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                                     Resurse umane (fără cumularzi)*: 

 2014 

titulari cumul intern 

Personal total (persoane fizice) 2 20 

inclusiv:   

cercetători ştiinţifici 1 19 

doctori în ştiinţe  10 

doctori habilitaţi  5 

cercetători ştiinţifici pînă la 35 

de ani 

 7 

doctoranzi   

postdoctoranzi  1 

 

 
*Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării-membrii de profil indică şi persoanele angajate prin cumul intern 
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 Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii. 11.817.07.28F „Comunităţile est-carpatice din mileniul I 

a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. în context sud-est european”. 

II. Obiectivele proiectului  

Cercetările în cadrul temei se realizează în baza mai multor obiective cu utilizarea metodelor specifice 

pentru fiecare din ele, cum ar fi: 

- Critica de text a surselor narative, care necesită o analiză riguroasă a relatărilor pentru a stabili 

nivelul de credibilitate a informaţiilor oferite de tradiţia antică; 

- Analiza mediului ambiant prin metode arheologiei vizuale; 

- Aplicarea metodelor arheo-magnetice în studierea obiectivelor arheologice; 

- Utilizarea datelor obţinute prin intermediul arheologiei experimentale; 

Principalele obiective în realizarea cercetărilor rămân monumentele arheologice, care se expun 

investigaţiilor anuale necesare pentru obţinerea materialului factologic. 

Prelucrarea şi analiza materialelor arheologice recuperate permite transformarea lor în surse informative 

istorice, care în coroborare cu datele obţinute prin critica de text a surselor narative şi a celor 

interdisciplinare permit elucidarea mai multor aspecte ale istoriei comunităţilor din zona Nistrului 

mijlociu în mileniul I a. Chr. 

III. Termenul executării  

1 ianuarie 2011- 31 decembrie 2014 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

866,0 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei) 227,0 Executată ( mii lei) 227,0 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie” 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1.  Niculiţă Ion, dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal 

2. Zanoci Aurel, dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator 

3. Matveev Sergiu, dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator 

4. Nicic Andrei, dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator 

5. Corobcean Andrei, cercetător ştiinţific stagiar 

6. Băţ Mihail, cercetător ştiinţific stagiar 

7. Bulgac Adriana, cercetător ştiinţific stagiar 

8. Burciu Stela, cercetător ştiinţific stagiar 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2014  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de  cuvinte) 

  

1. Selectarea, marcarea şi 

prelucrarea camerală a 

vestigiilor arheologice 

descoperite prin investigaţii de 

teren la obiectivele Saharna 

Mică, Saharna Mare şi a 

Descrierea detaliată, prelucrarea, clasificarea şi 

tipologizarea vestigiilor selectate prin cercetări de amploare la 

siturile Saharna Mare şi Saharna Mică sau cele perieghetice de 

la obiectivele din zona Horodişte-Ţâpova oferă posibilitatea 

următoarelor consideraţii: 

- În decursul mileniului I a. Chr., zonele Saharna şi 



 

materialelor perieghetice din 

zona s. Horodişte 

Horodişte-Ţâpova din regiunea Nistrului Mijlociu 

prezentau spaţii cu o înaltă densitate demografică. 

Analiza materialului recuperat ilustrează un tablou cu 

un mozaic demografic bine chibzuit: 

a) În perioada timpurie a mileniului I a. Chr. erau 

populate promontoriile formate de canioanele cu 

maluri stâncoase, înalte şi abrupte;  

b) Siturile erau amplasate la distanţe care permiteau 

vizibilitatea reciprocă; 

c) Aceste stablimente erau fortificate cu „ziduri” din 

carcasă de lemn, pietriş, lut şi nisip, ocupând 

suprafeţe relativ mici. 

- Către secolul VII/VI a. Chr. aşezările fortificate ocupă 

spaţii mult mai mari, unele trecând peste 12 ha. 

Concomitent se schimbă şi situaţia demografică: 

a) Aşezările fortificate sunt mult mai numeroase, în 

unele cazuri asociate de stablimente fără sistem de 

apărare; 

b) Siturile se grupează în jurul cetăţilor puternic 

întărite ca Saharna Mare, Horodişte etc., formând 

centre administrativ-militare aprovizionate cu 

produse alimentare şi surse de apă potabilă ce 

permiteau rezistenţa unui asediu îndelungat. 

- În baza analizei loturilor de ceramică recoltate, se poate 

conchide: 

a) Cultura materială la obiectivele arheologice din 

prima jumătate a mileniului I a. Chr. e relativ unică 

şi completamente se încadrează în cultura Cozia-

Saharna; 

Aşezările fortificate şi nefortificate din secolele VII/VI-III a. 

Chr. conţin materiale caracteristice culturii getice. 

2. Prelucrarea tehnică a 

materialelor: realizarea tehno-

grafică a planurilor de şantier, 

a complexelor arheologice; 

conturarea prin aplicaţii GIS şi 

a receptoarelor GPS a noilor 

situri descoperite; desenarea 

grafică a artefactelor 

Analiza detaliată a materialelor descoperite prin investigaţii 

sistematice la siturile Saharna Mică şi Saharna Mare, cât şi cele 

recoltate prin cercetările perieghetice corelate cu datele obţinute 

prin cercetările interdisciplinare contribuie substanţial, concret 

şi convingător la corectarea aspectelor cronologice, elucidarea 

evoluţiei demografice, evidenţierea relaţiilor de convieţuire a 

comunităţilor din regiunea Nistrului Mijlociu în decursul sec. 

XI-III a. Chr. 

- Descoperirile complexelor închise evidenţiate atât în 

incinta cetăţii Saharna  Mică, cât ţi în afara sistemului defensiv 

conţin materiale diagnostice, care incontestabil sunt similare 

artefactelor cunoscute în aşezările ce corespund intervalului de 

timp cuprins între sec. XII- sec. XI a. Chr. 

- Evidenţierea complexelor închise de la finele sec. XII- 

sec. XI a. Chr în spaţiul ”extra muros”, demonstrează că şi 

sectorul de nord- vest ale promontoriul a fost încadrat  în aria 

sitului.  

- Perioada dintre sec. X şi VIII a. Chr. e vremea când 

promontoriul rămâne ne populat. Cauzele abandonării pot fi 

diferite. 

- În sec. VIII promontoriul e din nou locuit şi cu unele 

schimbări, situl va funcţiona până la finele sec. III a. Chr. 



 

Investigaţiile la Saharna Mare au pus la dispoziţie mărturisesc 

că interfluviul a fost populat în aceeaşi perioadă ca şi 

promontoriul  Saharna Mică sec. XI a. Chr şi a funcţionat cu 

schimbări în construcţia sistemului defensiv până la finele sec. 

III a. Chr. 

3. Cercetări arheologice de teren 

la siturile: Saharna Mică, 

Saharna Mare, Saharna – La 

Şanţ etc, cât şi la situl de epocă 

romană de la Sobari – Soroca. 

În rezultatul investigaţiilor arheologice pe interfluviul 

Saharna Mare au fost determinate extremităţile de est a 

sistemului defensiv a „citadelei” de la începutul mileniului I a. 

Chr., care prezintă rămăşiţele „zidului” în formă de bucăţi de 

piatră şi şanţul adiacent în partea de est a „zidului” adâncit până 

la roca nativă. Materialele din umplutura şanţului, cât şi a unor 

gropi din apropiere conţin material din perioada secolelor XI-

VIII a. Chr. 

Spre Vest de aceste construcţii s-au sesizat un şir de 

bucăţi de pietre amenajate în formă relativ regulată, ce ar putea 

fi considerate ca detalii de la fortificaţiile cetăţii din secolele 

IV-III a. Chr., după cum denotă materialul prezentat prin 

fragmentele de vase de factură traco-getică şi de la amfore 

greceşti din perioada respectivă. 

Cercetările perieghetice întreprinse pe malul drept al 

defileului „Crac” la nord-est de situl Saharna „La Şanţ” au pus 

în evidenţă încă două fortificaţii: Saharna „La Şanţ” II şi 

Saharna „La Şanţ” III. Ambele completamente corespund 

locului stabilit prin analiza ortofotoplanurilor, fiind amplasate 

pe cele mai înalte segmente ale malului drept al defileului. 

Sistemul defensiv prezintă un „zid” construit ca şi cele de la 

Saharna „La Şanţ” I, amplificat cu bastioane. 

Sondajele efectuate au permis stabilirea caracterului 

construcţiilor defensive, iar materialele descoperite – încadrarea 

funcţionării lor în secolele IV-III a. Chr. 

Investigaţiile în regiunea malului stâng al defileului s-au 

soldat cu descoperirea a încă două fortificaţii: Saharna 

„Grimidon” şi Saharna „La Vile”. Ambele amplasate vizavi de 

cele de pe malul stâng într-o clară vizibilitate spaţială înlesnea 

legătura dintre ele. 

Descoperirile din zona Saharna, fiind analizate prin 

metodele arheologiei spaţiale contribuie substanţial la 

clarificarea sistemului demografic şi organizarea militar-

administrativă a comunităţilor din secolele IV-III a. Chr. 

Materialele evidenţiate la monumentul de la Stolniceni au 

îmbogăţit substanţial cunoştinţele despre corelarea cultural-

cronologică a aşezării şi necropolei, ambele amplasate în incinta 

fortificaţiei. Complexele arheologice descoperite clarifică 

funcţionalitatea aşezării şi succesiunea aşezare – necropolă. 

Prelungirea cercetărilor la aşezarea de epocă romană de 

la Sobari permite de a stabili caracterul fortificaţiei „Cetăţuie”, 

care după modul de construcţie şi amplasare pare să fi fost o 

îngrăditură ce separa edificiile din piatră ridicate în mijlocul 

aşezării de lumea barbară din jur. 

Materialele descoperite pentru prima dată par să ilustreze 

legătura culturii Sântana de Mureş - Cerneahov cu perioada 



 

anterioară secolelor I-II a. Chr. 

4. Realizările cercetărilor în 

cadrul proiectului şi redactarea 

„Raportului ştiinţific” final 

În baza materialelor descoperite s-a constatat că unele 

aşezări şi necropole ca cele de la Saharna-Ţiglău, au funcţionat 

nu în secolele IX-VIII a. Chr., cum se considera până în 

prezent. Faza iniţială a aşezării şi necropolei de la Saharna-

Ţiglău îşi ia începutul la sfârşitul secolului XII – începutul 

secolului XI a. Chr., ambele funcţionând până la mijlocul 

secolului VIII a. Chr. 

Pe interfluviul Saharna Mare siturile s-au perindat din 

secolul XI până la sfârşitul secolului III a. Chr. 

Materialele descoperite la obiectivul Stolniceni cu 

certitudine marchează funcţionarea lui din perioada hallstattiană 

până la începutul secolului II a. Chr. 

Aşezarea de epocă romană Sobari prezenta un centru rezidenţial 

cu o citadelă slab întărită, în incinta căreia s-au descoperit 

construcţii din piatră şi o paleobasilică din secolele III-IV carev 

funcţiona în masa barbaricum-ului. 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat 

pe anul 2014 (conform formei 4 din structura raportului) 

 
 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2014  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

 Cercetările de la Saharna Mare au pus la dispoziţie materiale incontestabile despre modul de 

construcţie a sistemelor defensive de la citadela hallstattiană şi a zidului de incintă a cetăţii 

getice. Materialele selectate în rezultatul investigaţiilor din complexele arheologice închise 

permit atestarea cultural-cronologică a ambelor obiective arheologice.  

 Prospecţiunile arheologice însoţite de investigaţii la fiecare obiectiv au permis de a stabili că 

cetatea Saharna Mare în sec. IV-III a. Chr. era flancată/apărată din ambele părţi a defileului 

„Crac” prin fortificaţiile Saharna „La Şanţ” I şi II de pe malul de est al defileului şi de cetatea 

Saharna Mică, fortificaţiile „Grimidon” şi „La Vile” de pe malul de vest. Toate aceste 

obiective arheologice au funcţionat concomitent în secolele IV-III a. Chr., formând un 

ansamblu strategic defensiv în această regiune, controlând accesul spre Nistru şi căile 

comerciale şi de comunicaţii pe uscat şi pe fluviu. 

 Au fost editate 2 monografii ştiinţifice.  

 În decursul investigaţiilor arheologice şi-a desfăşurat lucrările Simpozionul de vară moldo-

româno-german „Situri fortificate din mileniul I a. Chr. în Europa Centrală şi de Sud-Est”, 

Saharna, 24-26 iulie 2014 . În cadrul colocviului au prezentat rapoarte specialişti din 

Germania, România şi R. Moldova.  
 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în 

perioada 2011-2014 (pînă la 300 cuvinte) 

 

Cercetările din cadrul proiectului, care au combinat investigaţiile arheologice de teren cu datele 

interdisciplinare, demonstrează existenţa fără întrerupere a comunităţilor de agricultori predominant 

sedentari în spaţiul de la Est de Carpaţi pe parcursul mileniului I a. Chr. şi perioada următoare. 

Aplicarea analizei geo-spaţiale a microzonei Saharna-Ţâpova şi verificarea prin sondaje a noilor situri a 

scos la iveală concentrarea aşezărilor rurale şi fortificate în locuri avantajoase din punct de vedere 



 

strategic. Astfel, siturile de la Saharna Mare, Saharna Mică, Saharna „La Şanţ”, Saharna „Grimidon”, 

Saharna „La Vile”, dar şi cele de la Horodişte, Buciuşca, Cot etc. asigurau în perioada mileniului I a. 

Chr. un control eficient al căilor de acces pe r. Nistru. Destinaţia unor situri, mai ales cele de la Saharna 

Mare şi Saharna Mică, era evident legată de funcţionalitatea lor ca centre administrative, militare, 

religioase şi economice. Metodele non-invazive aplicate prin cercetarea geo-magnetică la siturile de la 

Saharna Mare (Rezina) şi Stolniceni (Hânceşti) au permis evidenţierea unor structuri relevante, asupra 

cărora s-au concentrat investigaţiile de teren. Astfel, pe promontoriul Saharna Mare s-a stabilit evoluat 

unei singure aşezări, care a funcţionat între sec. XI-III/II a. Chr. În a doua jum. sec. XI a. Chr. situl este 

întărit cu o citadelă, care prezintă cea mai veche fortificaţie în zona de la Est de Carpaţi. Pentru situl de 

la Stolniceni, s-a demonstrat indubitabil o succesiune  cronologică de scurtă durată între aşezarea 

fortificată şi complexele funerare. Investigaţiile la situl de epocă romană Sobari (Soroca) relatează o 

activitate economică şi meşteşugărească intensivă prin constituirea centrelor de producere a vaselor de 

ceramică şi construcţii masivă din piatră. Luate în ansamblu, cercetările efectuate în cadrul proiectului 

asigură un fond factologic important în schimbarea vechilor concepţii asupra evoluţiei etno-

demografice şi a caracterului siturilor arheologice din spaţiul est-carpatic în mileniul I a. Chr. – 

începutul mileniului I p. Chr. Rezultatele investigaţiilor au fost reflectate în Rapoartele anuale privind 

cercetările arheologice, într-un şir de studii şi  monografii. 

