – participarea la proiecte ştiinţifice şi coordonarea de proiecte ştiinţifice;  
    – participarea la conferinţe ştiinţifice, festivaluri artistice şi competiţii sportive;  
    – alte activităţi prevăzute de regulamentele instituţionale.  

Programele de studii superioare de doctorat (ciclul III) se desfăşoară în şcoli doctorale11, 
iar programele de postdoctorat se organizează în scopul realizării de cercetări ştiinţifice 
fundamentale şi aplicative avansate12.  

Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, a fost 
elaborat de Ministerul Educaţiei şi aprobat prin Hotărâre de Guvern13 (HG Nr. 1007 din  
10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare 
de doctorat, ciclul III; publicat: 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396). Hotărîrea 
Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.252, se abrogă, iar instituţiile, care au dreptul de 
a organiza studii superioare de doctorat la data intrării în vigoare a prezentului 
Regulament, demarează procedurile de înfiinţare şi acreditare a şcolilor doctorale 
proprii în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului 
Regulament, şi se reorganizează conform prevederilor prezentului Regulament şi se 
acreditează conform legii, în termen de maximum 36 de luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului Regulament. Totodată, studenţii-doctoranzi care au început programul de 
studii superioare de doctorat înaintea intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi 
continuă studiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înmatriculării lor14. 
Școlile doctorale sînt structuri organizatorice și administrative fără personalitate 
juridică, care înmatriculează studenții la programele de studii de doctorat, 
administrează fondurile alocate programelor de doctorat și organizează desfășurarea 
studiilor de doctorat într-un anumit domeniu de doctorat, cu tematică disciplinară ori 

                                                 
10

 Articolul 119. Normarea activităţii ştiinţifico-didactice şi de cercetare 
11

 Articolul 94. Ciclul III – studii superioare de doctorat  
12

 Articolul 95. Programele de postdoctorat  
13

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356044  
14

 VI. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE. Secţiunea 1. Înfiinţarea şcolilor doctorale; Secţiunea 2. 

Continuitatea studiilor doctorale  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356044
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interdisciplinară. Școala doctorală include totalitatea studenților-doctoranzi și a 
conducătorilor de doctorat care au dobîndit dreptul de a conduce doctorat. Pe lîngă 
conducătorii de doctorat, unei scoli doctorale i se pot afilia și alți cercetători și/sau cadre 
didactice, cu sau fără drept de a conduce doctorate, implicați în activități de cercetare 
și/sau predare în cadrul școlii doctorale, din cadrul instituțiilor organizatoare a școlii 
doctorale, din țară sau de peste hotare. O școală doctorală se poate constitui cu cel 
puțin 10 conducători de doctorat. În structura unei instituții de învățămînt superior, 
școala doctorală are rang egal cu cel al unei catedre sau departament. Școala doctorală 
este condusă de un Director al școlii doctorale, asimilat directorului de departament, și 
de Consiliul școlii doctorale, ca organ de conducere colectivă. Comisia de doctorat 
(juriul) este alcătuită din cel puțin 5 membri: președintele, ca reprezentant al instituției 
care a înmatriculat studentul, conducătorul de doctorat și cel puțin 3 referenți oficiali, 
din țară sau de peste hotare, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de 
doctorat și din care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în afara instituției care a 
înmatriculat studentul. Conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare 
de doctorat, ciclul III, autorizarea școlilor doctorale revine Agenției Naționale de 
Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP).  

Alte câteva instituţii din cadrul și în afara AȘM sunt importante pentru configurarea 
sistemului naţional de cercetare-dezvoltare și inovare și au impact asupra dezvoltării 
cercetării universitare:  

- Agenţia de Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), creată în 2004, oferă suport 
financiar pentru activităţile de inovare și transfer tehnologic și poate contribui la 
întărirea legăturilor între mediul academic și sectorul antreprenorial. Principalele 
instrumente ale AITT sunt proiectele de inovare și transfer tehnologic și parcurile și 
incubatoarele știinţifico-tehnologice. Incubatorul de Inovare „Inventica USM” este 
creat în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (AŞM), fiind gestionat de către Administrator – USM15. Incubatorul 
activează în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică Nr. 57 din 24 martie 2011, Codului cu privire la ştiinţă. Scopul 
incubatorului de inovare reprezintă constituirea unei structuri operaţionale de 
creare a întreprinderilor inovative în cadrul unei concentrări economice competitive, 
orientat pe aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă; sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale generate, de către colectivele de cercetători, cadre didactice şi/sau 
studenţi din cadrul instituţiei de învăţământ superior, precum şi de alte persoane 
fizice care fac dovadă, pe baza unui plan de afaceri şi documente specifice, că pot 
dezvolta o afacere rentabilă, care pe parcursul a 3 ani să ajungă la un stadiu ce-i va 
conferi posibilitatea de sustenabilitate în afara incubatorului. Afacerea trebuie să 
aibă ca scop final transferul tehnologic de rezultate ale cercetării pe piaţa internă 
sau externă. Proiectul Tempus Rețea de Transfer Tehnologic (Technological Transfer 
Network – TecTNet)16, a cărui coordinator național este USM și care și-a început 

                                                 
15

 http://inventica.usm.md  
16

 http://www.tectnet.unisannio.it  

http://inventica.usm.md/
http://www.tectnet.unisannio.it/
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derularea începând cu luna decembrie 2013 pentru o perioadă de 3 ani, pas cu pas, 
etapă cu etapă realizează toate activitățile planificate, întru realizarea obiectivului 
propus – consolidarea capacităţilor instituţionale ale universităţilor din Republica 
Moldova în domeniul transferului tehnologic şi proprietății intelectuale; asigurarea 
funcţionalităţii triunghiului cunoaşterii: educaţie-inovare-cercetare; dezvoltarea 
parteneriatelor dintre universităţi, instituţii publice şi sectorul privat în inovaţie şi 
transfer tehnologic.  

- Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI)17 asigură protejarea 
proprietăţii intelectuale și drepturilor de autor. USM deține un portofoliu de 
brevete18 de invenție cu o tematica destul de variata: ecologie, chimie, fizica, 
biotehnologie etc., iar promovarea invențiilor si a elaborărilor știintifice este 
realizată prin prezentarea acestora la diverse expoziţii, saloane internaţionale şi 
republicane. Coordonatorul acestor activități este Secţia Protecţie și Valorificare a 
Elaborarilor Ştiinţifice din cadrul Departamentului Cercetare și Inovare al USM.  

Evoluţia productivităţii ştiinţifice a grupurilor de cercetare din diferite domenii active în 
Republica Moldova, între anii 1996 şi 2012, arată că mai multe domenii ale ştiinţei sunt 
slab reprezentate sau chiar absente din peisajul publicaţiilor ştiinţifice generate în 
Republica Moldova, deşi sunt reprezentate în învăţământul superior şi ar fi de aşteptat 
să genereze şi rezultate în cercetarea de profil. O productivitate slabă se observă în arte 
şi ştiinţele umaniste, economie, stomatologie, știinţele pământului, energie etc. Este cu 
atât mai important de remarcat că domeniul energie se regăseşte printre priorităţile 
strategiei de cercetare pentru perioada 2006-2012 şi apare ca una dintre priorităţile 
strategiei de cercetare pentru perioada 2013-2020. Este totuşi de apreciat atașamentul  
constant în timp al echipelor de cercetare din anumite domenii, cum ar fi chimia, fizica şi 
ingineria, care nu par a fi afectate de fluctuaţiile din finanţare19. 