 
XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, studenţi, masteranzi, 

doctoranzi ai Universităţii de Stat din Moldova şi alte instituţii de învăţământ superior, cu specializare în istorie 

şi arheologie. Cercetători ştiinţifici. 
 

 

 

Conducătorul  proiec tului  _____________________________,  _________________  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  

 

 



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 

 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Edificarea statului de drept  şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în 

contextul integrării europene , 11.817.07.29F,  Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar 

privind istoria Republicii Moldova 

II. Obiectivele proiectului  

Studierea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional.   Prelucrarea materialul istoriografic 

existent, a principalelor colecţii de documente editate şi investigaţii în Arhivele Republicii Moldova şi 

de peste hotare în vederea depistării noilor documente. Deplasări în arhive şi instituţii cu caracter 

depozitoriu documentar precum şi depistarea colecţiilor şi documentelor particulare din ţară şi peste 

hotare. 

Elaborarea metodologiei de lucru privind depistarea documentelor şi sistematizarea acestora. 

Editarea şi publicarea volumul ““Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. I. de Andronic Popovici”.” din 

seria “Documente privind istoria Republicii Moldova (epoca medie şi modernă)”.   

Se va lansa volumul de documente la Facultatea de Istorie şi Filosofie şi alte centre ştiinţifice din ţară şi 

peste hotare. 

III. Termenul executării  

01.01.2011 - 31.12.2014 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

206,0  (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei)  72,0 Executată ( mii lei)   72,0 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Laboratorul de Tracologie 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ion Gumenîi, Cercetător ştiinţific coordonator  

Ion Eremia, Cercetător ştiinţific principal 

Valentin Tomuleţ, Cercetător ştiinţific principal 

Emil Dragnev , Cercetător ştiinţific coordonator 

Igor Caşu, Cercetător ştiinţific superior 

Gheorghe Palade, Cercetător ştiinţific superior 

Svetlana Suveică, Cercetător ştiinţific superior   

Virgil Pâslariuc, Cercetător ştiinţific superior 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2014  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Elaborarea conceptului 

volumului de documente, 

Identificarea şi selectarea 

documentelor.  

Redactarea volumului de 

documente 

Elaborarea unui studiu 

introductiv, 

 

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de  cuvinte) 

Principalul rezultat preconizat al proiectului Studierea şi 

valorificarea patrimoniului documentar al Republicii Moldova 

este pregătirea pentru  publicare a volumului “Istoria mănăstirii 

Neamţ şi Secu, vol. I. de Andronic Popovici”.  

 Volumul va prezenta un instrument de lucru, întrucât deschide 

perspectiva unor cercetări în domeniul istoriei ecleziastice, ce la 

moment este puţin cercetat. În primul rând lucrarea reprezintă 

un izvor de studierea a istoriei vieţii religioase în acest spaţiu, 

cât şi a vieţii monahale ca instituţie în cadrul organismului 

bisericesc.În al doilea rând lucrarea în sine este interesantă dat 

fiind unicitatea unui astfel de gen de lucrări – a reflectării 

istoriei unui lăcaş de cult de către un reprezentant al clerului, 



 

constituind astfel un izvor propriu  dar şi o lucrare de sinteză cu 

expunerea anumitor poziţii de către autor. În al treilea rând 

lucrarea conţine în sine o serie de documente inedite care sunt 

citate sau la care se face referinţă. 

  

1.   

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat 

pe anul 2014 (conform formei 4 din structura raportului) 

– monografii (naţionale / internaţionale),  

Eremia Ion, Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858), CEP USM, 

Chişinău, 2014, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura Lexon-Prim, 2014, 872 p. ISBN 978-9975-4055-4-6. 

      Tomuleţ Valentin. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). 

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. – Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2014, 672 p.  ISBN 978-9975-

4055-5-3. 

     Caşu Igor, Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A) SS Moldovenească, 

1924-1956, Chişinău, Cartier, 2014, 394 p. ISBN 978-9975-79-828-0. 

    Caşu Igor,  У истоков советизации Бессарабии. Выявление классового врага, конфискация 

имущества и трудовые мобилизации, 1940-1941, Кишинев, Cartier, 2014, 458 c. ISBN 978-9975-

79-830-3. 

    Gumenâi Ion, Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basrabia în secolul al 

XIX-lea, Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică „A.Lupan”, 2014, 320 p. ISBN 978-9975-42339-2-2. 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

Tomuleţ Valentin. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Ediţia a 

III-a, revăzută şi adăugită. – Iaşi: Editura „Tipo Moldova”, 2014, 672 p. (65,5 c.a.). ISBN 978-606-

676-475-9  

Tomuleţ Valentin. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868). Studii. 

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. – Iaşi: Editura „Tipo Moldova”, 2014, 620 p. (53,6 c.a.). ISBN 978-

606-676-482-7. 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

Suveica, S., ”Russkoe Delo” and the ”Bessarabian Cause”:  The Russian Political Émigrés and the 

Bessarabians in Paris (1919-1920), Institut fuer Ost-und Suedosteuropaforschung Regensburg, IOS 

Working Papers, No. 64 February 2014, 53 p., at: http://www.dokumente.ios-

regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_64.pdf 

Suveica, S., "Entering the EU through the back door"?! Debates on Romanian Citizenship for 

Moldovans. In: Ioan Horga and Ariane Landuyt (Eds.), Communicating the EU Policies  beyond the 

Borders. Proposals for Constructive Neighbour Relations and the New EU External Communication 

Strategy, Oradea: Oradea University Press, 2013, 262-274. 

Eremia Ion, Istoria, istoricul şi politica în Rusia -  studiu de caz, în „Statutul istoriei şi al istoricului în 

contemporanietate”, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2013, p. 243-265. 

Eremia Ion, A False Theory Still Persists at the Eastern Border of Latinity  în „From Periphery to 

Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of Europe”, Editura Centrului de Studii 

Transilvănene, Cluj-Napoca, 2014, p. 76 – 88.  

 

– articole din reviste cu factor de impact: 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 

- articole din reviste cu factor de impact                1,0-2,9 

- articole din reviste cu factor de impact              0,1-0,9 

- articole din reviste cu factor de impact             0,01-0,09 

Ion Gumenâi, La nobilita della Bessarabia, gli avvenimenti polacchi del 1863 e la lealta verso il potere 

zarista, în „Transylvanian Review”, spupliment Nr.1 2014, p. 106-116. 

 

articole din alte reviste editate în străinătate,  

 



 

1. Ion Gumenâi, Istoria cetăţii Hotin, partea I,  în Epifania, nr. 27, 2013, Iaşi, România, p. 113-

125. 

2. Ion Gumenâi, Istoria cetăţii Hotin, partea II,  în Epifania, nr. 28, 2013, Iaşi, România, p. 126-

136. 

3. Valentin Tomuleţ, Politica social-fiscală a Imperiului Rus în Basarabia în primele decenii 

după anexare, în Archiva Moldaviae, V, 2013, p. 113-151. 

4. Ion Gumenâi,  Evoluţia demografică a minorităţilor confesionale din Basarabia. Statistici din 

al doilea sfert al secolului al XIX-lea-LEA, în Archiva Moldaviae, V, 2013, p. 167-183. 

5. Ion Eremia, Diplomaţie şi religie în Europa de est la mijlocul secolului al XVII-lea. Reflecţii 

pe marginea unri cărţi apărute la Moscova în Archiva Moldaviae, V, 2013, p. 519-555. 

6. Svetlana Suveică, For the „Bessarabian Cause”: The Activity of Odessa Comittee for Saving 

Bessarabia (1918-1920), în Archiva Moldaviae, VI, 2014, p. 139-171 

 

– articole din reviste naţionale: 

– categoria A,  

– categoria B,  

– categoria C, 

Tomuleţ Valentin. Liliana ROTARU, Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. 

Documente şi materiale cu note şi comentarii. – Chişinău, 2013 (Tipogr. „CEP USM”). – 692 p. – În: 

Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice. Nr. 11 (61). – Chişinău, 2013, p. 226-228 . 

– articole din alte reviste naţionale  

– articole în culegeri (naţionale / internaţionale), 

 

1. Valentin Tomuleţ, Problema reconfirmării statutului de mazil şi de ruptaş în Basarabia sub 

regim de dominaţie ţaristă, în “Studii de Arheologie şi Istorie. În onoarea profesorului 

Gheorghe Postică”, Chişinău, ULIM, 2014, p. 348 – 375. 

2. Ion Gumenâi, Minorităţile confesionaleîn structura demografică a oraşului Chişinău de la 

anexare până la abolirea autonomiei, în “Studii de Arheologie şi Istorie. În onoarea 

profesorului Gheorghe Postică”, Chişinău, ULIM, 2014, p. 337 – 348. 

3. Ion Eremia, Civilizaţia medievală timpurie dintre Nistrui şi Prut  - abordări savante şi 

aprecieri diletante, în “Studii de Arheologie şi Istorie. În onoarea profesorului Gheorghe 

Postică”, Chişinău, ULIM, 2014, p. 239 – 283.  

4. Tomuleţ Valentin. Negustori bulgari în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia 

(1812-1868). – În: Бесарабские българи: история, култура и език (25-годишнина на 

групата „Етнология на българите” в Центъра по етнология на Института за 

културно наследство, АНМ и 20-годишнина на Научното дружество на българистите в 

Република Молдова). – Кишинев, 2014, с. 120-138. 

5. Emil Dragnev, Programul iconografic al pronaosului bisericii Înălţării de la Lujeni, în Schola. 

Ars. Historia. In honorem Tereza Sinigalia, la 45 de ani de activitate ştiinţifică, Pătrăuţi, 

Heruvim, 2014, p. 86-128. 

6. Gheorghe Palade, Ion Preaşcă, Registru acţiunilor filantropice ale lui Vasilie Stroiescu, în 

Oameni, locuri, destine, Edineţ 2013, p. 108-115. 

7. Valentin Tomuleţ, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus: proteste şi revendicări ale 

populaţiei (1812-1828), în Basarabia. Problemă naţională implicaţii internaţionale, Bucureşti 

2014, Edidura Academiei Române, p. 319-341. 

8. Ion Gumenâi, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus asupra organizării şi evoluţiei 

minorităţilor religioase din spaţiul pruto-nistrean(cazul confesiunii romano-catolice şi 

evanghelico-luterane),  în Basarabia. Problemă naţională implicaţii internaţionale, Bucureşti 

2014, Edidura Academiei Române, p. 428-441. 

9. Emil Dragnev, Programul iconografic al sistemului de boltire al naosului bisericiii Înălţarea 

Cinstitei Cruci din Pătrăuţi, în Retrospecţii Medievale, In honorem professoris emeriti Ioan 

Caproşu, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 169-205. 

10. Ion Eremia, Conştiinţa statal – teritorială a elitei politice din Ţara Moldovei (mijlocul 



 

secoluluio al XVII-lea – secolul al XVIII-lea ) în Retrospecţii Medievale, In honorem 

professoris emeriti Ioan Caproşu, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 205-229. 

11. Ion Gumenâi, Evoluţia comunităţii armeneşti din Basarabia în contextul politicii confesionale 

a Imperiului Rus de la anexare la formarea Episcopiei Basarabiei şi Nahicevanului, în 

Retrospecţii Medievale, In honorem professoris emeriti Ioan Caproşu, Editura Universităţii 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 275-291. 

12. Virgil Pâslariuc, „Enigma” anului 1473,  în Retrospecţii Medievale, In honorem professoris 

emeriti Ioan Caproşu, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 477- 495. 

13. Ion Gumenâi, Modelul scrieriiistorice din perspectiva critică în opera „Istoria mănăstirii 

Neamţ şi Secu” a lui Andronic Popovici, în Educaţia din perspectiva valorilor, tom VI: Summa 

pedagogica, Chişinău, 2014, p.36-41 

 

– Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri 

(naţionale / internaţionale), 

în conformitate cu cerinţele CNAA şi standardele naţionale. 

 

1. Valentin Tomuleţ Repercursiunile regimului de dominaţie ţarist asupra constituirii burgheziei 

comerciale naţionale din Basarabia(anii 1812 - 1868) în „Naţional şi universal în procesul 

istoric  - perspectivele disciplinei şcolare istoria”, p. 8. 

2. Ion Gumenâi, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus asupra organizării şi evoluţiei 

minorităţilor religioase din spaţiul pruto-nistrean(Cazul confesiunii romano-catolice şi 

evanghelico - luterane), în „Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele disciplinei 

şcolare istoria”, p. 9. 

3. Ion Eremia, Mercenarii moldoveni în oastea rusă (secolele XVII - XVIII) – pretinsa 

“prietenie” şi realitatea istorică, în „Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele 

disciplinei şcolare istoria”, p. 10. 

4. Gh. Palade, Comitetele şcolare din Basarabia interbelică: contribuţii la dezvoltarea 

învăţământului, în „Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele disciplinei şcolare 

istoria”, p. 15. 

5. Ion Gumenâi, Facultatea de istorie a USM în anii 1989-2014, în Conferinţa ştiinţifică 

naţională „Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice 

europene”, Chişinău, 2014, p. 11-12, ISBN 978-9975-71-567-6. 

6. Valentin Tomuleţ, Din istoria fondării Universităţii de Stat din Moldova,  în Conferinţa 

ştiinţifică naţională „Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori 

democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 17-18, ISBN 978-9975-71-567-6. 

7. Gheorghe Palade,  Profesori ai USM în cadrul Mişcării de Renaştere şi eliberare naţională la 

hotarele anilor 80-90 ai sec. XX, în Conferinţa ştiinţifică naţională „Şcoală, educaţie, 

cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 

11-12, ISBN 978-9975-71-567-6. 

8. Ion Eremia, Amurgul ideologiei comuniste în învăţământul superior din Republica Moldova: 

începutul depolitizării şi deideologizării în Conferinţa ştiinţifică naţională „Şcoală, educaţie, 

cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 

30-32, ISBN 978-9975-71-567-6. 

9. Virgil Pâslariuc, Baza materială a USM: campusul principal, în Conferinţa ştiinţifică 

naţională „Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice 

europene”, Chişinău, 2014, p. 36, ISBN 978-9975-71-567-6. 

10. Igor Caşu, Starea de spirit a studenţilor de la USM, anii 1960-1988, în Conferinţa ştiinţifică 

naţională „Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice 

europene”, Chişinău, 2014, p. 11-12, ISBN 978-9975-71-567-6. 

11. Ion Gumenâi, Politica confesională a Imperiului Rus şi organizarea administrativ religioasă a 

bisericii – armeneşti, în Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 2014, p. 3-5. ISBN 978-9975-71-568-3.  

12. Gheorghe Palade, Centrele culturale din Basarabia în anii 1927-1930: constituire şi 



 

modalităţi de funcţionare, în Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 

„Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău, 2014, p. 3-5. ISBN 978-9975-71-568-3. 

 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2014  

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a 

rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, 

recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor 

tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii 

naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Impactul publicării volumului “Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. I. de Andronic Popovici” 

ca o lucrare interdisciplinară  va fi simţit la nivel de informare a comunităţii naţionale şi internaţionale. 

Acest lucru ni se pare important astăzi, când în Republica Moldova  lucrări şi izvoare cu referire la 

istoria bisericii sunt incă într-un număr foarte mic.  

În acelaşi timp documentele şi informaţiile incluse în acest volum înglobează date ce cuprinde 

un spectru temporar cuprinse între secolele XV-XVIII, iar geografic de la munţii Carpaţi şi până la 

Nistru şi Marea Neagră..  

Totodată evoluarea materialului istoriografic şi documentar editat şi de arhivă, demonstrează 

necesitatea continuării lucrului de cercetare a surselor documentare primare din Arhiva Naţională a 

Republicii Moldova precum şi în măsura posibilităţilor în arhivele statelor vecine aşa cum ar fi Ucraina 

şi Federaţia Rusă, activitate care este preconizat de fapt şi în procesul de lucru.  Această necesitate se 

desprinde atât din cauza necesităţii completării şi formării unui orizont cât se poate de complet cu 

referire la problema abordată adică – istoria vieţii spirituale din spaţiul românesc, cât şi din cauza 

necesităţii desiminării informaţiei documentare existente şi scoaterea în evidenţă a principalelor surse 

veridice şi vorbitoarea cu referire la această problemă. 

 

 

XI. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul 

proiectului în perioada 2011-2014 (pînă la 300 cuvinte) 

 

Dintre cele mai semnificative rezultate a proiectului pentru perioada 2011 – 2014 a fost pregătirea pentru editare 

a celor patru volume de documente: “RSSM  în primul an de ocupaţie sovietică(1940-1941)” din seria 

“Documente privind istoria Republicii Moldova (epoca contemporană)” ; “Relaţiile externe ale Ţării Moldovei 

în documente şi materiale (1360-1858).” din seria “Documente privind istoria Republicii Moldova (epoca medie 

şi modernă)”.  Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868) (Documente inedite din 

arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova), din aceiaşi serie şi “Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. I. de 

Andronic Popovici”.Dintre acestea doua au fost deja publicate, iar volumul “Relaţiile externe ale Ţării Moldovei 

în documente şi materiale (1360-1858) a fost republicat, celelalte două lucrări urmând a fi puiblicate.  

De asemena considerăm că un ajuns al proiectului a fost şi publicarea monografiilor:  

1. CAŞU, I., ŞAROV,I. Republica Moldova de Perestroikă la Independenţă, 1989-1991, Ch.: Cartdidact, 2011, 

650 p., ISBN, 978-9975-105-74-3  

2. TOMULEŢ, V. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868). Studii. Ch. CE 

USM, 2012, 617 p. (50,0 c.a.) ISBN 978-9975-4365-2-6  

3. PĂSLARIUC, V. Violenţa fizică şi simbolică în Evul mediu moldovenesc. Studii de antropologie istorică, 

Chişinău, Cartier, 2013, 160 p. 

5. Caşu Igor, Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A) SS Moldovenească, 1924-

1956, Chişinău, Cartier, 2014, 394 p. ISBN 978-9975-79-828-0. 

6. Gumenâi Ion, Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basrabia în secolul al XIX-lea, 

Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică „A.Lupan”, 2014, 320 p. ISBN 978-9975-42339-2-2. 

7. Tomuleţ Valentin. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Ediţia a II-a, 

revăzută şi adăugită. – Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2014, 672 p.  ISBN 978-9975-4055-5-3. 

 

 



 

XII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) 

Beneficiari ai produsului proiectului, sunt în primul rând instituţiile de profil, aşa cum ar fi Facultatea de Istorie 

şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice 

„Ion Creangă”, Institutul de Istorie a Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. De asemenea volumele 

editate pot fi folosite şi în cadrul procesului de predare – învăţare din instituitţiile preuniversitare, precum şi de 

toţi cei cointeresaţi în istoria şi evoluţia spaţiului pruto-nistrean.  

 

 

 

Conducătorul proiectului  _____________________________,  _________________  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  



 

Anexa 1.1.  

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative 
 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  
 

 Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al 

Moldovei în contextul integrării europene Evoluţia situaţiei sociolingvistie în Republica 

Moldova în condiţiile  integrării europene 

II. Obiectivele proiectului  

 Descrierea  diversităţii lingvistice, realizarea unei tipologii a multilingvismului şi formelor 

funcţionale ale acestuia  

 Studierea factorilor care condiţionează monolingvismul, bilingvismul, multilingvismul în cadrul 

Republicii Moldova 

 Stabilirea, în cadrul fenomenului numit multilingvism, a unor parametri de cunoaştere a limbilor, 

în conformitate cu cerinţele reflectate în Cadrul European de Referinţă pentru limbi şi a 

competenţelor de comunicare, atât în limba maternă, cât şi în limbile străine,  prevăzute de 

documentele Uniunii Europene   

 Investigarea formelor de competenţă comunicativă în limba de stat şi în alte limbi, în funcţie de 

necesităţile individuale sau instituţionale  (la nivel de vorbire, audiere, citire, scriere) 

 Studierea contactului lingvistic şi determinarea efectelor acestuia la nivelul limbii literare, dar şi a 

limbii vorbite în cazul multilingvilor  

 Studierea cererii şi ofertei lingvistice în ultimii ani în Republica Moldova 

  Stabilirea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru formarea eşantionului de persoane supuse 

sondajului; elaborarea chestionarelor pentru investigaţie 

 Evaluarea tipurilor reprezentative de plurilingvism şi a competenţelor de comunicare etalate de 

vorbitorii multilingvi 

III. Termenul executării  

01.01.2011 – 30.12.2014 

IV. Volumul total planificat al finanţării 

240,0 (mii lei) 

V. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei) 

Finanţarea planificată ( mii lei)  61,0 Executată ( mii lei)  61,0 

VI. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.) 

Grup de cercetare în cadrul Facultăţii de Litere, USM 

VII. Executorii   

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

  

1. CONDREA Iraida,  cercet. şt. principal, cond. proiect 

2. CIOBANU Anatol, cercet. şt. coordonator 

3. GHERASIM Alexandra, cercet.şt.superior 

4. CORNICIUC Sabina, cercet. şt. superior 

5.  VERDEŞ Tatiana, cercet. ştiinţific 

VIII. Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2014  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului 

(150 de  cuvinte) 

  

1. Analiza şi sinteza materialelor 

cu privire la situaţia 

sociolingvistică şi la 

S-a investigat legislaţia lingvistică şi diversitatea lingvistică în 

Republica Moldova,  care este una semnificativă, dat fiind 

faptul că, în afară de limba de stat, româna, există încă 8 limbi 



 

fenomenul multilingvismului 

funcţional în Republica 

Moldova 

cu statut oficial de limbi minoritare, prevăzut de documentele 

europene. Or, Republica Moldova încă nu a ratificat Carta 

Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare, deoarece aceasta 

nu prevede statutul de limbă de comunicare interetnică, pe care 

îl deţine limba rusă, conform legislaţiei în vigoare (din 1989).  

În planul multilingvismului funcţional se înscriu şi  limbile 

străine cu statut de disciplină şcolară, dar şi limbile solicitate de 

cetăţeni şi predate în cadrul diverselor centre  şi cursuri de limbi 

străine, în Chişinău funcţionează 37 de asemenea centre, în care 

se predau ca limbi străine româna, engleza, franceza, germana, 

rusa, greaca, spaniola, portugheza, ceha, turca. Cea mai 

solicitată este limba engleză, urmată de română, italiană şi 

germană (rezultatele sunt reflectate în publicaţiile pe anul 

2014).  

 

IX. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat 

pe anul 2014 (conform formei 4 din structura raportului) 

 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2014  

 

manuale/ lucrări didactice (naţionale)  

1. CONDREA, I.  E timpul să vorbim corect.  Ch.: Prut, 2014. 152 p. ISBN 978-9975-54-147-3. 

2. CORNICIUC, S.;  GHERASIM, A. Discurs specializat – lexic şi gramatucă de bază. Suport de 

curs.Ch.: Tipografia Centrală, 2014, 380 p. ISBN 978-9975-53-373-7. 

 

articole din reviste naţionale 

categoria B  

CONDREA, I.  Bilingvismul şi conflictul lingvistic. AKADEMOS, 2014, nr 4, p. 38-43.  ISSN-1857- 

0461 

CONDREA, I. Multilingvism şi diversitate culturală în Republica Moldova.  LA  

FRANCOPOLYPHONIE 9/2014, vol.1, p. 82-90. ISSN 1857-1883 

 

articole din alte reviste naţionale  

CORNICIUC, S.  Despre Educaţia lingvistică: accente necesare . Limba Română, 2014,nr. 2, p.20-26. 

ISSN 0235-91111 

CONDREA, I.  Model de investigaţie sociolingvistică. (Recenzie la cartea Anei Borbely Limba română 

şi identitate românească în Ungaria, 2013).  Limba română, 2014, nr 1,   p. 162-165. 

 

Rapoarte publicate la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale) 

CONDREA, I.  Forme ale bilingvismului în Republica Moldova. În: Lingvistică integrală – 

Multilingvism – Discurs literar. Materiale ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale 

Limbajului„Eugen Coşeriu”, 19-21 septembrie 2013, Suceava – Cernăuţi – Chişinău. Cernăuţi: 

Зелена Буковiна 2014, p. 219-225.  ISBN 978-966-8410-39-5 

CONDREA I.  Bilingvism şi/sau multilingvism în Republica Moldova. În: Integrare prin   

cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 nov. 

2014. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe umanistice.  Ch.: CEP USM, p. 69-71. 

VERDEŞ T.  Terminologia politică în contextul integrării europene a Republicii Moldova.  În: 

Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională.  

10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Ch.: CEP USM, p.89-92. 



 

VERDEŞ T.  Discursul electoral – adevăr sau minciună?  În: Probleme actuale de lingvistică 

română. In honorem octogenario Anatol  CIOBANU.   Ch.: CEP USM, 2014,  p. 267-271.ISBN 978-

9975-71-58-8 

 

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2014  

Pe parcursul anului 2014 au fost investigate mai multe probleme importante, o aatenţie deosebită 

acordându-se problemelor legate de bilingvism. Cu toate că în Republica Moldova există mai multe 

limbi minoritare, concluzia la care s-a ajuns este că situaţia sociolingvistică este determinată de 

bilingvismul rus-român. În plan social, acesta poate determina conflicte lingvistice, când alolingvii îşi 

revendică dreptul de a folosi în exclusivitate limba rusă, în detrimentul propriilor limbi, şi cer ca aceasta 

să aibă un statut privilegiat, egal cu cel al limbii de stat.  

Problmele sensibile, legate de funcţionarea şi statutul limbilor în Republica Moldova (inclusiv 

denumirea limbii ) sunt adeseori escaladate de politicieni, iar discursul electoral, studiat din punct de 

vedere sociolingvistic, conţine numeroase forme de manipulare, balansând sistematic între adevăr şi 

minciună. 

În atenţia cercetătorilor au fost, ca şi pe parcursul întregii perioade de derulare a proiectului, problemele 

legate de traducere din rusă în română, dar în special cele ce ţin de corectitudinea vorbirii şi scrierii. A 

fost continuată activitatea de diseminare a cunoştinţelor prin publicarea articolelor de cultivarea limbii. 

A fost organizată o manifestare de rang municipal “Dictare pentru fiecare”, de asemenea, au văzut 

lumina tiparului două cărţi semnate de cercetătorii proiectului. 

 

 

 

XI.        În Republica Moldova există mai multe probleme „spinoase” de ordin sociolingvistic, cum ar fi: legislaţia 

lingvistică învechită;  funcţionarea dificilă a limbii române în toate zonele şi în toate sferele sociale din ţară; 

erodarea limbii române şi necunoaşterea suficientă a normelor acesteia de atât de către vorbitorii nativi, cât şi 

de către alolingvi;  mediul lingvistic rus-român, care generează dificultăţi de exprimare; necesitatea promovării 

consecvente şi permanente a normelor limbii literare etc.  

     Analiza diverselor forme ale bilingvismului rus-român a demonstrat că, la nivel social, acesta poate genera 

conflicte lingvistice. Situaţia se poate schimba spre bine când limba de stat este susţinută şi promovată, de 

asemenea statul trebuie să acorde atenţie şi limbilor minoritare.   

      Investigaţiile demonstrează că lucrurile se modifică, de exemplu a dispărut din vorbire o serie de greşeli, se 

modifică şi unele aspecte legislative, de exemplu Hotărârea Curţii Constituţionale  Nr. 36 din 05.12.2013, care 

a constatat că denumirea Limba Română este una legală şi nu poate fi contestată. De asemenea, rezultatele 

sondajului realizat au demonstrat că tinerii acordă o importanţă mare problemelor de limbă, iar pentru 

alolingvi limba română devine mai atractivă atunci când este un instrument de integrare socială.  