Ca urmare a politicilor promovate, sistemului naţional de cercetare-dezvoltare îi sunt 
caracteristice performanţe știinţifice și tehnologice relativ stabile, dar sub nivelul 
statelor dezvoltate; direcţii prioritare armonizate cu cele europene; obiective 
determinate în mare măsură de potenţialul de cercetare existent, stabilite fără implicare 
suficientă a partenerilor sociali; asigurare financiară insuficientă; infrastructură în cea 
mai mare parte depășită; resurse umane numeric reduse și o medie de vârstă ridicată; 
utilizare limitată a rezultatelor cercetării, determinată de orientarea cercetărilor și 
implicarea insuficientă a agenţilor economici în activităţi știinţifice; grad încă redus de 
parteneriat pe plan intern și internaţional; proceduri care încă necesită ajustări la 
modelele internaţionale1.  

Principalele direcţii de reformare a universităţilor europene cu referinţă la cercetarea 
universitară sunt următoarele7:  

                                                 
17

 http://agepi.gov.md  
18

 http://usm.md/?page_id=3587&lang=ro  
19

 Strategia de dezvoltare aeducației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărîrea   

Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014, http://edu.gov.md/ro/strategia-educa-ie-2020/  

http://agepi.gov.md/
http://usm.md/?page_id=3587&lang=ro
http://edu.gov.md/ro/strategia-educa-ie-2020/
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- Restructurarea și reorganizarea structurilor instituţionale existente ale universităţilor 
și instituţiilor de cercetare;  

- Asigurarea unei mai bune interacţiuni între cercetare, inovare și învăţământ 
superior; 

- Promovarea diversităţii în sectorul universitar european; 

- Elaborarea și implementarea unor strategii și politici coerente și comprehensive în 
domeniul „circulaţiei creierelor”; 

- Sprijinirea cercetătorilor pe tot parcursul carierei lor, punând accent pe crearea unor 
condiţii-cadru bune;  

- Asigurarea unei interacţiuni mai strânse între universităţi și sectorul non-academic;  

- Îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare a universităţilor;  

- Promovarea unor modele de finanţare competitive.  

Accentuarea globalizării a condus la creşterea importanţei colaborării internaţionale, a 
schimbului de cunoaştere explicită şi a creat comunităţi ştiinţifice internaţionale 
puternice, fără însă a reduce importanţa pe care complexul de factori locali o are în 
adaptarea şi valorificarea cunoaşterii. USM deţine primul loc în topul instituţiilor de 
învăţământ superior din Republica Moldova, conform datelor clasamentului mondial 
efectuat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi 
Inovării al Spaniei20. În iulie 2013, clasamentul mondial al instituţiilor de învăţământ 
superior plasa USM pe locul 3432, fiind urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei cu 
poziţia 4220, Academia de Studii Economice din Moldova – 7220, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova – 7696, iar Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” deţine locul 8524. Peste 1 an, în iulie 2014, USM este plasată 
deja pe locul 2914, fiind urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei cu poziţia 3557, 
Academia de Studii Economice din Moldova – 5379, iar Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ocupă poziția 5588, Moldova fiind 
reprezentată de 25 de instituţii de învăţământ superior. USM apare drept lider şi în 
cadrul unui alt clasament mondial efectuat de portalul 4 International Colleges & 
Universities21, care include 11307 de colegii şi universităţi din 200 de ţări. Totodată, în 
ratingul naţional al instituţiilor de învăţământ superior (în baza rezultatelor evaluării şi 
acreditării ştiinţifice), publicat de CNAA la 31.12.201422, care repetă exact punctajul 
pentru anul 2012 (?!)23, USM este clasată pe locul 3. Pe același loc USM se regăsește și în 
raportul CNAA privind ierarhia instituţiilor de învăţământ superior acreditate în baza 
scorului total obţinut în anul reacreditării 2011, fiind evaluată atunci cu 270 de puncte 
conform indicatorilor pentru evaluarea capacităţii instituţionale de cercetare a 

                                                 
20

 www.webometrics.info  
21

 http://www.4icu.org  
22

 http://www.cnaa.md/i/news/2014/30122014/05.01.2015-clasament.pdf  
23

 http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_2013.pdf, pag. 21 

http://www.webometrics.info/
http://www.4icu.org/
http://www.cnaa.md/i/news/2014/30122014/05.01.2015-clasament.pdf
http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_2013.pdf
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universităţilor, iar punctajul respectiv la nivelul anului 2011 a fost preluat ulterior de 
CNAA și pentru perioada 2012-2014.  

3. Capacitatea instituțională de cercetare  

Sistemul de învăţământ, prin contribuţia la dezvoltarea interesului şi aptitudinilor de 
cercetare şi inovare ale tinerilor pe întreg parcursul educaţional, prin educaţia în 
domeniul ştiintei şi tehnologiei, formarea iniţială a cercetătorilor, precum şi prin 
calitatea educaţiei terţiare, reprezintă o componentă complementară esenţială. USM 
este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile 
aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la 
următoarele profiluri de cercetare:  

1. Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi aplicative. 

2. Probleme actuale în domeniul informaticii şi al ştiinţelor economice. 

3. Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor. 

4. Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante. 

5. Biodiversitatea şi utilizarea raţională a bioresurselor în asigurarea securităţii 

biologice. 

6. Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii. 

7. Unitate şi diversitate istorico-culturală în procesele civilizatorii. 

8. Ştiinţe sociale, politice şi demografice – suport în dezvoltarea societăţii 

contemporane. 

9. Dreptul naţional şi sistemul judecătoresc racordate la standardele internaţionale. 

10. Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea învăţământului naţional. 

În cadrul USM activează 6 centre de cercetare ştiinţifică (CCȘ), care reunesc 23 de 
laboratoare de cercetare (LCȘ)24 și cuprind o arie vastă de direcții de cercetare 
reprezentate în Tabelul din Anexa 125:  

CCŞ „MATERIALE ŞI DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTORI” 

 Fizica semiconductorilor 

 Înregistrare fototermoplastică 

 Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica “E.Pokatilov” 

 Fotonică şi metrologie fizică 

CCŞ „PROBLEME ACTUALE ALE MATEMATICII SI INFORMATICII” 

 Structuri matematice fundamentale 

 Modelare matematică şi optimizare 

 Tehnologii informaţionale 

                                                 
24

 http://usm.md/?page_id=76&lang=ro  
25

 http://usm.md/?page_id=2622&lang=ro  

http://usm.md/?page_id=9844
http://usm.md/?page_id=9817
http://usm.md/?page_id=9905
http://usm.md/?page_id=9906
http://usm.md/?page_id=9946
http://usm.md/?page_id=9947
http://usm.md/?page_id=9956
http://usm.md/?page_id=76&lang=ro
http://usm.md/?page_id=2622&lang=ro
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 Educaţie şi cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) 

CCŞ „CHIMIE APLICATĂ ŞI ECOLOGICĂ” 

 Chimie ecologică  

 Redox procese si tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și 
alimentare  

 Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică26 

CCŞ „ŞTIINŢE ALE VIEŢII” 

 Algologie 

 Ficobiotehnologie 

 Ecofiziologia umană şi animală 

 Securitatea biologică 

 Biochimia plantelor 

 Procese pedogenetice 

CCŞ „ŞTIINŢE SOCIALE SI ECONOMICE” 

 Dezvoltarea politicilor educaţionale 

 Sociologia politicii 

CCŞ „STIINTE UMANISTICE” 

 Tracologie  

 Lingvistică aplicată şi literatură comparată  

 Institutul de Istorie Socială “Pro Memoria”  

Organigrama actuală „Știință și Inovare” este prezentată în Fig.1. Potențialul uman de 
cercetare este format din 280 persoane angajate (de bază, cumul și prestări servicii) pe 
175 unități în cercetare. Suprafata totală a spațiilor destinate cercetării la USM este de 
2435 m2, iar suprafata medie ce revine unei unități de cercetător fiind de 20.8 m2. 
Suprafata medie ce revine unei unități de cercetător reprezentată pe LCȘ este reflectată 
în Fig.2. USM posedă și capacitatea internă necesară pentru realizarea programelor de 
studii avansate și a programelor individuale de cercetare la doctorat, inclisiv numărul 
persoanelor antrenate în studii fiind de 343 doctoranzi (109 – anul 1; 85 – absolvenți) și 
9 postdoctoranzi, iar specialitățile științifice abilitate constituie 104 specialități științifice 
cu 207 conducători de doctorat abilitați.  