Problemele vizând funcţionarea, statutul şi funcţionarea limbilor ţin nu doar de sociolingvistică, ci şi de 

alte domenii ale ştiinţei şi ar trebui antrenate mai multe forţe şi resurse, pentru a ţine situaţia sub control şi a nu 

permite escaladarea conflictelor lingvistice.  

      Au fost publicate 37 de articole în reviste  acreditate şi în culegeri, 3 volume tematice, inclusiv 2 lucrări 

ştiinţifico-didactice şi o culegere interuniversitară, a fost susţinută o teză de doctor în filologie, a fost organizat 

un simpozion naţional. Rezultatele au fost comunicate la 8 conferinţe internaţionale şi la 16 forumuri 

naţionale, a fost elaborat un curs de sociolingvistică, au fost publicate numeroase articole de cultivarea limbii.      

 

 

XII. Beneficiar al rezultatelor obţinute este, în primul rând, sistemul educaţional, instituţiile de învăţământ 

universitar şi preuniversitar, dar şi cercurile mai largi de persoane, interesate de vorbirea şi scrierea corectă. 

 

 

Conducătorul proiectului  _____________________________,  _________________  
       ( n u m e ,  p r e n u m e ,  g r a d ,  t i t l u  ş t i i n ţ i f i c )              ( s e m n ă t u r a )  

 



 

Anexa E2 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Spaţii sacre şi practici funerare din mileniul I a. Chr. în arealul 

Carpato-Balcanic, monografie 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

11.817.07.28F „Comunităţile est-carpatice din mileniul I a. Chr. – prima jumătate 

a mileniului I p. Chr. în context sud-est european” 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-80-775-3 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Arnăut Tudor, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

(decedat). 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Lucrarea reprezintă o nouă direcţie de cercetare în arheologia spaţiului 

sud-est european, realizând o sinteză reuşită a datelor arheologice, 

narative şi cultural-antropologice cu privire la fenomenul sacrului la 

comunităţile preistorice. În acest sens, au fost supuse analizei metodice 

toate complexele funerare şi de cult cunoscute în regiunea balcano-

carpato-pontică, datate din mileniul I a. Chr., interpretarea cărora a 

contribuit la reevaluarea reconstituirii vieţii spirituale în preistorie şi la 

înaintarea unei noi abordări a fondului comun religios al comunităţilor 

paleobalcanice.  



 

Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău, 

monografie 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

11.817.07.28F „Comunităţile est-carpatice din mileniul I a. Chr. – prima jumătate 

a mileniului I p. Chr. în context sud-est european” 

III.  ISBN-ul lucrării 

978-9975-80-843-9 

IV. Autorul (ii) lucrării 

Niculiţă Ion, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova 

Nicic Andrei, dr., conf. univ. Universitatea de Stat din Moldova 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Monografia prezintă o contribuţie substanţială la cunoaşterea 

primei epoci a fierului din spaţiul est-carpatic prin sinteza 

materialelor mai vechi şi a celor recente provenite din săpăturile de 

la aşezarea şi necropola Saharna-Ţiglău. Analiza detaliată a 

vestigiilor arheologice, studiul interdisciplinar şi corelarea cultural-

cronologică a datelor, demonstrează importanţa acestui sit din 

regiunea Nistrului Mijlociu în contextul civilizaţiei epocii fierului 

din Europa de Sud-Est. Prin aceasta, lucrarea este un suport 

factologic relevant şi incontestabil în studierea evoluţiei cultural-

cronologice a spaţiului est-carpatic în mileniul I a. Chr. 
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale. Materiale ale 

Simpozionului ştiinţifico-practic interuniversitar, 25 mai 2012. Ch: CEP 

USM, 2013. 372 p. 

 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Evoluţia situaţiei sociolingvistie în Republica Moldova în condiţiile  

integrării europene 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN 978-9975-71-441-9 

IV. Autorul (ii) lucrării 

 Redactor ştiinţific CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, 

conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 

Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul conţine comunicările din cadrul simpozionului, care au fost 

plasate în 6 secţiuni tematice, şi anume: I. Normele limbii române literare 

în plan diacronic şi sincronic; II.Lexic şi comunicare; III. Cultivarea limbii 

române în sistemul de învăţământ; IV. Mass-media şi cultura comunicării; 

V. Numele propriu în cmunicarea curentă; VI. Transgresarea normei în 

textul literar-artistic. 



 

Anexa E2 

 

I. Denumirea şi tipul lucrării 

E timpul să vorbim corect. Ch.: 2014. 152 p. 

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Evoluţia situaţiei sociolingvistie în Republica Moldova în condiţiile  

integrării europene 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN  978-9975-54-147-3 

IV. Autorul (ii) lucrării 

CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Limba Română, 

Lingvistică Generală şi Limbi Clasice 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Volumul  cuprinde materiale de cultivarea limbii române, care au 

fost publicate pe parcursul anilor 2011-2014 în ziarul naţional 

„Timpul”, cu scopul diseminării cunoştinţelor. 

Lucrarea este structurată în trei compartimente, care reflectă 

anumite aspecte legate de contactul lingvistic. Sunt explicate 

formele non-standard, calchiate după structurile din limba rusă, de 

asemenea sunt prezentate o serie de împrumuturi nerecomandate, 

sunt luate în discuţie probleme de stil, de ortografie şi punctuaţie.  
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I. Denumirea şi tipul lucrării 

Discurs specializat – lexic şi gramatucă de bază. Suport de curs Ch.:  2014.  

 

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea 

Evoluţia situaţiei sociolingvistie în Republica Moldova în condiţiile  

integrării europene 

III.  ISBN-ul lucrării 

ISBN  978-9975-53-373-7 

IV. Autorul (ii) lucrării 

GHERASIM Alexandra, doctor confernţiar, Universitatea de Stat din Moldova, 

Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice 

CORNICIUC Sabina, doctor conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova, 

Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice 

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte) 

Autoarele au pornit de la ideea că cea mai bună metodă de a învăţa o limbă este 

cea care presupune comunicarea reală. Iar comunicarease poate produce doar 

în baza unui vocabular bogat, adecvat situaţiei, precum şi a cunoştinţelor 

temeinice de gramatică. Aceste elemente  sunt absolut necesare omului 

modern, ancorat în diferite activităţi discursive.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Forma 4 

CCŞ „Ştiinţe umanistice” 

 

LISTA  

lucrărilor publicate în anul 2014  

 

– monografii naţionale  

1. ARNĂUT, T. Spaţii sacre şi practici funerare din mileniul I a. Chr. în arealul Carpato-Balcanic. Editori: 

R. Ursu-Naniu, S. Matveev. Chişinău: Bons Offices, 2014. 564 p. 

2. NICULIŢĂ, I., NICIC, A. Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău. Chişinău, 

Bons Offices: 2014 (Biblioteca Tyragetia XXV). 428 p. 

3. Caşu Igor, Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A) SS Moldovenească, 1924-

1956, Chişinău, Cartier, 2014, 394 p. ISBN 978-9975-79-828-0. 

4. Caşu Igor,  У истоков советизации Бессарабии. Выявление классового врага, конфискация 

имущества и трудовые мобилизации, 1940-1941, Кишинев, Cartier, 2014, 458 c. ISBN 978-9975-79-

830-3. 

5. Eremia Ion, Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858), CEP USM, 

Chişinău, 2014, Ediţia a II-a, Chişinău, Editura Lexon-Prim, 2014, 872 p. ISBN 978-9975-4055-4-6.  

6. Gumenâi Ion, Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basrabia în secolul al XIX-lea, 

Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică „A.Lupan”, 2014, 320 p. ISBN 978-9975-42339-2-2. 

7. Tomuleţ Valentin. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Ediţia a II-a, 

revăzută şi adăugită. – Chişinău: Editura „Lexon-Prim”, 2014, 672 p.  ISBN 978-9975-4055-5-3. 

 

– manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale), 

1. TOMULEŢ Valentin. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1868). Studii. 

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. – Iaşi: Editura „Tipo Moldova”, 2014, 620 p. (53,6 c.a.). ISBN 978-606-

676-482-7. 

2. CONDREA, I.  E timpul să vorbim corect.  Ch.: Prut, 2014. 152 p. ISBN 978-9975-54-147-3. 

3. CORNICIUC, S.;  GHERASIM, A. Discurs specializat – lexic şi gramatucă de bază. Suport de curs.Ch.: 

Tipografia Centrală, 2014, 380 p. ISBN 978-9975-53-373-7. 

 

– capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale) 

1. MATVEEV, S. Istoria regiunii în epoca romană / The History of the Region during the Roman Period, -In: 

Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. Catalogue of the itinerant exhibition, 

Tulcea, 2014, pag. 184-187. (în col. cu I. Tentiuc). 

2. MATVEEV, S. Mormântul sarmatic de la Mocra / The Sarmatian Tomb of Mocra, - In: Roman Art and 

Civilization – a Common Language in Antiquity. Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 

196-197. 

3. MATVEEV, S. Sobari / Sobari, - In: Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. 

Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 200-203. 

4. MATVEEV, S. Aliobrix / Orlovka, - In: Roman Art and Civilization – a Common Language in Antiquity. 

Catalogue of the itinerant exhibition, Tulcea, 2014, pag. 203-205. (în col. cu V. Vornic). 

5. Eremia Ion, A False Theory Still Persists at the Eastern Border of Latinity  în „From Periphery to Centre. 

The Image of Europe at the Eastern Border of Europe”, Editura Centrului de Studii Transilvănene, Cluj-

Napoca, 2014, p. 76 – 88.  

6. Eremia Ion, Istoria, istoricul şi politica în Rusia -  studiu de caz, în „Statutul istoriei şi al istoricului în 

contemporanietate”, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2013, p. 243-265. 

7. Suveica, S., "Entering the EU through the back door"?! Debates on Romanian Citizenship for Moldovans. 

In: Ioan Horga and Ariane Landuyt (Eds.), Communicating the EU Policies  beyond the Borders. Proposals 

for Constructive Neighbour Relations and the New EU External Communication Strategy, Oradea: Oradea 

University Press, 2013, 262-274. 

8. Suveica, S., ”Russkoe Delo” and the ”Bessarabian Cause”:  The Russian Political Émigrés and the 

Bessarabians in Paris (1919-1920), Institut fuer Ost-und Suedosteuropaforschung Regensburg, IOS 



 

Working Papers, No. 64 February 2014, 53 p., at: http://www.dokumente.ios-

regensburg.de/publikationen/mitteilungen/mitt_64.pdf 

 

Articole din alte reviste editate în străinătate 

1. GUMENÂI Ion, La nobilita della Bessarabia, gli avvenimenti polacchi del 1863 e la lealta verso il potere 

zarista, în „Transylvanian Review”, spupliment Nr.1 2014, p. 106-116. 

2. MATVEEV, S. Situl de epocă romană Sobari şi problema fortificaţiilor în cadrul culturii arheologice 

Sântana de Mureş - Černjachov // Acta Terrae Fogarasiensis, II, Alba Iulia, 2013, pag. 35-48;  

3. MATVEEV, S. A Fortunate Discovery in Southern Bessarabia // Studii şi cercetări privind Arheologia 

Spaţiului Nord-Vest Pontic. In honorem Nicu Mircea Septuagenarii, Danubius Supliment XXXI, Galaţi, 

2013, p. 301-304; În colaborare cu N. Mateevici. 

4. EREMIA Ion, Diplomaţie şi religie în Europa de est la mijlocul secolului al XVII-lea. Reflecţii pe marginea 

unri cărţi apărute la Moscova în Archiva Moldaviae, V, 2013, p. 519-555. 

5. GUMENÂI Ion,  Evoluţia demografică a minorităţilor confesionale din Basarabia. Statistici din al doilea 

sfert al secolului al XIX-lea-LEA, în Archiva Moldaviae, V, 2013, p. 167-183. 

6. GUMENÂI Ion, Istoria cetăţii Hotin, partea I,  în Epifania, nr. 27, 2013, Iaşi, România, p. 113-125. 

7. GUMENÂI Ion, Istoria cetăţii Hotin, partea II,  în Epifania, nr. 28, 2013, Iaşi, România, p. 126-136. 

8. SUVEICĂ Svetlana, For the „Bessarabian Cause”: The Activity of Odessa Comittee for Saving Bessarabia 

(1918-1920), în Archiva Moldaviae, VI, 2014, p. 139-171 

9. TOMULEŢ Valentin, Politica social-fiscală a Imperiului Rus în Basarabia în primele decenii după anexare, 

în Archiva Moldaviae, V, 2013, p. 113-151. 
 

articole din reviste naţionale: 

categoria B 

1. NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. (2014): Cercetări geospaţiale şi arheologice în microzona 

Horodişte-Ţipova. Tyragetia, s.n., 1, VIII [XXIII], 235-252. 

2. COROBCEAN, A. Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spaţiul Carpato-Nistrean ca sursă a interpretării 

etnice. Aspecte istoriografice. Tyragetia, s.n., vol. VIII [XXIII], nr. 1, 2014, pp. 275-286. 

3. Tomuleţ Valentin. Fiscalitatea mazililor şi ruptaşilor din Basarabia sub regim de dominaţie ţaristă (1812-

1847). – În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Serie nouă. Vol. VIII (XXIII), nr. 2. – Chişinău, 2014, p. 79-96 (2,2 c.a.). ISBN 1857-0240. 

4. Tomuleţ Valentin. Instituirea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia în anii ’20-’40 ai secolului 

al XIX-lea. În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Serie nouă. Vol. VIII (XXIII), nr. 2. – Chişinău, 2014, p. 121-137 (1,8 c.a.). ISBN 1857-0240. 

5. CONDREA, I.  Bilingvismul şi conflictul lingvistic. AKADEMOS, 2014, nr 4, p. 38-43.  ISSN-1857-  0461 

6. CONDREA, I. Multilingvism şi diversitate culturală în Republica Moldova.  LA  FRANCOPOLYPHONIE 

9/2014, vol.1, p. 82-90. ISSN 1857-1883 

 

– categoria C, 

1. Tomuleţ Valentin. Liliana ROTARU, Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. Documente 

şi materiale cu note şi comentarii. – Chişinău, 2013 (Tipogr. „CEP USM”). – 692 p. – În: Studia 

Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice. Nr. 11 (61). – Chişinău, 2013, p. 226-228 . 

2. CORNICIUC, S.  Despre Educaţia lingvistică: accente necesare . Limba Română, 2014,nr. 2, p.20-26. 

ISSN 0235-91111 

3. CONDREA, I.  Model de investigaţie sociolingvistică. (Recenzie la cartea Anei Borbely Limba română şi 

identitate românească în Ungaria, 2013).  Limba română, 2014, nr 1,   p. 162-165. 
 

– articole din alte reviste naţionale 

1. MATVEEV, S., VORNIC, V. Cercetări de salvare la Lipoveni (r-nul Cimişlia) efectuate în anul 2013. 

Date preliminare, In: Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1 – nr. 1-2, Chişinău, 2014, pag. 

65-78; 

2. MATVEEV, S., VORNIC, V. Date preliminare despre cuptoarele de olărie din epoca romană târzie de la 

Sagaidacul Nou (com. Porumbrei, r-nul Cimişlia), In: Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1 

– nr. 1-2, Chişinău, 2014, pag. 93-106. 



 

– articole în culegeri  

naţionale   

1. COROBCEAN, A. Despre originea şi evoluţia paradigmei etnice în arheologie. – In: Studii de arheologie şi 

istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică (ed. L. Coadă, P. Parasca). Chişinău: ULIM, 2014. Pp. 

223-238. 

2. MATVEEV, S. Un mormânt sarmatic descoperit la Bălţata (r. Criuleni) // Studii de arheologie şi istorie în 

onoarea profesorului Gheorghe Postică, Chişinău, 2014, p. 133-144. În colaborare cu V. Bubulici. 

3. NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. Situaţia demografică şi cultural-cronologică din zona Saharna, 

regiunea Nistrului Mijlociu, în mileniul I a. Chr. în lumina noilor cercetări arheologice. – In: Studii de 

arheologie şi istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică (ed. L. Coadă, P. Parasca). Chişinău: ULIM, 

2014. Pp. 28-57.  

4. Eremia Ion, Civilizaţia medievală timpurie dintre Nistrui şi Prut  - abordări savante şi aprecieri diletante, în 

“Studii de Arheologie şi Istorie. În onoarea profesorului Gheorghe Postică”, Chişinău, ULIM, 2014, p. 239 

– 283.  

5. Gumenâi Ion, Minorităţile confesionaleîn structura demografică a oraşului Chişinău de la anexare până la 

abolirea autonomiei, în “Studii de Arheologie şi Istorie. În onoarea profesorului Gheorghe Postică”, 

Chişinău, ULIM, 2014, p. 337 – 348. 

6. Gumenâi Ion, Modelul scrieriiistorice din perspectiva critică în opera „Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu” a 

lui Andronic Popovici, în Educaţia din perspectiva valorilor, tom VI: Summa pedagogica, Chişinău, 2014, 

p.36-41 

7. Palade Gheorghe, Ion Preaşcă, Registru acţiunilor filantropice ale lui Vasilie Stroiescu, în Oameni, locuri, 

destine, Edineţ 2013, p. 108-115. 

8. Tomuleţ Valentin, Problema reconfirmării statutului de mazil şi de ruptaş în Basarabia sub regim de 

dominaţie ţaristă, în “Studii de Arheologie şi Istorie. În onoarea profesorului Gheorghe Postică”, Chişinău, 

ULIM, 2014, p. 348 – 375. 

9. Tomuleţ Valentin. Negustori bulgari în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia (1812-1868). 

– În: Бесарабские българи: история, култура и език (25-годишнина на групата „Етнология на 

българите” в Центъра по етнология на Института за културно наследство, АНМ и 20-годишнина на 

Научното дружество на българистите в Република Молдова). – Кишинев, 2014, с. 120-138. 

 

internaţionale 
1. MATVEEV, S. Multidisciplinary Research in the Prut-Dniester interfluve Barbaricum, - In: The Thracians 

and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, „Settlements, Fortresses, Artifacts”, vol. I, Târgovişte, 

2013, pag. 237-254.  

2. NICULIŢĂ, I., ZANOCI, M., BĂŢ, M. Diachronic evolution of sites from Saharna area, the region of 

Middle Dniester, - In: The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, „Settlements, 

Fortresses, Artifacts”, vol. I, Târgovişte, 2013, pag. 295-314. 

3. Dragnev Emil, Programul iconografic al pronaosului bisericii Înălţării de la Lujeni, în Schola. Ars. Historia. 

In honorem Tereza Sinigalia, la 45 de ani de activitate ştiinţifică, Pătrăuţi, Heruvim, 2014, p. 86-128. 

4. Dragnev Emil, Programul iconografic al sistemului de boltire al naosului bisericiii Înălţarea Cinstitei Cruci 

din Pătrăuţi, în Retrospecţii Medievale, In honorem professoris emeriti Ioan Caproşu, Editura Universităţii 

„Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 169-205. 

5. Eremia Ion, Conştiinţa statal – teritorială a elitei politice din Ţara Moldovei (mijlocul secoluluio al XVII-lea 

– secolul al XVIII-lea ) în Retrospecţii Medievale, In honorem professoris emeriti Ioan Caproşu, Editura 

Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 205-229. 

6. Gumenâi Ion, Evoluţia comunităţii armeneşti din Basarabia în contextul politicii confesionale a Imperiului 

Rus de la anexare la formarea Episcopiei Basarabiei şi Nahicevanului, în Retrospecţii Medievale, In 

honorem professoris emeriti Ioan Caproşu, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 275-291. 

7. Gumenâi Ion, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus asupra organizării şi evoluţiei minorităţilor 

religioase din spaţiul pruto-nistrean(cazul confesiunii romano-catolice şi evanghelico-luterane), în Basarabia. 

Problemă naţională implicaţii internaţionale, Bucureşti 2014, Edidura Academiei Române, p. 428-441. 

8. Pâslariuc Virgil, „Enigma” anului 1473,  în Retrospecţii Medievale, In honorem professoris emeriti Ioan 

Caproşu, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 2014, p. 477- 495. 



 

9. Tomuleţ Valentin, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus: proteste şi revendicări ale populaţiei 

(1812-1828), în Basarabia. Problemă naţională implicaţii internaţionale, Bucureşti 2014, Edidura Academiei 

Române, p. 319-341. 

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri  

- naţionale  

1. NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. (2014): Cercetările arheologice pe interfluviul Saharna Mare în 

anul 2014. Rezultate preliminare. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (16-17 

octombrie 2014, Chişinău). Rezumatele comunicărilor, Сhişinău, 24-26. 

2. NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M., COROBCEAN, A. (2014). Cercetări geospaţiale şi arheologice în 

microzona Saharna. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (16-17 octombrie 2014, 

Chişinău). Rezumatele comunicărilor, Сhişinău, 27-29. 

3. S. MATVEEV. Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Sobari din anul 2014. Sesiunea 

ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIV-a), 16-17 octombrie 2014, Program, 

Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2014, p. 3. 

4. COROBCEAN, A. Consolidări etnice în arealul balcano-carpato-pontic în mileniul I a. Chr.: problema 

corelării surselor. – In: Sesiunea Sesiunea ştiinţifico-metodică anuală „Naţional şi universal în procesul 

istoric – perspectivele disciplinei şcolare Istoria” (ediţia I), 7 martie 2014, Rezumatele comunicărilor. 

Chişinău: CEP USM, 2014. Pp. 23-25. 

5. MATVEEV, S. Un sit al culturii Sântana de Mureş – Černjachov la Şeptelici (r. Soroca) // Sesiunea 

ştiinţifico-metodică anuală „Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei şcolare 

Istoria”. Ediţia I, 7 martie 2014, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2014, p. 26-27. În colaborare cu A. 

Molodojan. 

6. NICULIŢĂ, I. Spaţiul balcano-carpato-pontic şi nord-vestul Anatoliei la finele mileniului II – prima 

jumătate a mileniului I a. Chr. Contextul istorico-cultural şi cadrul cronologic. – In: Sesiunea Sesiunea 

ştiinţifico-metodică anuală „Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei şcolare 

Istoria” (ediţia I), 7 martie 2014, Rezumatele comunicărilor. Chişinău: CEP USM, 2014. Pp. 39-41. 

7. ZANOCI, A. Mărturii ale existenţei unor „standarde” în domeniul arhitecturii militare traco-getice. – In: 

Sesiunea ştiinţifico-metodică anuală „Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei 

şcolare Istoria”. Ediţia I, 7 martie 2014, Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2014, p. 20-22. 

8. Caşu Igor, Starea de spirit a studenţilor de la USM, anii 1960-1988, în Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 

2014, p. 11-12, ISBN 978-9975-71-567-6. 

9. Eremia Ion, Amurgul ideologiei comuniste în învăţământul superior din Republica Moldova: începutul 

depolitizării şi deideologizării în Conferinţa ştiinţifică naţională „Şcoală, educaţie, cercetare – de la 

restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 30-32, ISBN 978-9975-71-567-6. 

10. Eremia Ion, Mercenarii moldoveni în oastea rusă (secolele XVII - XVIII) – pretinsa “prietenie” şi realitatea 

istorică, în „Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele disciplinei şcolare istoria”, p. 10. 

11. Gumenâi Ion, Facultatea de istorie a USM în anii 1989-2014, în Conferinţa ştiinţifică naţională „Şcoală, 

educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 11-

12, ISBN 978-9975-71-567-6. 

12. Gumenâi Ion, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus asupra organizării şi evoluţiei minorităţilor 

religioase din spaţiul pruto-nistrean(Cazul confesiunii romano-catolice şi evanghelico - luterane), în 

„Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele disciplinei şcolare istoria”, p. 9. 

13. Pâslariuc Virgil, Baza materială a USM: campusul principal, în Conferinţa ştiinţifică naţională „Şcoală, 

educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 36, 

ISBN 978-9975-71-567-6. 

14. Tomuleţ Valentin Repercursiunile regimului de dominaţie ţarist asupra constituirii burgheziei comerciale 

naţionale din Basarabia(anii 1812 - 1868) în „Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele 

disciplinei şcolare istoria”, p. 8. 

15. Tomuleţ Valentin, Din istoria fondării Universităţii de Stat din Moldova,  în Conferinţa ştiinţifică naţională 

„Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 

2014, p. 17-18, ISBN 978-9975-71-567-6. 



 

16. VERDEŞ T.  Discursul electoral – adevăr sau minciună?  În: Probleme actuale de lingvistică 

română. In honorem octogenario Anatol  CIOBANU.   Ch.: CEP USM, 2014,  p. 267-271.ISBN 978-9975-

71-58-8 

 

- internaţionale 

1. NICULIŢĂ, I. Probleme de cronologie şi periodizare a culturii Cozia-Saharna, - In: Sesiunea anuală de 

comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului 

artelor”, ediţia a VI-a, 22-23 mai 2014, Chişinău (R. Moldova). Rezumatele comunicărilor. Chişinău: 

Garomont 2014, pp. 37-38. 

2. COROBCEAN, A. Problema criteriilor atribuirii etno-culturale a vestigiilor arheologice din spaţiul carpato-

nistrean în secolele V-III î. Hr., - In: Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională 

„Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, ediţia a VI-a, 22-23 mai 2014, Chişinău 

(R. Moldova). Rezumatele comunicărilor. Chişinău: Garomont 2014, p. 13. 

3. MATVEEV, S. Cercetări de salvare la situl arheologic Lipoveni II (r-nul Cimişlia), - In: Conferinţa 

ştiinţifică cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, 

ediţia a VI-a, 22-23 mai 2014. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2014, pag. 35-36. (în col. cu V. 

Vornic). 

4. NICULIŢĂ, I., ZANOCI, A., BĂŢ, M. (2014): Administrative, religious and cult centers in the East-

Carpathian area during the 2
nd

 half of the 1
st
 millennium BC. International Colloquim. Residential Centres 

(dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe) (Buzău, 

Romania, 23
rd

-26
th
 October, 2014). Programme and Abstracts, Buzău, 28-30. 

5. URSU-NANIU, R., COROBCEAN, A. Metamorphoses of the existence: life and death in the getic 

enclosure from Stolniceni (Hânceşti county, Republic of Moldova). International Colloquim. Residential 

Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe) 

(Buzău, Romania, 23
rd

-26
th
 October, 2014). Programme and Abstracts, Buzău, p. 36. 

6. Gumenâi Ion, Politica confesională a Imperiului Rus şi organizarea administrativ religioasă a bisericii – 

armeneşti, în Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, Chişinău, 2014, p. 3-5. ISBN 978-9975-71-568-3.  

7. Palade Gh., Comitetele şcolare din Basarabia interbelică: contribuţii la dezvoltarea învăţământului, în 

„Naţional şi universal în procesul istoric  - perspectivele disciplinei şcolare istoria”, p. 15. 

8. Palade Gheorghe,  Profesori ai USM în cadrul Mişcării de Renaştere şi eliberare naţională la hotarele anilor 

80-90 ai sec. XX, în Conferinţa ştiinţifică naţională „Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări 

ideologice la valori democratice europene”, Chişinău, 2014, p. 11-12, ISBN 978-9975-71-567-6. 

9. Palade Gheorghe, Centrele culturale din Basarabia în anii 1927-1930: constituire şi modalităţi de 

funcţionare, în Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, Chişinău, 2014, p. 3-5. ISBN 978-9975-71-568-3. 

10. CONDREA, I.  Forme ale bilingvismului în Republica Moldova. În: Lingvistică integrală – Multilingvism – 

Discurs literar. Materiale ale Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului„Eugen Coşeriu”, 19-21 

septembrie 2013, Suceava – Cernăuţi – Chişinău. Cernăuţi: Зелена Буковiна 2014, p. 219-225.  ISBN 978-

966-8410-39-5 

11. CONDREA I.  Bilingvism şi/sau multilingvism în Republica Moldova. În: Integrare prin  cercetare şi 

inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 nov.2014. Rezumate ale 

comunicărilor. Ştiinţe umanistice.  Ch.: CEP USM, p. 69-71. 

12. VERDEŞ T.  Terminologia politică în contextul integrării europene a Republicii Moldova.  În: Integrare 

prin cercetare şi inovare. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională. 10-11 noiembrie 

2014. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Ch.: CEP USM, p. 89-92. 