Cercetările la USM se desfășoară în cadrul a 21 proiecte de cercetare instituționale (a se 
vedea Tabelul din Anexa 2), 5 proiecte în cadrul Programelor de Stat, 7 proiecte pentru 
tineri cercetători, 4 proiecte bilaterale, 3 proiecte STCU, 2 proiecte pentru dezvoltarea 
incubatorului de inovare și oficiului de transfer tehnologic și 1 proiect pentru procurarea 
echipamentului, precum și proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice, lucrări 
în bază de contract, cercetări efectuate la catedre și departamente27.  

                                                 
26

 LCȘ Chimie generală și analitică și LCȘ Chimie coordinativă; Senatul USM, proces-verbal nr.6 din 24.02.2015. 
27

 http://usm.md/?page_id=3074&lang=ro  

http://usm.md/?page_id=9964
http://usm.md/?page_id=9984
http://usm.md/?page_id=9984
http://usm.md/?page_id=10083
http://usm.md/?page_id=10084
http://usm.md/?page_id=10103
http://usm.md/?page_id=10098
http://usm.md/?page_id=10128
http://usm.md/?page_id=10129
http://usm.md/?page_id=10037
http://usm.md/?page_id=10039
http://usm.md/?page_id=10006
http://promemoria.md/
http://usm.md/?page_id=9973
http://usm.md/?page_id=9996
http://usm.md/?page_id=3074&lang=ro
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Fig.1. Organigrama cercetării și inovării la USM. 



 

Fig.2. Suprafata medie ce revine unei unități de cercetător, m2. 



Revista științifică a Universității de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”28 a 
fost fondată în anul 2007, fiind acreditată în calitate de revistă națională de profil de 
categoria C. Revista iese anual de sub tipar în 5 serii a câte 2 numere anual.  

Lista manifestărilor ştiinţifice preconizate pentru anul 2015 în cadrul USM conține 10 
congrese, simpozioane și conferinţe internaţionale, 9 congrese, simpozioane și 
conferinţe cu participare internaţională, 15 congrese, simpozioane și conferinţe 
naţionale, precum și 25 alte tipuri de manifestări (sesiuni, seminare, mese rotunde, 
colocvii).  

4. Misiune şi obiective  

USM este o instituţie de stat de învăţământ superior a cărei misiune este29: 

 Formarea cadrelor de înaltă calificare pentru economia naţională, capabile să 
activeze în condiţiile, în schimbare ale vieţii şi economiei de piaţă; 

 Organizarea şi desfăşurarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, 
orientate spre soluţionarea problemelor actuale socio-economice şi realizarea 
transferului tehnologic al rezultatelor cercetării ştiinţifice universitare. 

USM îşi propune drept obiective:  

 Pregătirea universitară în diverse domenii şi formarea ansamblului de competenţe 
necesare integrării socio-profesionale;  

 Dezvoltarea potenţialului ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor; 
dezvoltarea şi promovarea ideilor, teoriilor, concepţiilor ştiinţifice prin activitatea de 
cercetare desfăşurată de personalul didactic şi studenţi;  

 Promovarea valorilor/reperelor axiologice general-umane şi naţionale; formarea 
profilului etic şi civic al tineretului studios;  

 Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a serviciilor educaţionale prestate;  

 Participarea la elaborarea politicilor şi strategiilor educaţionale, dar şi la 
implementarea acestora în învăţământul superior;  

 Integrarea în spaţiul european al învăţământului superior şi de cercetare;  

 Internaționalizarea publicațiilor științifice.  

Prin urmare, USM va contribui la furnizarea de educaţie şi cercetare ştiinţifică în acord 
cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, care presupune consolidarea şi 
dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei şi Spaţiului European al Cercetării Ştiinţifice 
prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate. 
Astfel, USM va participa la dezvoltarea naţională și regională din punct de vedere 
economico-social, ştiinţific, cultural şi politic, în acord cu nevoile comunităţii, fiind 
permanent deschisă pentru interacţiunea cu mediul economic, social şi academic la 
nivel naţional şi internaţional. 

                                                 
28

 http://studiamsu.eu  
29

 http://usm.md/?page_id=1071&lang=ro  

http://studiamsu.eu/
http://usm.md/?page_id=1071&lang=ro


5. Matricea calitativă a analizei SWOT 

 

 
 

Puncte Tari (Strengths) 

1. Potențial științific din punct de vedere al realizărilor 
științifice, inclusiv: 175 unități în cercetare, 280 
persoane angajate – de bază, cumul, prestări servicii; 
St=2435 m2, Smed=20.8 m2/unit.cercetător).  

2. Capacitate internă de realizare a programelor de studii 
avansate și a programelor individuale de cercetare la 
doctorat, inclisiv numărul persoanelor (343 drd (109 – 
anul 1; 85 – absolv.); 9 p/drd) și a specialităților 
științifice abilitate(104 spec. șt. cu 207 conducători de 
doctorat abilitați).  

3. Infrastructură de cercetare dezvoltată: 6 centre de 
cercetare științifică, care reunesc 23 laboratoare de 
cercetare.  

4. Existența și funcționarea Departamentului Cercetare și 
Inovare (DCI), departament specializat, responsabil de 
buna organizare și gestiune a cercetării și inovării la 
USM.  

5. Existenţa cofinanțării cercetării ştiinţifice din bugetul 
intern.  

6. Informare operativă asupra programelor naţionale şi 
internaţionale de cercetare.  

7. Profil complex al cercetărilor, datorat diversităţii în 
domeniile de specializare ale celor 13 facultăţi.  

8. Existența instrumentelor de evaluare periodică a 
activităţii de cercetare.  

9. Poziţia favorabilă în anumite domenii de cercetare la 
nivel naţional şi internaţional.  

Puncte Slabe (Weaknesses) 

1.  Abilități insuficiente ale personalului de a 
accesa proiecte internaționale: abilități reduse 
de comunicare într-o limbă străină și de 
management al proiectelor, colaborare într-un 
mediu de proiect internațional etc.  

2. Absenţa unui efort permanent al personalului 
în procesul de căutare şi aplicare la granturi de 
cercetare naționale şi internaţionale.  

3. Predominarea lucrărilor publicate la 
manifestări ştiinţifice în raport cu publicațiile 
din reviste internaţionale recunoscute.  

4. Finalizarea cercetărilor de doctorat în afara 
termenilor: ponderea redusă a susținerii 
tezelor la doi ani după absolvire, deși Senatul 
USM a încurajat susținerea în termen a tezelor 
(Decizia privind eficiența doctoratului din 
30.11.2010).  

5. Infrastructura informațională de suport 
fragmentată, ce cauzează asigurarea 
informațională și documentară insuficientă a 
procesului de cercetare.  