 

 

Secretarul ştiinţific                    ______________________________ 

         (semnătura) 

 

 



 

Anexă la Forma 4 

 

Activitatea editorială CCŞ „Ştiinţe umanistice” 

în anii 2011-2014 
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Străi
nă-

tate 
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2011  4 1  3      1 7 2 4   12 12 
2012  3 3  6      4  2 3 2  2 6 
2013  5 13        9 6 5 2 2  8 14 
2014  5 3 2 9      9 9 7 8 3  16 12 

 

 

Secretarul ştiinţific______________________________ 

(semnătura) 

 
 

 

 

 

 

 



 

  Forma 6 
Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei 

____________________________________ 

 

CCŞ ŞTIINŢE UMANISTICE 

 

Nr. 

d/o 

Numele,  prenumele Anul 

naşterii 

Specialitatea 

(denumirea şi cifrul) 

Gradul şi titlul ştiinţific 

anul conferirii 

Bază/cumul/ 

acord de muncă 

Funcţia, telefon 

1.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  Antoci Cristina 1992   cumul intern Laborant superior 

2.  Băţ Mihail 1982   cumul intern Cercetător ştiinţific stagiar 

577594 

3.  Bulgac Adriana    Cumul intern Cercetător ştiinţific stagiar 

4.  Burciu Stela 1975   bază Cercetător ştiinţific stagiar 

577594 

5.  Caşu Igor  1973 07.00.02 Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiinţific  superior 

577595 

6.  Ciobanu Anatol 1934 Limbi romanice – 

10.02.05 

doctor habilitat, 

1973 

Cumul intern Cercetător ştiinţific  coordonator 

7.  Condrea Iraida 1949 Teoria limbii – 

10.02.19 

doctor habilitat, 

2003 

Cumul intern Cercetător ştiinţific  principal 

8.  Corniciuc Sabina   Doctor Cumul intern Cercetător ştiinţific superior 

9.  Corobcean Andrei 1985   cumul intern Cercetător ştiinţific stagiar 

577594 

10.  Dragnev Emil  1964 07.00.02 Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiinţific  coordonator 

577595 

11.  Eremia Ion  1954 07.00.02 doctor habilitat, 

2000 

Cumul intern Cercetător ştiinţific  principal 

577840 

12.  Gherasim 

Alexandra 

1959 Limba română – 

10.02.01 

Doctor,  1996 Cumul intern Cercetător ştiinţific superior 

13.  Gumenâi Ion  1972 07.00.02 Doctor,  1998 Cumul intern Cercetător ştiinţific  coordonator 

577595 

14.  Matveev Sergiu 1975 07.00.02 – Ist. Românilor Doctor,  2007 cumul intern Cercetător ştiinţific  coordonator 

577594 

15.  Niculiţă Ion 1939 07.00.06 - Arheologie doctor habilitat, 

1992 

cumul intern Cercetător ştiinţific  principal 

577665 

16.  Palade Gheorghe  1950 07.00.02 doctor  

 

Cumul intern Cercetător ştiinţific  superior 

577841 



 

17.  Pâslariuc Virgil  1969 07.00.02 Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiinţific  superior 

577841 

18.  Savin Maria 1955   Bază tehnician 

19.  Suveică Svetlana 1971 07.00.02 Doctor,   Cumul intern Cercetător ştiinţific  superior 

577841 

20.  Tomuleţ Valentin  1952 07.00.02 doctor habilitat, 

2002 

Cumul intern Cercetător ştiinţific  principal 

577595 

21.  Verdeş Tatiana    cumul intern Cercetător ştiinţific  

22.  Zanoci Aurel 1967 07.00.06 - Arheologie Doctor,  1998 cumul intern Cercetător ştiinţific  coordonator 

577594 

 

     

 

 



 

Forma 7.1  

                                                                             
DATE  

privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării peste hotare în anul 2014 

în cadrul Centrului de Certcetări Ştiinţifice 

„Ştiinţe umanistice” 

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele, 

gradul şi titlul ştiinţific, 

Anul naşterii 

Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la 

realizarea activităţilor din cadrul 

proiectului (de indicat proiectul); 

contribuţia la realizarea 

activităţilor    din cadrul 

organizaţiei 

Termenul 

deplasării 

1 Condrea Iraida, dr.hab, 

prof.univ, a.n.1949 

România Participare la Simpozionul 

Internaţional „Explorări în 

tradiţia biblică românească şi 

internaţională” 

Pr-t 11.817.07.31A 

08.05.2014 – 

10.05.2014 

 
 

Secretarul ştiinţific______________________________ 

                 (semnătura) 

 
Forma 7.2.  

 

DATE  

privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul ştiinţific, 

ale savantului 

Ţara şi denumirea 

organizaţiei în care 

activează savantul 

Scopul vizitei. Descrierea succintă 

a activităţilor (realizarea 

proiectelor  comune,  stagiu, 

participări la manifestări 

ştiinţifice) 

Termenul vizitei 

1. Ursulescu Nicolae, 

dr. 

România, UAIC 

Iaşi 

Participarea la simpozion ştiinţific 24-26 iulie 2014 

2. Sîrbu Valeriu, dr. România, Muzeul 

Brăilei 

Participarea la simpozion ştiinţific 24-26 iulie 2014 

3. Cotiugă Vasile, dr. România, UAIC 

Iaşi 

Participarea la simpozion ştiinţific 24-26 iulie 2014 

4. Matei Sebastian, dr. România, Muzeul 

Brăilei 

Participarea la simpozion ştiinţific 24-26 iulie 2014 

5. Vadim Guzun Institutul de 

Istorie “N.Iorga”, 

Bucureşti 

Lansarea de Carte „IMPERIUL 

FOAMEI: FOAMETEA 

ARTIFICIALĂ DIN URSS ŞI 

IMPACTUL ASUPRA 

SPAŢIULUI ROMÂNESC, 1921-

1922, 1931-1933, 1946-1947” 

(BUCUREŞTI, EDITURA 

FILOS, 2014) 

17 aprilie 2014  

 

Secretarul ştiinţific______________________________ 

                 (semnătura) 



 

Forma 8 

Anexă la Raportul de activitate al  

CCŞ „Ştiinţe umanistice” 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

I. Denumirea manifestării 

Simpozionul de Vară Moldo-Româno-German „Situri fortificate din mileniul I a. Chr. În 

Europa Centrală şi de Sud-Est” (24-26 iulie 2014) 

II. Denumirea organizaţiei 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe umanistice”  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

Niculiţă Ion, doctor habilitat, profesor universitar, USM 

IV. Participanţi  

Numărul total: 11, inclusiv din străinătate cu indicarea ţării: 4 (România), 2 (Germania) 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

 Publicarea tezelor simpozionului; 

 Cooperarea în domeniul cercetărilor interdisciplinare, analizelor 

geospaţiale. 

 

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

I. Denumirea manifestării 

Simpozionul Ştiinţifico-practic interuniversitar „Cultivarea limbii române în 

condiţiile comunicării actuale”, 25 mai 2012 

II. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere  

III. Preşedintele  comitetului de organizare  

CONDREA Iraida, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova, şef Catedra Limba Română 

IV. Participanţi  

80 de participanţi din 15 instituţii de cercetare şi de învăţământ din Republica Moldova, 

România, Ucraina 

V. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Limba română trebuie promovată în continuare, în special ca obiect de studiu în şcolile 

alolingve. Starea limbii în diverse situaţii şi domenii de comunicare trebuie mereu 

monitorizată, sunt necesare anumite ajustări ale curriculumurilor din diverse instituţii de 

învăţământ, pentru a facilita însuşirea limbii române literare. 

 



 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Denumirea manifestării 

Organizator conferinţe naţionale: 

1. Sesiunea ştiinţifico-metodică anuală organizată în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie 

USM, Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei şcolare istoria 

(ediţia I), 7 martie 2014  

Organizatori: Ion Eremia, Ion Gumenâi 

1. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele 

disciplinei şcolare istoria (ediţia I), 7 martie 2014 

2. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia, Ion Gumenâi 

3. Participanţi  

40 de participanţi 

4. Recomandările manifestării ştiinţifice  

De a continua tradiţia de organizare în comun a cadrelor didactice universitare şi 

preuniversitare a conferintelor comune în vederea promovării disciplinei ISTORIA la diferite 

trepte de învăţământ, precum şi încercarea de încadrare în asemenea manifestatii a tineretului 

studios – viitori specialişti în predarea istoriei.  

 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 
 

Denumirea manifestării 

Organizator conferinţe internaţionale: 

1. Simpozion ştiinţific internaţional Tradiţie istorică şi perspective europene, Chişinău –

Oradea iulie 2014. 

Organizatori: Ion Eremia, Ion Gumenâi, Sorin Şipoş 

1. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea din Oradea 

Institutul Cultural Român 

2. Preşedintele  comitetului de organizare  

Prof. Univ. Dr. Prorector Sorin Şipoş 

3. Participanţi  

60 participanţi din Republica Moldova, România şi Italia. 

4. Recomandările manifestării ştiinţifice  

În urma dezbaterelor s-a ajuns la recomandarea de a continua manifestările ştiinţifice de 

genul repsectiv cu atât mai mult cu cât s-a ajuns la concluzia că la momentul de faţă când 

Republica Moldova se află la momentul integrării în Uniunea Europeană, recomandările 

şi sugestiile venite din partea colegilor din România, dar cu atât mai mul din Italia nu sunt 

decât bionevenite, pentru a putea de a integra ştiinţa istorică din Republica Moldova cu 

realizările sale în circuitul internaţional.  



 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 
 

Denumirea manifestării 

Organizator conferinţe naţionale: 

1. Conferinţa ştiinţifică naţională Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice 

la valori democratice europene, 2-3 octombrie 2014 

Organizatori: Ion Eremia 

1. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări 

ideologice la valori democratice europene, 2-3 octombrie 2014 

2. Preşedintele  comitetului de organizare  

Ion Eremia 

3. Participanţi  

50 de participanţi 

4. Recomandările manifestării ştiinţifice  

La sesiunea plenară şi în cadrul atelierelor au fost prezentate peste 46 de comunicări 

ştiinţifice. Raportorii au atins diverse şi importante probleme ale istoriei învăţământului din 

Basarabia ţaristă, învăţământul în perioada interbelică, istoria Universităţii de Stat din 

Moldova, învăţământul din RSSM în perioada regimului totalitar comunist, profesorii şi 

studenţii USM în anii mişcării de renaştere naţională din Republica Moldova, diferite 

aspecte ale activităţii didactice în sistemul universitar şi preuniversitar. Referatele prezentate 

au trezit un viu interes şi au provocat numeroase discuţii 

Conferinţa a formulat mai multe concluzii şi recomandări. Dintre acestea ar putea fi 

nominalizate următoarele: 

 Importanţa conferinţei rezidă în comunicarea eficientă, diseminarea bunelor practici în 

învăţământul istoric din instituţiile superioare de învăţământ din Republica Moldova. 

 S-a realizat o comunicare şi “apropiere” dintre profesorul universitar şi cel 

preuniversitar, privind tratarea istoriei ca disciplină şcolară şi istoria academică. 

 S-a evidenţiat necesitatea procesului de formare continuă, învăţământ pe parcursul vieţii 

şi în formarea competenţelor. 

 S-a subliniat importanţă deoswbită a atragererii studenţilor şi masteranzilor la cercetarea 

ştiinţifică.. 

 S-a accentuat necesitatea dezbaterilor şi a unor studii asupra reformelor din sistemul 

educaţional al Republicii Moldova şi impactului asupra societăţii. 

 Libertatea opţiunilor ştiinţifice şi politice pentru cadrele didactice din sistemul de 

cercetare şi învăţământ  universitar şi preuniversitar. 

 Neamestecul politicului în procesul de cercetare şi predare a Istoriei Românilor şi 

Universale. 

 Conştientizarea faptului că predarea Istoriei Românilor nu înseamnă o acţiune împotriva  

statului independent şi suveran Republica Moldova. 

 Respectarea cu stricteţe a Ordinului Ministrului Învăţământului al Republicii Moldova 

conform căruia disciplina istorie se numeşte Istoria Românilor şi Universală.  

 

 



 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

Denumirea manifestării 

Organizator conferinţe internaţionale: 

2. Simpozion Moldova între Vest şi Est la Ceasul Marilor Decizii, 17 octombrie 2014 

Organizatori: Ion Eremia, Ion Gumenâi 

1. Denumirea organizaţiei 

USM, Facultatea de Istorie şi Filosofie 

2. Preşedintele  comitetului de organizare  

 Ion Gumenâi 

3. Participanţi  

60 persoane 

4. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Republica Moldova, prin semnarea Acordului de Asociere la UE şi-a exprimat clar 

opţiunea politică. Urmează a promova consecvent această linie până la intrarea defenitivă 

în comunitatea statelor europene, aceasta fiind unica soluţie pentru prosperarea ţării.  

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 
1. Denumirea manifestării 

Organizator conferinţe internaţionale: 

Şcoala de Vară  

The Image of Central Europe and of European Union in the Narrations of Foreign 

Travellers. Chişinău 21-23 iulie 2014 

Organizatori :  

Ion Gumenâi, Ion Eremia,  

Participanţi : 

Ion Gumenâi, Ion Eremia, Emil Dragnev, Virgil Pâslariuc,  Igor Caşu 

1. Denumirea organizaţiei 

1.Universitatea de Stat din Moldova 

2. Universitatea din Oradea 

3. Fondul „Jean Monet” 

4. Preşedintele  comitetului de organizare  

Prof. Univ. Dr. Prorector Sorin Şipoş 

5. Participanţi  

80 persoane 

6. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Dat fiind legăturile dintre corpul profesoral, dar mai ales între contingentul studenţesc 

participant, precum şi lansarea unor volume de documente cât şi a lucrărilor monografice, 

s-a propus continuarea acestei tradiţii, cu organizarea unei sesiuni următoare în următoriul 

an la Universitatea din Oradea cu participarea studenţilor şi a profesorilor din Republica 

Moldova.  

 



 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 
 

1. Denumirea manifestării 

 

Organizator conferinţe internaţionale: 

4. ŞCOALA DE VARĂ MOLDO-GERMANĂ 

Chişinău şi Cernăuţi, 24 august 2014 – 14 septembrie 2014 

1. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea din Lepzig, Germania 

Fondul DAAD 

2. Preşedintele  comitetului de organizare  

Conf. Univ. Dr. Peter Jean Abraham 

3. Participanţi  

30 persoane  

4. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Deoarece manifestarea ştiinţifică dată este la ediţia a cincia, şi are priză la studenţii şi 

profesorii din Germania şi Republica Moldova, precum şi faptul că atrage personalităţi 

marcante din sfera socialului şi politicului  s-a decis ca pentru următorul an să se continue 

această tradiţie cu atragerea de noi parteneri din Republica Moldova şi de peste hotare.  