6. „Îmbătrânirea” anumitor laboratoare.  
7. Parcul echipamentelor pentru cercetare 

necesită modernizare.  
8. Existenţa de echipamente și spații pentru 

cercetare insuficient utilizate.  
9. Organizarea eterogenă a cercetării 
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10. USM deţine primul loc în topul instituţiilor de 
învăţământ superior din Republica Moldova.   

11. Capacități ridicate de implementare și transfer 
tehnologic: Incubatorul “Inventica-USM”, Proiectul 
Tempus “Rețea de Transfer Tehnologic”; TecTNet, 
2013-2016.  

12. Experiență de colaborare științifică internațională în 
elaborarea tezelor de doctorat în cotutelă.  

13. Stimularea cercetării prin premii destinate cercetători 
lor şi studenţilor.  

14. Informatizare, access Internet.  
15. Baza de date / pașapoartele LCȘ pe usm.md.  
16. Număr mare de programe de master acreditate.  

universitare la cele 13 facultăţi.  
10. Conlucrarea slabă între unele LCȘ și facultăți 

privind implicarea studenților și masteranzilor 
în cercetare, precum și în cadrul organizării 
manifestărilor științifice la universitate.  

11. Acreditarea Revistei științifice „Studia 
Universitatis Moldaviae”  în calitate de revistă 
națională de profil de categoria C.  

 

Oportunităţi (Opportunities) 

1. Posibilități de participare la 
concursuri și câștig de 
proiecte. 

2. Oportunități ridicate de 
atragere a granturilor.  

3. Participarea USM, ca parte 
integrantă, în cadrul 
diverselor Acorduri de 
colaborare, Parteneriate, 
Consorții etc., în special 
Consorţiul Universităţilor din 
Republica Moldova, România, 
Ucraina.  

4. Reintegrarea unor cercetători 
de la USM aflaţi în străinătate. 

5. Oportunități de avansare pe 
plan internațional prin 

Strategia max-max 

 Fructificarea oportunităților oferite de câștig de 
proiecte și atragerea granturilor, îmbunătăţirea ratei 
de succes în proiecte internaţionale;  

 Eficientizarea managementului cercetării științifice 
prin optimizarea potențialului științific și a spațiului 
folosit pentru cercetare în funcție de valorificarea 
proiectelor de către LCȘ; prin proiectarea noii 
organigrame a DCI&SD;  

 Organizarea de stagii și conferințe comune în cadrul 
Consorţiului Universităţilor din Republica Moldova, 
România și Ucraina; susținerea doctoratului în cotutelă 
(proiecte ITN, EJD etc.); 

 Dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare datorită 
profilului complex al cercetărilor științifice și a 
diversităţii în domeniile de specializare ale facultăţilor; 
de exemplu, Centrului Regional Interdisciplinar 

Strategia min-max 

 Necesitatea valorificării colaborărilor 
internaționale în scopul accesului la proiecte 
internaționale, prin dezvoltarea abilităților 
personalului în domeniul managementului 
proiectelor, a comunicării într-o limbă străină 
și de lucru într-o echipă de proiect 
internațional;  

 Asigurarea informațională și documentară a 
procesului de cercetare la nivel înalt, prin 
achiziționarea bazelor de date acordând 0.5% 
din valoarea granturilor de cercetare pentru 
taxa de acces la bazele de date EBSCO, 
Springer etc. 

 Integrarea și sistematizarea resurselor 
electronice informaţionale instituționale 
proprii pentru instruire şi cercetare (Proiectul 
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intermediul doctoranzilor 
străini.  

Știinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor 
Avansate (Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Centrului se anexează, Anexa 3).  

Tempus “Servicii Informaționale Moderne 
pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor”; 
MISISQ, 2013-2016).  

Ameninţări (Threats) 

1. Insuficiență de fonduri 
doctorale și de cercetare.  

2. Globalizarea cercetării și 
competiţia pentru granturi cu 
universităţi şi centre de 
cercetare performante.  

3. Subordonarea 
multiplă/incertă a domeniului 
C&I și doctorat: ME, AȘM, 
CNAA. 

4. Receptivitatea redusă a 
mediului extern la rezultatele 
cercetărilor.  

5. Capacitate scăzută de 
implementare și transfer 
tehnologic oferită de mediu.  

6. Scăderea continuă a 
numărului de studenţi.  

7. Lipsa de atractivitate a carierei 
de cercetător.  

Strategia max-min 

 Efectuarea unei politici pro-active referitor la mediul 
extern, în vederea identificării și atragerii de fonduri 
de cercetare, a implementării rezultatelor cercetărilor 
științifice și realizării de transfer tehnologic;  

 Menținerea și dezvoltarea legăturilor de colaborare cu 
cercetătorii din țările avansate din punct de vedere 
științific, extinderea legăturilor cu universităţi şi centre 
de cercetare performante din UE; de exemplu, CEI 
PRAISE Programme to Promote Research and 
Innovation through Centres and Groups of Scientific 
Excellence in CEI Member Countries;  

 Menținerea poziției de lider în topul instituţiilor de 
învăţământ superior din Republica Moldova;  

 În acest scop, se impune promovarea imaginii USM și 
prin cercetare și inovare: imaginea reprezintă un 
mijloc eficient de minimizare a amenințărilor externe 
și de potentare (susținere) a punctelor tari;  

 Susținerea publicațiilor ISI ca o modalitate viabilă de 
promovare a imaginii USM și a performanței în 
cercetare (Regulamentul despre stimularea autorilor, 
care publică în reviste cu factor de impact, aprobat la 
Ședința Senatului USM din21.06.2012: în 2013 
numărul publicațiilor ISI a crescut de 1.6 ori în raport 
cu 2012; ponderea activității științifice, conform 
Regulamentului pentru acordarea gradației de merit, 
constituie 50%).  

Strategia min-min 

 Promovarea studiilor de doctorat prin Școli 
Doctorale în cadrul Institutului de Cercetare și 
Inovare al USM; stabilirea criteriilor de dare de 
seamă și evaluare a Planului de activitate la 
doctorat și postdoctorat;  

 Atragerea absolvenţi lor talentaţi în 
programele de doctorat, recomandați pentru 
efectuarea cercetărilor științifice; 
eficientizarea cercetărilor efectuate în cadrul 
studiilor de doctorat și postdoctorat, precum 
și orientarea acestora spre cerințele mediului 
extern și implementare / transfer tehnologic; 
susținerea în termen a tezelor de doctorat și 
motivarea tinerilor pentru cariera de 
cercetător;  

 Modernizarea infrastructurii de echipamente 
pentru cercetare prin acordarea anuală de 
fonduri din bugetul USM;  

 Acreditarea Revistei științifice „Studia 
Universitatis Moldaviae”  în calitate de revistă 
națională de profil de categoria B;  

 Încurajarea conlucrării dintre LCȘ și facultăți cu 
scopul implicării studenților și masteranzilor în 
cercetare, precum și la organizarea 
manifestărilor științifice în cadrul USM.  



6. Direcții strategice de activitate şi obiective  

În baza strategiilor generice identificate în urma efectuării analizei SWOT într-o abordare 
calitativă și prezentate în Matricea calitativă generată de analiza SWOT, propunem 
următoarele direcții strategice de activitate în domeniul de cercetare și inovare din 
cadrul USM:  

1. Optimizarea potențialului științific și a spațiului folosit pentru cercetare în funcție de 
valorificarea proiectelor de către LCȘ.  

2. Promovarea imaginii USM prin cercetare și inovare: imaginea reprezintă un mijloc 
eficient de minimizare a amenințărilor externe și de potentare (susținere) a 
punctelor tari:  pașapoartele/site-urile LCȘ (http://usm.md/?page_id=76&lang=ro), 
promovarea Revistei SUM (http://studiamsu.eu/) etc.  

3. Dezvoltarea infrastructurii informaționale de suport prin acordarea a 0,5% din 
valoarea granturilor de cercetare pentru taxa de acces la bazele de date EBSCO, 
Springer, precum și a unei baze naționale de date economico-statistice, juridice, 
normative etc.  

4. Modernizarea infrastructurii de echipamente pentru cercetare prin alocarea anuală 
a 3 mil. lei din bugetul USM, începând cu anul 2018.  

5. Eficientizarea realizării studiilor de doctorat și susținerea în termen a tezelor de 
doctorat:  

5.1. Promovarea studiilor de doctorat în Școlile Doctorale din cadrul Institutului de 
Cercetare și Inovare al USM;  

5.2. Implementarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a 
programelor de studii de doctorat în cadrul USM;  

5.3. Aplicarea criteriilor și indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității 
la doctorat și postdoctorat.  

6. Proiectarea noii organigrame a Departamentului Cercetare și Inovare și Secției 
Doctorat în cadrul Institutului de Cercetare și Inovare al USM.  

Analiza SWOT ne-a permis să identificăm obiectivele necesare pentru dezvoltarea 
activităţii de cercetare ştiinţifică la USM:  

1.  Dezvoltarea capitalului uman competitiv:  

 Încurajarea formării ad-hoc de colective interdisciplinare, reducerea fragmentării 
prin stimularea cooperării într-un mediu concurenţial;  

 Stabilirea de criterii și indicatori privind salarizarea diferenţiată a cercetătorilor şi 
aplicarea premierii pentru performanță în cercetare (Anexa 4);  

 Organizarea de competiţii anuale care să recompenseze rezultatele în cercetarea 
ştiinţifică ale tinerilor cercetători şi ale studenţilor.  

http://usm.md/?page_id=76&lang=ro
http://studiamsu.eu/
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2. Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare adecvate, simultan cu creşterea gradului 
de utilizare:  

 Creşterea fondului de documentare, în special prin acces la bazele de date şi 
achiziţia de biblioteci electronice;  

 Alocarea anuală a unui fond de 3 mil. lei pentru finanţarea prin competiţie a 
dotării LCȘ cu echipamente performante;  

 Dezvoltarea de infrastructuri comune de cercetare ale LCȘ, precum și cu 
organizaţii din mediul economic.  

3. Managementul eficient al cercetării și doctoratului:  

 Reorganizarea Departamentului Cercetare și Inovare și a Secției Doctorat;  

 Constituirea Școlilor Doctorale și a Institutului de Cercetare și Inovare al USM;  

 Implementarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a 
programelor de studii de doctorat în cadrul USM, aplicarea criteriilor și 
indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității la doctorat și a muncii 
științifice, precum și elaborarea Programelor de doctorat ale Școlilor Doctorale.  

4. Internaționalizarea activității de cercetare și inovare:  

 Dezvoltarea cercetării universitare și a transferului tehnologic diversificând 
oportunităţile externe;  

 Extinderea de parteneriate pe plan extern, încurajarea cooperării profesorilor cu 
partenerii externi prin stimularea mobilităţii în ambele direcții;  

 Susţinerea Revistei științifice „Studia Universitatis Moldaviae” pentru accederea 
în baze de date internaţionale (ex: http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=1857-

498X) şi publicarea materialelor în limbi de circulaţie internaţională, sporirea 
vizibilității şi promovarea imaginii USM pe diferite portaluri academice și de 
cercetare.  

 

http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=1857-498X
http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=1857-498X
http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=1857-498X
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Anexa 1 

Tabelul 1. Direcţii de cercetare la USM 

 

Nr. DIRECTII30 PRIORITĂŢI OBIECTIVE 

1 
 

 Patrimoniul naţional 
şi dezvoltarea 
societăţii 

 Identificarea şi 
valorificarea 
patrimoniului cultural, 
dezvoltarea  statului 
de drept 

Epistemologia fenomenelor culturale, 
istorice, lingvistice, literare, artistice. 

  
Căile de consolidare a statului de drept în 
contextul integrării europene. 

  
Analiza  sistemului justiţiei naţionale cu 
scopul  sporirii funcţionalităţii legilor. 

  
Cercetarea problemelor actuale de istorie a 
Moldovei. 

  
Studiul proceselor de evoluţie a limbii şi 
literaturii române. 

  
Studierea şi valorificarea patrimoniului 
cultural naţional. 

  
Impactul transformărilor sociale, politice şi 
demografice din Republica Moldova asupra 
procesului integrării europene. 

  
Educaţie şi formare pe 
parcursul vieţii 

Dezvoltarea sistemului educaţional naţional 
din perspectiva societăţii bazate pe 
cunoaştere racordat la valorile europene. 

  
Continuitatea procesului instructiv şi a 
mecanismelor de formare a personalităţii. 

  

Factorii sociali, psihologici şi pedagogici de 
formare a resurselor umane pentru 
economia naţională prin sistemul 
educaţional. 

  
Dezvoltarea modelelor de formare continuă 
de-a lungul vieţii. 

2 
 
Materiale, tehnologii 
şi produse inovative 

 Nanotehnologii şi 
materiale 

Nanotehnologii cost-efective, materiale 
nanostructurate, compozite noi pentru 

                                                 
30

 HG cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei  

   pentru anul 2014, nr. 731 din 08.09.2014; Monitorul Oficial nr.270-274/780 din 12.09.2014.  
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multifuncţionale  noi electronică, spintronică, optoelectronică şi 
fotonică. 

  Concepte şi metode teoretice noi. 

  Fizica stării condensate. 

  
Proiectarea şi oţinerea materialelor noi 
multifuncţionale cu aplicaţii în industrie. 

  Suportul ştiinţific în 
asigurarea securităţii 
ecologice a ţării 

Studii de management al calităţii resurselor 
acvatice, procedee şi tehnologii avansate 
pentru tratarea apelor naturale şi reziduale. 

  
Studiul proprietăţilor fizico-chimice şi 
biologice ale sistemelor vii. 

  
Metode biotehnologice de obţinere a 
preparatelor microbiene polifuncţionale 
prietenoase mediului. 

  
Cercetări în chimia ecologică a mediului 
ambiant. 

  
Compuşi chimici 
polifuncţionali 

Sinteza compuşilor chimici utili pentru 
medicină, industrie şi agricultură. 

  
Obţinerea substanţelor chimice din materie 
primă locală pentru utilizarea în economia 
naţională. 

  

 Elaborarea metodelor de analiză şi studiul 
proprietăţilor fizice, fizico-chimice, chimice 
şi biochimice ale noilor compuşi şi 
nanocompozite. 

  
Suport matematic la 
soluţionarea 
problemelor 
complexe ale ţării 

Sisteme algebrice şi ecuaţii diferenţiale 
pentru aplicaţii în criptografie, biologie, 
ecologie, energetică. 

  

Metode matematice şi de calcul performant 
pentru utilizare în cercetările ştiinţifice şi în 
învăţămîntul inovaţional, algoritmi numerici 
avansaţi şi tehnologii pe supercalculatoare. 

  
Studii fundamentale în geometria discretă, 
control optimal şi sisteme de evoluţie cu 
aspecte practice pentru cuasicristale, 
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nanostructuri şi matematici financiare. 

  
Sisteme şi tehnologii 
informatice 

Sisteme informatice de gestiune a activităţii 
economice. 

  
Sisteme informatice pentru managementul 
activităţilor de cercetare-dezvoltare-
inovare. 