 



 

 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 
 

1. Denumirea manifestării 

 

Organizator conferinţe internaţionale: 

5. Workshop 

Borders and regions. Perceptions and changes in the European integration 

context. 

Chişinău, 4-8 septembrie 2014.  

Organizatori şi participant: 

Ion Gumenâi 

Virgil Pâslariuc. 

1. Denumirea organizaţiei 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea din Lepzig, Germania,  

Universitatea din Tibilisi, Georgia 

Universitatea din Erevan , Armenia 

2. Preşedintele  comitetului de organizare  

Conf. Univ. Dr. Vasile Dumbravă 

3. Participanţi  

30 de participanţi  

4. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Luându-se în consideraţie, conflictele de forntiere îngheţate, precum şi noile focare de 

conflict, îndeosebi cel din Ucraina, organizatorii au recomandat organizarea încă a unei 

conferinţe dar cu participarea atât a colegilor din Ucraina, cât şi a partenerilor din 

Uniunea Europeană, în vederea găsirii a noi soluţii în această problemă. 

  

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

1. Denumirea manifestării 

Integrare prin cercetare şi inovare 

2. Denumirea organizaţiei 

Departamnetul de Cercetare şi Inovare, Facultatile USM, 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Gheorghe Ciocanu, dr.hab., prof.univ., rector 

4. Participanţi  

350 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

Asigurarea conexiunii privind realizarea cercetarilor stiintifice cu cerintele pietei 

muncii 

Implementarea rezultatelor cercetării realizate în cadrul proiectului în învăţămîntul 

universitar şi piaţa muncii 

 



 

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE 

1. Denumirea manifestării 

Sesiunea naţională de comunicări   ştiinţifice studenţeşti   

2. Denumirea organizaţiei 

Departamnetul de Cercetare şi Inovare, Facultatile USM, 

3. Preşedintele  comitetului de organizare  

Mihail Revenco, dr., conf.univ. 

4. Participanţi  

170 

5. Recomandările manifestării ştiinţifice  

A fost demonstrat interesul faţă de cercetare şi încadrarea studenţilor în 

proiectele ştiinţifice de la universităţi 

 

 



 

Forma 10 

 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei 

_____________________________ 

denumirea organizaţiei din sfera ştiinţei şi 

inovării 

 

        DATE 

despre activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării    

 

   Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de 

învăţămînt superior) 

Organizaţia 

Subdiviziunile implicare 

LCŞ „Tracologie” 

Forma de colaborare  

Proiecte de cercetare: Platforma ARHEOINVEST a Universităţii 

„A.I. Cuza” din Iaşi; Cursuri teoretice şi practice. Programul de 

formare profesională, Management integrat al patrimoniului imobil, 

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe, România; 

Unităţi comune de cercetare: Cavruc Valeriu, dr., conf., Directorul 

Centrului de Management al Patrimoniului Cultural, USM; 

Contracte ştiinţifice: Consiliul internaţional de studii indo-europene 

şi trace; 

Organizarea manifestărilor ştiinţifice: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, 

Sf. Gheorghe, România; Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, 

România; 

History SoTL ( University of Indiana Bloomington. USA) 

Universitatea „Spiru Haret” , Bucureşti.      

 Moldova Institut  Leipzig. 

Universitatea  din  Oradea. 

Universitatea din Galaţi. 

Universitatea  „Alexandru  Ioan  Cuza” Iaşi. 

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa 

Universitatea din Bucureşti 

Universitatea din Cluj 

Facultatea  de  Istorie  CEU , Budapesta. 

ARC (Centru Resurse Americane) /Moldova. 

Georg-Eckert  Institut , Braunschweig , Germania. 

Academia  Română  .  Centrul  de Studii  Transilvane. Cluj 

  

Conducător la tezele de masterat, 

doctorat. 

Numele şi prenumele 

conducătorului 

Titlul tezei 

 

Numele, prenumele 

studentului, 

masterandului, 

doctorandului 

Ion Niculiţă 

Evoluţia religiei şi construcţiile de cult la 

geto-daci în sec. IV a.Chr. - sec. II p.Chr. 
Lungu Irina 

Ion Niculiţă 

Răspândirea creştinismului la Dunărea de Jos 

în secolele IV-VII 
Botnari Ion 

Sergiu Matveev 

Castrele romane de pe limesul dunărean a 

Moesiei Inferior 
Grişca Dumitru 

Sergiu Matveev 
Construcţiile publice din Dacia romană 

Arpenti Irina 

Sergiu Matveev 
Arheologia în R.S.S.M. (1945-1991) 

Cumpătă Olga 
Ion Eremia  Figura moldoveanului Vasile Mămăligă Alexa Svetlana  



 

în viaţa politică a Indoneziei la sfîrşitul 

secolului XIX 
Ion Eremia  Vlahii din Balcani în sursele Bzan (sec. 

IX-XIII) 

Lungu Andre  

Ion Eremia  Teritoriile din stânga Nistrului - evoluţie 

istorică şi situaţie actuală 

Timofei Andrei  

Ion Gumenâi Violenţa în doctrina religioasă islamică şi 

creştină 

Creangă Ion  

Ion Gumenâi Отображение религиозной жизни 

Бессарабии на страницах 

Кишиневских Епархиальных 

Ведомостей в период с 1867 по 1882 гг 

Ciachir Serghei  

Ion Gumenâi Constituirea structurilor ecleziastice în 

Balcani. Cazul mitropoliilor Ţării 

Moldovei şi Serbiei 

Friptuleac Alexandru  

Ion Gumenâi Cruciada a IV-a şi lumea ortodoxă Turcu Oxana  

Ion Gumenâi Instituţia episcopiei în tradiţia Bisericii 

Bizantine 

Şaramet Tudor  

Ion Gumenâi Relaţia Stat şi Biserică în doctrina 

Ortodoxă. Cazul spaţiului românesc 

Şaramet Vitalie  

Ion Gumenâi Biserica Ortodoxă şi învăţămîntul 

teologic din Imperiul Rus pe parcursul 

secolului XIX 

Gajim Vitalie  

Ion Gumenâi Conciliul ecumenic Quinisext. Istoricul 

apariţiei şi consecinţe pentru istoria 

relaţiilor dintre Biserica din Răsărit şi cea 

de Apus 

Bazatin Gheorghe  

Tomuleţ Valentin  Evoluţia învăţământului lancasterian în 

Basarabia în secolul al XIX-lea 

Cernatânscaia Sn. 

Tomuleţ Valentin Structuri sociale ale populaţiei din 

Basarabia (1812-1828). 

Butnaru Andrei  

Tomuleţ Valentin Elitele burgheze din Basarabia: 

negustorii angrosişti armeni, greci şi 

evrei (1812-1868) 

Bivol Victoria  

 

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic (se completează doar de titularii 

organizaţiei) 

Instituţia de învăţămînt 

superior  

 Ciclul I- licenţă 

Ciclul II - 

masterat 

Denumirea cursului  Numele şi prenumele 

profesorului 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Licenţă Introducere în arheologie Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Licenţă Arheologie universală Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Istoria Veche a Spaţiului 

Românesc 

Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Arheologie preistorică Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Arheologia clasică Niculiţă Ion 



 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Master Romanizare şi creştinare la 

nord de Balcani 

Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Master Forme de guvernare – 

geneză şi realităţi în 

Antichitate 

Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Master Religiile antice Niculiţă Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Arheologie preistorică Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Istoria Veche a Spaţiului 

Românesc 
Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Civilizaţie antică Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Arheologie universală Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Preistorie Zanoci Aurel 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Istoria Grecie şi Romei 

Antice 

Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Numismatica Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Cronologie istorică Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Protecţia patrimoniului 

cultural 

Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Master Forme de guvernare – 

geneză şi realităţi în 

Antichitate 

Matveev Sergiu 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Istoria Orientului Antic Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Antropologie-Etnologie Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Istoria culturii antice Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Statalitate şi Civilizaţie 

Antică 

Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Etnoarheologie Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Arheologie experimentală Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Sisteme de periodizare şi 

cronologie în arheologie 

Corobcean Andrei 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Tipologie şi clasificare Băţ Mihail 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Metode contemporane în 

arheologie 

Băţ Mihail 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Bazele arheologiei Băţ Mihail 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Istoria Veche a Spaţiului 

Românesc 

Băţ Mihail 

Universitatea de Stat din 

Moldova 
Licenţă Arheologie informatizată Băţ Mihail 

Universitatea de Stat din 

Moldova  

Ciclul I - licenţă  Istoria Religiilor Gumenîi Ion  



 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Antropologia religiilor  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Codicologie  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Paleografie slavo-română Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Istoria Bisericii Ortodoxe din 

Sud-Estul Europei  

Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Antropologia puterii  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Politica religioasă a 

Imperiului Rus în Basarabia şi 

guberniile de nord- vest a 

Rusiei. 

Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria medie a românilor  Eremia Ion  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Procese etnice şi demografice 

în Balcani în epoca medie şi 

modernă  

Eremia Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Politica Imperiaă în sud – 

estul Europei 

Eremia Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Diplomaţia Ţărilor române la 

sf. sec. XVI –încep. sec. XVII 

Eremia Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Ţărănimea Moldovei 

Medievale origine, 

componenţă , evoluţie 

structurală cotodian şi 

mentalitae  

Eremia Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Statutul juridic al „Ţării 

Moldovei. Istorie şi 

contemporanietate.  

Eremia Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Ţările Române şi Imperiul 

Otoman, geneza şi evoluţia 

unui concept politic 

„Capitulaţiile”. 

Eremia Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria medievală universală 

(est) 

Tomuleţ Valentin 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria modernă universală 

(est) 

Tomuleţ Valentin 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Problema agrară în Basarabia Tomuleţ Valentin 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Politica Ţarismului Rus în 

Basarabia 

Tomuleţ Valentin 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Probleme de constituire a 

relaţiilor capitaliste în 

Imperiul Rus. 

Tomuleţ Valentin  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria contemporană a 

românilor 

Palade Gheorghe 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Viaşa spirituală din Basarabia 

in perioada interbelică 

Palade Gheorghe  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Mişcarea naţională din 

Basarabia la începutul 

secolului XX 

Palade Gheorghe 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Minorităţile naţionale în 

România interbelică  

Palade Gheorghe  

Universitatea de Stat din Ciclul II - Regimuri totalitare în Palade Gheorghe 



 

Moldova masterat perioada interbelică în 

România 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Diplomaţia româneascî în 

perioada interbelică. Gh. 

Palade 

Palade Gheorghe 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Instaurarea regimului 

comunist în Basarabia 

Palade Gheorghe  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Sistemeşi partide politice în 

România interbelică.  

Palade Gheorghe  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Bizantinologia  Dragnev Emil  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii medievale 

universale 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii moderne 

universale  

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii contemporane 

universale  

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Violenţa în sud estul - 

european 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Ideea imperială în evul mediu Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Artă bizantină şi rusă veche 

(sec. IX – mijl. sec. XV). 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Arta postbizantină în a doua 

jumătate a sec. XV – sec. 

XVII) 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Apocaliptica şi curentele 

eshatologice în Imperiul 

Roman şi Bizanţ până la 

ascensiunea islamului 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Profeţie, eshatologie şi 

mesianism în Europa de Est şi 

Sud – Est. ( sec.VII- XVII 

Dragnev Emil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii medievale 

româneşti 

Pâslariuc Virgil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii moderne 

româneşti  

Pâslariuc Virgil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria culturii contemporane 

româneşti 

Pâslariuc Virgil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Imperiul Otoman şi islamul în 

Sud – Estul European 

Pâslariuc Virgil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Balcanii secolului XX în 

contextul relaţiilor 

internaţionale 

Pâslariuc Virgil 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Istoria contemporană a 

românilor (rus) 

Suveică Svetlana 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Introducere în specialitate  Suveică Svetlana  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Elaborarea/ administrarea 

proiectelor 

Suveică Svetlana 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Teoria metodei şi tradiţiei 

comparate  

Suveică Svetlana 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Rezistenţa anticomunistă în 

România şi R.S.S.M. (1944-

1989) 

Suveică Svetlana 

Universitatea de Stat din Ciclul II – Structuri social-economice din Suveică Svetlana 



 

Moldova masterat Basarabia în perioada 

interbelică 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Metoda comparativă în studiul 

istoriei S.I.S.E 

Suveică Svetlana 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II – 

masterat 

Represiuni politice în Europa 

de est în secolul XX. 