  
Economia bazată pe 
cunoaştere 

Strategii de dezvoltare a potenţialului uman 
în contextul formării societăţii bazate pe 
cunoaştere. 

  
Cercetarea spaţiului rural cu scopul 
dezvoltării durabile. 

3 Sănătate şi 
biomedicină 

Fortificarea sănătăţii Etiopatogenia, metode de profilaxie, 
diagnostic, tratament şi reabilitare a celor 
mai frecvente maladii: 
 ale sistemului nervos şi psihic 
 genetice 

Tehnologii şi metode de obţinere a 
preparatelor medicamentoase din materie 
primă locală. 

4 Biotehnologie Suportul ştiinţific în 
asigurarea securităţii 
alimentare a ţării 

Elaborarea tehnologiilor de combatere a 
eroziunii şi sporire a fertilităţii solului, de 
optimizare a nutriţiei plantelor pentru 
obţinerea recoltelor scontate. 

Crearea noilor soiuri şi hibrizi ai culturilor de 
câmp, pomicole, viticole, legumicole, plante 
medicinale cu potenţial genetic programat. 

Substanţele biologic active ca bază a 
valorificării biotehnologiilor moderne în 
modularea şi adaptarea proceselor 
metabolice ale organismelor vii.  

5 Eficienţă energetică 
şi valorificarea 
surselor regenerabile 
de energie 

Securitatea energetică Noi materiale, dispozitive şi echipamente 
pentru complexul energetic şi valorificarea 
energiei  regenerabile (hidro; eoliană, 
solară, biomasă). 
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Anexa 2 

Tabelul 2. Proiecte instituționale 2015-2018 

Cercetări ştiinţifice 
fundamentale F-16  

Direcţia strategică "Materiale, 
tehnologii şi produse 
inovative" cod 02 

 

Cifrul 
proiectului 

Conducătorul 
ştiinţific 

Suma  
pentru 
2015, 
mii lei 

Titlul proiectului 

15.817.02.25F V.Rusu 240.00 

Structura şi funcţionarea epibiozelor în 
hidroecosistemele naturale şi antropizate în vederea 
elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului 
socio-economic 

15.817.02.26F A.Perjan 235.00 
Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie 

15.817.02.28F P.Bulmaga 256.90 

Activizarea agenţilor chimici prin coordinare pentru 
obţinerea produselor inovative noi 

15.817.02.24F A.Gulea 285.00 

Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari 
antitumorali de o noua generatie. Sinteza, proprietati 
si mecanisme de actiune 

15.817.02.29F D.Nica 755.00 

Fenomene fononice şi termoelectronice în materiale 
nanostructurizate  

15.817.02.27F D.Nedeoglo 350.00 

Procese de interacţiune a ionilor elementelor de 
tranziţie şi pământuri rare cu defecte native şi de fon 
în mono- şi nanocristalele compuşilor II-VI 

TOTAL   2121.90   

Direcţia strategică 
"Biotehnologie" cod 05  

Cifrul 
proiectului 

Conducătorul 
ştiinţific 

Suma 
provizorie 

pentru 
2015, mii lei 

Titlul proiectului 

15.817.05.02F A.Crivoi 1570.00 

Substanţele biologic active ca bază a valorificării 
biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea 
proceselor metabolice ale organismelor vii 

TOTAL   1570.00   

 
 
Direcţia strategică 
"Patrimoniul naţional şi 
dezvoltarea societăţii" cod 06 
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Cifrul 
proiectului 

Conducătorul 
ştiinţific 

Suma 
provizorie 

pentru 
2015, mii lei 

Titlul proiectului 

15.817.06.20F I.Niculiţă 225.00 

Centre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa 
pruto- nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate 
a mileniului I p. Chr. 

15.817.06.22F I.Gumenîi 60.00 

Valorizarea patrimoniului naţional documentar al 
Republicii Moldova (surse istorico-religioase) 

15.817.06.24F I.Eremia 60.00 

Istoricul învăţământului superior din Republica 
Moldova prin instituţii: Universitatea de Stat din 
Moldova 

15.817.06.19F M.Sleahtitchi 60.00 
Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest 

15.817.06.21F V.Moşneaga 225.00 

Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în 
contextul acordului de asociere cu Uniunea 
Europeană (UE): consolidarea rolului diasporei în 
dezvoltarea statului de origine 

15.817.06.23F V.Guţu 335.00 

Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi 
continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ 
superior din perspectiva cadrului calificărilor şi 
clasificatorului de ocupaţii  

TOTAL   965.00   

 
 
Cercetări ştiinţifice aplicate A-18 

 

Direcţia strategică "Materiale, 
tehnologii şi produse 
inovative" cod 02 

 

  
 

Cifrul 
proiectului 

Conducătorul 
ştiinţific 

Suma 
provizorie 

pentru 
2015, mii lei 

Titlul proiectului 

15.817.02.34A P.Gaşin 1620.00 

Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a 
informaţiei optice obţinute pe bază de materiale 
semiconductoare multifuncţionale şi de structuri 
nanolamelare 

15.817.02.39A T.Potlog 100.00 

Celule solare multi-jonctiune pe baza straturilor 
subțiri nanostructurate din semiconductori organici și 
anorganici 
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15.817.02.35A M.Gonța 740.00 

Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale 
de poluanţi greu bipodegradabili şi compoziţia, 
autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a 
apelor din bazinul Nistrului de jos 

15.817.02.36A V.Şalaru 600.00 

Implementarea tehnologiilor de biologizare şi 
ecologizare a proceselor pedofuncţionale în condiţii 
de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot 
fixatoare în calitate de Fertilizatori 

15.817.02.37A S.Cataranciuc 223.00 

Modele matematice şi calcul performant în 
soluţionarea problemelor cu caracter aplicativ 

15.817.02.38A Gh.Căpătână 160.00 

Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente 
orientate pe familii de probleme decizionale cu 
aplicare în educaţie şi cercetare 

TOTAL   3443.00   

 
Direcţia strategică 
"Patrimoniul naţional şi 
dezvoltarea societăţii" cod 06 

 

  
 

Cifrul 
proiectului 

Conducătorul 
ştiinţific 

Suma 
provizorie 

pentru 
2015, mii lei 

Titlul proiectului 

15.817.06.06A N.Cojocaru 79.00 

Interferențe dintre viața profesională și cea privată. 
Aspecte interculturale, experiențe locale și strategii 
de intervenție 

15.817.06.07A I.Condrea 60.00 

Studiul filologic al textelor religioase în limba română, 
publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea 

TOTAL   139.00   
 
 
TOTAL  ȘTIINȚE FUNDAMENTALE 4656.90  

TOTAL ȘTIINȚE  
APLICATE   3582.00  

TOTAL USM   
8238.90 

mii lei  
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Anexa 3 

   

 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA 

 

 
APROBAT  
Senatul USM 

31.03.2015 

Rector, prof. univ. dr. hab.  
 
Gh. Ciocanu _____________ 
 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE AL CENTRULUI REGIONAL 
INTERDISCIPLINAR ȘTIINŢIFICO- 
EDUCAŢIONAL PENTRU STUDIUL 

MATERIALELOR AVANSATE 
 

 
Organism emitent:  
 
Departamentul Cercetare și 
Inovare USM 

 
 

I. Dispoziții generale  
 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu actele normative naționale și 
actele normative ale USM.  

2. Regulamentul se referă la modul de organizare şi funcţionare al Centrului Regional 
Interdisciplinar Știinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate, denumire 
reprezentată în continuare prin acronimul CaRISMA.  

3. Centrul a fost înfiinţat prin hotărârea nr. ___ a Senatului USM din data de ___________, 
stabilindu-şi în mod independent activităţile, planul de cercetare şi modul de 
funcţionare.  

4. Sediul Centrului se află în incinta USM, str. A.Mateevici 60, bloc 4, sala 137.  
5. Centrul este o entitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică şi fără cont 

propriu în bancă, care funcţionează sub egida USM. În structura sa cuprinde cadre 
didactice universitare, cercetători, studenţi-doctoranzi şi studenţi-masteranzi, cu 
preocupări ştiinţifice în domeniile: fizică, chimie, biologie și știinţe inginereşti.  

6. Centrul poate stabili relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituţii, în 
probleme educaţionale și de cercetare de interes comun, care ar internaţionaliza şi 
ridica nivelul de predare şi cercetare interdisciplinară la o nouă treaptă în corespundere 
cu standardele moderne.  

 
II. Misiune şi obiective 

 
7. Centrul are misiunea de a elabora programe de cercetare în domeniul materialelor 

avansate, utilizării şi dezvoltării instrumentaţiei pentru cercetarea materialelor, al 
prelucrării și modelării matematice a datelor, precum si al formării de tineri cercetători.   

8. Centrul îşi va concretiza obiectivele în doua direcţii: cercetare ştiinţifică şi formare 
profesională. Echiparea unui astfel de centru regional de excelenţă în ştiinţă şi educaţie, 



pagina 29 din 32 

 

care posedă în dotare echipament de performanţă, precum AFM, SEM, XPS, TEM, 
necesită finanţare substanţială. În practica ştiinţifică internațională astfel de structuri de 
cercetare se crează la nivel interuniversitar sau chiar statal și funcționarea unui astfel de 
Centru este premisa obţinerii rezultatelor ştiinţifice performante.  

8.1. Obiectivele principale ale Centrului în domeniul cercetării ştiinţifice reprezintă 
studiile structurale ale materialelor cu proprietăţi avansate, studiul difracţiei razelor 
X fiind unul dintre cercetările fundamentale în cazul creării materialelor noi; 
înregistrarea de invenţii; inovația și transferul rezultatelor cercetărilor către 
beneficiarii din sectorul real al economiei; acordarea de asistență tehnică, ştiinţifică şi 
consiliere în domeniul analizei structurale a materialelor; integrarea în reţele de 
laboratoare de cercetare europene de profil.  

8.2. Obiectivele principale în domeniul formării profesionale constituie elaborarea de 
cărţi, culegeri, materiale didactice și articole științifice prin care Centrul să-şi aducă 
contribuţia la formarea de tineri cercetători în cadrul studiilor de masterat (ciclul II) și 
doctorat (ciclul III); sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea unor colaborări cu 
alte entități din ţară şi de peste hotare, precum și stabilirea colaborărilor permanente 
cu specialiştii din domeniu pe plan naţional, regional si european; dezvoltarea unor 
module în scopul formării continue; punerea la dispoziţia persoanelor interesate și a 
agenţilor economici contra plată, prin lucrările elaborate cu participarea colectivului 
Centrului, a concluziilor echipei de cercetare privind investigaţiile 
roentgenostructurale ale diferitelor tipuri de materiale, după cum urmează: studii cu 
caracter general (analiza de fază calitativă şi cantitativă, studierea soluţiilor solide, 
precum şi a pulberilor, determinarea macro- şi microtensiunilor, studierea ordinului 
de vecinătate, defectoscopie ş.a.), obţinerea intensităţilor integrale ale reflexiilor pe 
monocristale, determinarea orientării secţiunilor în monocristale, studierea texturii, 
efectuarea de măsurători într-un intervalul vast de temperatură etc.  

9. Beneficiarii utilajului gestionat în cadrul Centrului sunt cercetătorii USM, precum și ai 
altor instituții cu care Universitatea de Stat din Moldova are colaborări ştiinţifice şi 
didactice.  

10. Utilitatea constituirii Centrului rezultă din importanţa deosebită a creării materialelor 
noi cu proprietăți avansate, necesitatea reducerii decalajului ştiinţific faţă de statele 
comunitare și necesitatea valorificării organizate a rezultatelor cercetărilor realizate de 
membrii Centrului.  

 
III.  Structura organizatorică 

 
11. Activităţile Centrului se desfăşoară în cadrul universităţii prin conlucrare cu Facultatea 

de Fizică şi Inginerie, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică, Facultatea de Biologie 
și Pedologie și cu laboratoarele de cercetare ale CCŞ „Materiale și Dispozitive cu 
Semiconductori”, CCŞ „Chimie Aplicată și Ecologică” și CCŞ „Ştiinţe ale Vieţii”.  

12. Conducerea curentă a Centrului este asigurată de către Director, care este ajutat de trei 
Coordonatori pe sectoarele de cercetare fizică, chimie și biologie.  

13. Consiliul de conducere este format din cinci persoane:  
  (1) Directorul Centrului;  
  (2) Coordonatorii celor trei sectoare de cercetare;  
  (3) Secretarul ştiinţific.  

14. Directorul este numit de Rectorul USM şi reprezintă Centrul în relaţiile interne şi 
externe.  
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15. Sectoarele de cercetare au structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor care 
se derulează pe baza unor proiecte de cercetare, programe de formare continue sau a 
unor oportunităţi. Coordonatorii sectoarelor de cercetare sunt aleşi dintre membrii 
Facultății și LCȘ corespunzătoare domeniului, iar secretarul ştiinţific este numit de 
directorul și coordonatorii pe sectoare ai Centrului. 

16. Consiliul de conducere al Centrului are următoarele atribuţii:  
(1) Adoptă planul strategic al Centrului pentru o perioadă de 4 ani;  

(2) Adoptă planul anual de activitate al Centrului;  

(3) Identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare.  

17. Consiliul de conducere ia decizii cu votul a 3/5 din membrii săi. Hotărârile adoptate sunt 
obligatorii pentru toți colaboratorii universității care desfășoară activități în cadrul 
Centrului.  

18. Patrimoniul Centrului se constituie din echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte 
documentaţii tipărite și în format electronic obţinute din granturi şi proiecte câştigate 
de la instituţii din ţară şi străinătate, contracte de cercetare ştiinţifică, din fonduri 
obţinute în urma activităţii prevăzute prin prezentul regulament, precum şi din donaţii şi 
sponsorizări.  

19. Finanţarea Centrului este asigurată din:  
(1) Fonduri obţinute în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;  

(2) Granturi câştigate;  

(3) Fonduri rezultate din activităţile prevăzute în prezentul regulament;  

(4) Taxe percepute din realizarea documentării, informării şi altor activităţi de cercetare 

și formare profesională prevăzute în regulament, oferite agenţilor economici și 

persoanelor din afara universităţii care urmăresc un scop lucrativ.  

20. Fondurile obţinute din activitatea desfăşurată şi din donaţii şi sponsorizări, se utilizează 
pentru:  
(1) Remunerarea membrilor Centrului, în raport cu activitatea acestora, în regim de 
plată cu ora; dezvoltarea infrastructurii Centrului; organizarea de manifestări ştiinţifice; 
acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea membrilor Centrului la manifestări 
ştiinţifice în ţară sau străinătate; acoperirea altor cheltuieli necesare pentru îndeplinirea 
misiunii Centrului.  
(2) Acoperirea cheltuielilor generale; USM va reţine din sumele încasate de Centru o 
regie, calculată ca şi procent din cheltuielile salariale și proporțională spațiului folosit. 
Nivelul regiei aplicabilă, în mod egal, tuturor centrelor de cercetare ale USM se va stabili 
anual, prin Hotărâre de Senat.  