Caşu Igor  

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei  

Cursuri de 

reciclare  

Istoria antică naţională şi 

universală 

Ion Gumenâi  

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Cursuri de 

reciclare 

Istoria antică naţională şi 

universală 

Ion Gumenâi  

Universitatea de Stat din 

Moldova  

Ciclul I - licenţă  Istoria Religiilor Gumenîi Ion  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Antropologia religiilor  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Codicologie  Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul I - licenţă Paleografie slavo-română Gumenîi Ion 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Ciclul II - 

masterat 

Istoria Bisericii Ortodoxe din 

Sud-Estul Europei  

Gumenîi Ion 

 

 

 



 

Forma 11 

CENTRUL CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 

„ŞTIINŢE UMANISTICE” 

 
Dinamica volumului finanţării (plan executat) în perioada 2011-2014, mii lei 

  2011 2012 2013 2014 

  Plani-

ficat 

realizat Plani-

ficat 

realizat Plani-

ficat 

realizat Plani-

ficat 

realizat 

2.1. TOTAL, inclusiv 325,0 325,0 368,0 368,0 411,1 411,1 444,8 444,8 

2.2. ALOCAŢII BUGETARE, 

TOTAL 

325,0 325,0 368,0 368,0 411,1 411,1 444,8 444,8 

 inclusiv         

2.2.1. Cercetări ştiinţifice 

fundamentele, total 

265,0 265,0 322,0 322,0 268,0 268,0 305,8 305,8 

 inclusiv         

2.2.1.1. Proiecte de cercetări fundamentale 

instituţionale, inclusiv fondul de 

rezervă 

265,0 265,0 322,0 322,0 268,0 268,0 305,8 305,8 

2.2.1.2. Proiecte din cadrul programelor 

de stat 

        

2.2.1.3. Proiecte pentru tineri cercetători         

2.2.1.4. Proiecte pentru procurarea 

echipamentului 

        

2.2.1.5. Proiecte internaţionale bilaterale         

2.2.2. Cercetări ştiinţifice aplicative, 

total 

60,0 60,0 64,0 64,0 55,0 55,0 61,0 61,0 

 inclusiv         

2.2.2.1. Proiecte de cercetări aplicative 

instituţionale 

60,0 60,0 64,0 64,0 55,0 55,0 61,0 61,0 

2.2.2.2. Proiecte din cadrul programelor 

de stat 

        

2.2.2.3. Proiecte pentru tineri cercetători         

2.2.2.4. Proiecte pentru procurarea 

echipamentului 

        

2.2.2.5. Proiecte internaţionale bilaterale         

2.2.3. Proiecte de inovare şi transfer 

tehnologic 

        

2.3. MIJLOACE SPECIALE 

(EXTRABUGETARE), TOTAL 

        

 inclusiv         

2.3.1. Naţionale, inclusiv         

2.3.1.1. Proiecte, granturi naţionale         

2.3.1.2. Contracte cu agenţi economici 

autohtoni 

        

2.3.1.3. Darea în arendă         

2.3.1.4. Alte – cofinanţare din mijloacele 

extrabugetare ale USM 

    88,1 88,1 78,0 78,0 

2.3.2. Internaţionale, inclusiv         

2.3.2.1. Proiecte, granturi internaţionale         

2.3.2.2. Contracte cu agenţii economici 

din străinătate 

        

2.3.2.3. Alte         

 

  



 

 

Forma 12 

Resurse umane şi structura personalului după ocupaţie şi gen (fără cumularzi)* 

 

Nr. d/o Categorii de personal 2011 2012 2013 2014 

3.1. Cercetători (de bază) 2 2 2 1 

3.1.f  Femei 1 1 1 1 

 din ei:     

3.1.1. Membrii academiei     

3.1.1.f  Femei     

3.1.2. Doctori habilitaţi     

3.1.2.f  Femei     

3.1.3. Doctori în ştiinţă 1 1 1  

3.1.3.f  Femei     

3.1.4. Postdoctoranzi     

3.1.4.f  Femei     

3.1.5. Doctoranzi     

3.1.5.f  Femei     

3.1.6. Masteranzi     

3.1.6.f  Femei      

3.1.7. Ingineri şi specialişti cu studii 

superioare 

    

3.1.7.f  Femei  1 1  

3.1.8. Tehnicieni, laboranţi  1 1  

3.1.8.f  Femei     

3.1.9. Alte categorii de salariaţi     

3.1.9.f  Femei     

 Persoane angajate prin cumul 

intern  

    

3. Total 25 20 24 20 

  Femei 11 7 3 7 

 

 

* Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării-membrii de profil indică şi persoanele angajate prin cumul intern. 

 

 



 

Rezumatul activităţii ştiinţifice în anul 2014 

 

Activitatea de cercetare a CCŞ „Ştiinţe umanistice” în anul 2014 s-a axat pe finalizarea 

obiectivelor propuse în cadrul celor 3 proiecte ştiinţifice. Investigaţiile arheologice din regiunea 

Nistrului Mijlociu, în special la situl Saharna Mare au rezultat prin materiale care reflectă clar 

tehnicile de construcţie a sistemelor defensive din prima şi a doua epocă a fierului. Artefactele 

selectate din complexele arheologice închise au permis atestarea cultural-cronologică a ambelor 

obiective arheologice (situl hallstattian şi getic). Sondajele şi cercetările sistematice la fiecare 

obiectiv au demonstrat că cetatea Saharna Mare în sec. IV-III a. Chr. supravegheată din părţi de 

fortificaţiile Saharna „La Şanţ” I şi II de pe malul de est al defileului „Crac” şi de cetatea Saharna 

Mică, fortificaţiile „Grimidon” şi „La Vile” de pe malul de vest. Aceste obiective arheologice au 

funcţionat concomitent în secolele IV-III a. Chr., asigurând un ansamblu strategic, controlând 

accesul spre Nistru şi căile comerciale şi de comunicaţii pe uscat şi pe fluviu.  

Rezultatele şi ipotezele emise în urma cercetărilor au fost discutate în cadrul forurilor 

ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, cu participarea cercetătorilor din R. Moldova, România şi 

Germania. Unele aspecte importante ale cercetării arheologice şi interdisciplinare au fost 

sistematizate într-un studiu monografic de sinteză, care deschide noi perspective în cercetarea 

arheologică, cât şi într-o monografie arheologică dedicat unui sit de o valoare unică în Europa de 

Sud-Est. 

Importanţa publicării volumului “Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. I. de Andronic 

Popovici” este cu atât mai mare cu cât în Republica Moldova  lucrări şi izvoare cu referire la istoria 

bisericii sunt puţine. 

O mare atenţie a fost acordată problemei bilingvismului în Republica Moldova. S-a trasat 

concluzia că, în ciuda existenţei mai multor limbi minoritare, situaţia sociolingvistică rămâne 

determinată de bilingvismul rus-român. S-a stabilit faptul că sub aspect social acesta generează 

uneori conflicte lingvistice, revendicarea dreptul de exclusivitate a limbii ruse, în detrimentul 

propriilor limbi. Asemenea probleme sensibile devin ţinta manipulării politice, fapt reflectat în 

discursul electoral. Un rol important l-a avut continuarea activităţii de diseminare a cunoştinţelor 

prin publicarea articolelor de cultivarea limbii. Organizarea unor manifestări cu implicarea 

publicului larg, de asemenea, a stimulat atenţia asupra unor probleme lingvistice în societatea 

contemporană. 

 

 

 

 



 

Rezumatul activităţii ştiinţifice în perioada 2011-2014 

 

Proiectele realizate în cadrul CCŞ „Ştiinţe umanistice” au demonstrat eficienţa abordărilor 

complexe şi interdisciplinare în analiza problemelor ştiinţifice. Acestea au asigurat relevarea şi 

soluţionarea unor aspecte importante, care rezultă în noi direcţii ale cercetării în domeniul umanist. 

Astfel, investigaţiile arheologice de teren au fost combinate cu cercetări interdisciplinare, 

demonstrând existenţa fără întrerupere a comunităţilor de agricultori predominant sedentari în 

spaţiul de la Est de Carpaţi pe parcursul mileniului I a. Chr. şi perioada următoare. Aplicarea 

analizei geo-spaţiale a microzonei Saharna-Ţâpova şi verificarea prin sondaje a noilor situri a scos 

la iveală concentrarea aşezărilor rurale şi fortificate în locuri avantajoase din punct de vedere 

strategic. Astfel, siturile de la Saharna Mare, Saharna Mică, Saharna „La Şanţ”, Saharna 

„Grimidon”, Saharna „La Vile”, dar şi cele de la Horodişte, Buciuşca, Cot etc. asigurau în perioada 

mileniului I a. Chr. un control eficient al căilor de acces pe r. Nistru. Destinaţia unor situri, mai ales 

cele de la Saharna Mare şi Saharna Mică, era evident legată de funcţionalitatea lor ca centre 

administrative, militare, religioase şi economice.  

Metodele non-invazive aplicate prin cercetarea geo-magnetică la siturile de la Saharna Mare 

(Rezina) şi Stolniceni (Hânceşti) au permis evidenţierea unor structuri relevante, asupra cărora s-au 

concentrat investigaţiile de teren. Astfel, pe promontoriul Saharna Mare s-a stabilit evoluat unei 

singure aşezări, care a funcţionat între sec. XI-III/II a. Chr. În a doua jum. sec. XI a. Chr. situl este 

întărit cu o citadelă, care prezintă cea mai veche fortificaţie în zona de la Est de Carpaţi. Pentru situl 

de la Stolniceni, s-a demonstrat indubitabil o succesiune  cronologică de scurtă durată între aşezarea 

fortificată şi complexele funerare. Investigaţiile la situl de epocă romană Sobari (Soroca) relatează o 

activitate economică şi meşteşugărească intensivă prin constituirea centrelor de producere a vaselor 

de ceramică şi construcţii masivă din piatră. Luate în ansamblu, cercetările efectuate în cadrul 

proiectului asigură un fond factologic important în schimbarea vechilor concepţii asupra evoluţiei 

etno-demografice şi a caracterului siturilor arheologice din spaţiul est-carpatic în mileniul I a. Chr. – 

începutul mileniului I p. Chr. Rezultatele investigaţiilor au fost reflectate în Rapoartele anuale 

privind cercetările arheologice, într-un şir de studii şi  monografii. 

Dintre cele mai semnificative rezultate au fost pregătirea pentru editare a celor patru volume 

de documente: “RSSM  în primul an de ocupaţie sovietică(1940-1941)” din seria “Documente 

privind istoria Republicii Moldova (epoca contemporană)” ; “Relaţiile externe ale Ţării Moldovei 

în documente şi materiale (1360-1858).” din seria “Documente privind istoria Republicii Moldova 

(epoca medie şi modernă)”.  Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-

1868) (Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova), din aceiaşi serie şi 

“Istoria mănăstirii Neamţ şi Secu, vol. I. de Andronic Popovici”.Dintre acestea doua au fost deja 



 

publicate, iar volumul “Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) 

a fost republicat, celelalte două lucrări urmând a fi publicate. 

În Republica Moldova există mai multe probleme „spinoase” de ordin sociolingvistic, cum ar 

fi: legislaţia lingvistică învechită;  funcţionarea dificilă a limbii române în toate zonele şi în toate 

sferele sociale din ţară; erodarea limbii române şi necunoaşterea suficientă a normelor acesteia de 

atât de către vorbitorii nativi, cât şi de către alolingvi;  mediul lingvistic rus-român, care generează 

dificultăţi de exprimare; necesitatea promovării consecvente şi permanente a normelor limbii 

literare etc. 

Analiza diverselor forme ale bilingvismului rus-român a demonstrat că, la nivel social, acesta 

poate genera conflicte lingvistice. Situaţia se poate schimba spre bine când limba de stat este 

susţinută şi promovată, de asemenea statul trebuie să acorde atenţie şi limbilor minoritare. 

Investigaţiile demonstrează că lucrurile se modifică, de exemplu a dispărut din vorbire o serie 

de greşeli, se modifică şi unele aspecte legislative, de exemplu Hotărârea Curţii Constituţionale  Nr. 

36 din 05.12.2013, care a constatat că denumirea Limba Română este una legală şi nu poate fi 

contestată. De asemenea, rezultatele sondajului realizat au demonstrat că tinerii acordă o importanţă 

mare problemelor de limbă, iar pentru alolingvi limba română devine mai atractivă atunci când este 

un instrument de integrare socială. 

Problemele vizând funcţionarea, statutul şi funcţionarea limbilor ţin nu doar de sociolingvistică, 

ci şi de alte domenii ale ştiinţei şi ar trebui antrenate mai multe forţe şi resurse, pentru a ţine situaţia 

sub control şi a nu permite escaladarea conflictelor lingvistice. 

Au fost publicate 37 de articole în reviste acreditate şi în culegeri, 3 volume tematice, inclusiv 2 

lucrări ştiinţifico-didactice şi o culegere interuniversitară, a fost susţinută o teză de doctor în 

filologie, a fost organizat un simpozion naţional. Rezultatele au fost comunicate la 8 conferinţe 

internaţionale şi la 16 forumuri naţionale, a fost elaborat un curs de sociolingvistică, au fost 

publicate numeroase articole de cultivarea limbii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuneri de perspectivă 

 

Centrul de cercetări ştiinţe şi socio-umanistice în linii majore îşi va concentra investigaţiile 

asupra unor probleme actuale arheologice, lingvistice şi istorice. 

Dacă până în prezent cercetările arheologice cu preponderenţă  au fost axate pe investigaţii 

arheologice de teren a monumentelor în perspectivă se preconizează:  

a) Prelungirea investigaţiilor la  monumentele din zona Saharna, Stohnaia, Horodişte -Rezina; 

Sobari-Soroca, la obiectivele din rezervaţia muzeală Orheiul Vechi- Orhei; Stolniceni, 

Hansca din codrii Moldovei 

b) Utilizând metodele de cercetare GIS, ortofotoplan, arheomagnetică etc. se va realiza 

amplasarea topografică a monumentelor arheologice din regiunea de silvostepă a spaţiului 

pruto-nisrtrean; 

c)  Conturând principalele centre rezidenţiale în jurul cărora se concentrează  aşezări întărite şi 

civile va fi  posibilă stabilirea existenţei anumitor centre demografice . 

d) Stabilirea centrelor rezidenţiale care au funcţionat în aceiaşi perioadă istorică  va da 

posibilitatea de a contura regiunile administrative care prezentau principalele organizaţii 

economice, comerciale, religioase şi politice. 

Studierea pe regiuni a spaţiului pruto-nistrean prezintă indiscutabil o perspectivă necesară 

pentru studierea perioadelor pre-istorice şi antică nu numai a spaţiului în discuţie ci şi a întregului 

teritoriu carpato-danubiano-pontic. 

Concentrarea eforturilor investigaţiilor asupra evidenţierii analizei şi publicaţii principalelor 

manuscrise religioase sesizate în arhivele mănăstireşti va pune în evidenţă un nou aspect a activităţii 

culturale, spirituale şi de disciplinare şi smerenie a comunităţilor creştine din perioadele sec. XVIII-

XIX. 

Studierea detaliată a documentaţi arhivelor din ministerul de resort, USM cât şi din arhivele 

statului va permite de a stabili: 

a) Procentajul tineretului studios din fiecare regiune a RM în decursul activităţii USM 

b) Activitatea USM în constituirea principalelor centre universitare- Universitatea 

Pedagogică „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică „S. Răudăţan” cât şi a Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei. 

 În baza analizelor materialelor recoltate va fi posibilă prognozarea dezvoltării USM în 

întregime cât şi a principalelor direcţii de cercetare şi instruire. 

Analiza critică a materialelor memoriale obţinute de la persoane ce au activat în diverse 

ramuri de producţie, cultură, învăţământ, administraţie etc. va contribui substanţial la lărgirea 

setului de materiale informative, multe dn care nu şi-au găsit reflectarea în documentele oficiale. 



 

Memorialistica va deveni un suport în studierea diverselor aspecte ale istorii în RM. 

Cercetările în domeniul lingvistice vor prelungi să se concentreze asupra problemelor legate de 

utilizarea documentară  dar şi în viaţa de toate zilele a limbii române. Concomitent se va încerca de 

a studia  dialectele regionale din RM stabilind originea, vitalitatea şi soarta de mai departe  a acestor 

aspecte dialectologice.    

 