  
IV.  Activităţi şi servicii  

 
21. Activitatea Centrului constă în:  

(1) Conceperea şi derularea de proiecte de cercetare interdisciplinara stabilite de 
prezentul Regulament de organizare şi funcţionare;  
(2) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi ori 
identificate prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare;  
(3) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare şi 
alte venituri;  
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(4) Acordarea de consultanţă de specialitate, în ceea ce priveşte activitatea de cercetare 
desfăşurată la USM în cadrul altor proiecte de cercetare derulate, precum și persoanelor 
interesate și agenţilor economici;  
(5) Participarea la manifestări ştiinţifice organizate în cadrul USM, precum și organizarea 
de manifestări ştiinţifice proprii cu teme din domeniul propus de Consiliul de conducere. 
Participarea la editarea publicaţiilor care să cuprindă materialele prezentate la aceste 
manifestări;  
(6) Participarea la editarea Revistei științifice a Universitatii de Stat din Moldova „Studia 
Universitatis Moldaviae”;  
(7) Conceperea şi derularea cursurilor de formare profesională;  
(8) Derularea de activităţi de elaborare de standarde, norme şi altele.  
(9) Stabilirea de acorduri de parteneriat pentru desfășurarea de activităţi ştiinţifice, 
tehnice şi de dezvoltare, manifestări ştiinţifice şi altele;  
(10) Participarea în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale, regionale, europene şi 
internaţionale, prin obţinere de granturi sau implicare în programe lansate de Ministerul 
Educației, Academia de Științe a Moldovei, Uniunea Europeană etc.  

 
V. Dispoziţii finale  

 
22. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data adoptării lui 

de către Senatul Universității de Stat din Moldova.  
23. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Senatul Universității de 

Stat din Moldova, devine cadru de funcţionare al Centrului.  
24. Orice persoană care doreşte să activeze în cadrul Centrului trebuie să-şi însuşească 

prevederile prezentului Regulament și să fie acceptat prin hotărârea Consiliului de 
conducere al Centrului.  

25. Membrii Centrului sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului.  

26. Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale 
în baza cărora s-a elaborat, inclusiv în cazul în care se schimbă organigrama. Modificări 
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare sunt posibile numai cu avizul Consiliului 
de conducere al Centrului şi aprobarea Senatului USM.  
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   Anexa 4. Fișa de autoevaluare a activității științifice 

TOTAL:
0.00

CRITERIUL DE EVALUARE Nr. PUNCTAJ SPECIFICARE (sau din AS1 dacă e cazul)

1.1. Cărți, monografii, capitole în monografii comune, tratate de specialitate publicate la edutiri 

în străinătate (cu ISBN) (lista AS1) 0.00
1.2. Cărți, monografii, capitole în monografii comune, tratate de specialitate publicate la edutiri 

în naționale recunoscute (cu ISBN) (lista AS1) 0.00
1.3.1. Articole, studii, publicate în revistele și culegeri științifice naționale (lista AS1) 0.00
1.3.2. Articole, studii, publicate în revistele și culegeri științifice internaționale (lista AS1) 0.00

1.4.1. Rapoarte plenare la manifestări științifice internaționale 0 0.00

1.4.2. Rapoarte plenare la manifestări științifice naționale 0 0.00

1.4.3. Rapoarte orale la manifestări științifice internaționale 0 0.00

1.4.4. Rapoarte orale la manifestări științifice naționale 0 0.00

1.5. Rezumate publicate (lista AS1) 0.00

1.6. Medalii, premii (1-3) acordate pentru lucrări științifice, participări la expoziții (lista AS1) 0.00

1.7.1. Proiecte, granturi internaționale câștigate prin concurs: coordonator 0 0.00

1.7.2. Proiecte, granturi internaționale câștigate prin concurs: membru 0 0.00

1.7.3. Proiecte, granturi naționale câștigate prin concurs: coordonator 0 0.00

1.7.4. Proiecte, granturi naționale câștigate prin concurs: membru 0 0.00

1.8. Brevete înregistrate (lista AS1) 0.00

1.9. Contracte economice (lei) 0 0.00

1.10.1. Profesor/cercetător invitat pentru prelegeri/cercetare în alte universități din străinătate pe 

un termen de 1 semestru și mai mare (numarul invitațiilor) 0 0.00

1.10.2. Profesor/cercetător invitat pentru prelegeri/cercetare în alte universități din țară pe un 

termen de 1 semestru și mai mare (numarul invitațiilor) 0 0.00

1.11.1. Membru al Academiilor de Științe în străinătate conferit în perioada evaluării (Da/Nu) Nu 0.00
1.11.2. Membru al Academiilor de Științe în țară conferit în perioada evaluării (Da/Nu) Nu 0.00

1.12.1. Gradul de Doctor Habilitat conferit în perioada evaluării (Da/Nu) Nu 0.00

1.12.2. Gradul de Doctor conferit în perioada evaluării (Da/Nu) Nu 0.00

1.13.1. Președinte Seminarului Științific de Profil (numărul tezelor discutate) 0 0.00

1.13.2. Secretar al Seminarului Științific de Profil (numărul tezelor discutate) 0 0.00

1.13.3. Membru al Seminarului Științific de Profil (numărul tezelor discutate) 0 0.00
1.13.4. Președinte al Consiliului Științific Specializat de susținere a tezelor / Comisia de 

Doctorat (numărul tezelor discutate) 0 0.00
1.13.5. Secretar al Consiliului Științific Specializat de susținere a tezelor / Comisia de Doctorat 

(numărul tezelor discutate) 0 0.00
1.13.6. Membru al Consiliului Științific Specializat de susținere a tezelor / Comisia de Doctorat 

(numărul tezelor discutate) 0 0.00

1.14. Membru al Comisiilor CNAA (numărul Comisiilor) 0 0.00

1.15.1. Expertiza proiectelor științifice internaționale pentru acordarea finanțării 0 0.00

1.15.2. Expertiza proiectelor științifice naționale pentru acordarea finanțării 0 0.00

1.16.1. Redactor al revistei științifice internaționale 0 0.00

1.16.2. Redactor al revistei științifice naționale 0 0.00

1.16.3. Membru al colegiilor de redacție ale revistelor științifice internaționale 0 0.00

1.16.4. Membru al colegiilor de redacție ale revistelor științifice naționale 0 0.001.17.1. Președinte al Comitetului de organizare/program al manifestărilor științifice 

internaționale 0 0.00

1.17.2. Președinte al Comitetului de organizare/program al manifestărilor științifice naționale 0 0.00

1.17.3. Membru al Comitetului de organizare/program al manifestărilor științifice internaționale 0 0.00

1.17.4. Membru al Comitetului de organizare/program al manifestărilor științifice naționale 0 0.00

1.18.1. Recenzarea articolelor științifice în reviste internaționale (numărul articolelor) 0 0.00

1.18.2. Recenzarea articolelor științifice în reviste naționale (numărul articolelor) 0 0.00

1.19. Prezentarea rapoartelor științifice de sinteză solicitate în corespundere cu planurile de 

realizare a proiectelor (lista AS1) 0.00

1.20. Tehnologie elaborată și confirmată documental (lista AS1) 0.00

1.21. Dispozitiv fabricat cu parametrii de exploatare avansați (lista AS1) 0.00

1.22. Conducător/consultant științific al tezelor de licența/master/doctorat susținute (lista AS1) 0.00

TOTAL

Semnat:                                Cercetător __________________________

Data: _________________   Șef LCȘ    __________________________

0.00

FIȘA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE PENTRU ANII 20___ ȘI 20___

Nume:_________________________________________________

LCȘ:__________________________________________________

 
 


