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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

SESIUNEA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A XXVI-A

UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA, OFICIUL
MANAGEMENTUL
ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
ŞI PROTECŢIA
ELABORĂRILOR ŞTIINŢIFICE
ȘI SECȚIA RELAȚII
INTERNAȚIONALE
ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 1
FEBRUARIE – 1 MARTIE 2022,
SESIUNEA NAŢIONALĂ CU
PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
STUDENŢEŞTI, EDIŢIA A
XXVI-A.

INVITĂM TOŢI STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN CADRUL
UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA, CÂT ŞI
MASTERANZII DIN ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR DIN ŢARĂ ŞI DE PESTE HOTARE, SĂ PARTICIPE
CU COMUNICĂRI ÎN CADRUL ATELIERELOR SESIUNII:
Științe ale naturii și exacte: Biologie şi Pedologie; Materiale
avansate în chimie și biofarmaceutică; Chimie industrială și
ecologică; Fizică şi inginerie; Matematică şi informatică;
Științe umanistice: Istorie; Filosofie și Antropologie; Limbi
străine; Limba și literatura română;
Științe juridice și economice: Drept procedural; Drept penal;
Drept public; Drept internațional și european; Drept privat;
Ştiinţe economice;
Științe sociale: Comunicare și teoria informării; Teoria și
practica jurnalismului; Psihologie; Ştiinţe ale Educaţiei;
Sociologie și Asistenţă Socială; Relații Internaționale; Ştiinţe
Politice și Administrative.
Detalii aici.
Cerințe privind întocmirea rezumatului
Datele de contact ale Moderatorilor Sesiunii naționale cu
participare
internațională
de
Comunicări
Științifice
Studențești, ediția a XXVI-a
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA – NOUL PARTENER AL
BOOKFEST CHIȘINĂU 2022

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat
din Moldova (USM), Uniunea Editorilor din Republica Moldova și
Asociația Editorilor din România anunță revenirea Salonului
Internațional de Carte Bookfest la Chișinău.
Astfel, consorțiul de parteneri al Bookfest Chișinău, printre care
și noul membru – USM, a stabilit perioada de desfășurare a
evenimentului pentru 31 august – 4 septembrie.
Detalii aici.

ACORD DE COLABORARE ÎNTRE
UNIVERSITATEA DE STAT DIN
MOLDOVA ȘI UNIVERSITATEA
JAGIELLONIANĂ DIN CRACOVIA,
POLONIA

Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea
Jagielloniană din Cracovia, Polonia au semnat un acord de
parteneriat privind implementarea în comun a proiectului
intitulat „Determinări geopolitice și evoluția ordinii
internaționale în regiunea Europei Centrale și de Est și
Caucazul de Sud” în cadrul apelului „Diplomația publică
2022”, anunțat și susținut de către Ministerul Afacerilor
Externe al Poloniei.
Detalii aici.

PREMII ȘI DIPLOME DE PARTICIPARE PENTRU
ÎNVINGĂTORII MARATONULUI DE PROGRAMARE
„THE GAME OF CODE. WINTER HAS COME!”

Universitatea de Stat din Moldova și Liceul
Teoretic „Orizont” au organizat ceremonia
de premiere a Maratonului de programare
„The Game of Code. Winter has Come!”.
Evenimentul s-a desfășurat în incinta Digital
Park.
Organizatorii concursului au înmânat premii
și

diplome

de

participare

tuturor

învingătorilor Maratonului de programare
„The Game of Code. Winter has Come!”.
Lista învingătorilor poate fi vizualizată aici.
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PATRU STUDENȚI DOCTORANZI AI
USM – CÂȘTIGĂTORI AI BURSEI DE
EXCELENȚĂ A GUVERNULUI ȘI AI
BURSEI PE DOMENII ȘTIINȚIFICE
ț

Patru studen i doctoranzi ai Universit
(USM)

vor

beneficia

şi

Guvernului
Conform

hot

în

acest

ăț ii

de Stat din Moldova

de Bursa de excelen ță a
ș tiin ț ifice.
excelen ță
a
Guvernului,
în
acordat ă urm ă torilor studen ț i

an

de Bursa pe domenii

ă rârii,

Bursa

de

cuantum de 2500 de lei, va fi
doctoranzi ai USM:
Cristina
Ontologie

Ș tiin ț e

Lazariuc

și

–

specialitatea

gnoseologie,

anul

III,

ș tiin ț ific ă 631.01.
Ș coala Doctoral ă

Umaniste;

ș tiin ț ific ă 134.01. Fizica ș i
Ș coala Doctoral ă Ș tiin ț e
Fizice, Matematice, ale Informa ț iei ș i Inginere ș ti;
Diana Cebotari – specialitatea ș tiin ț ific ă 141. 02. Chimie
coordinativ ă , anul III, Ș coala Doctoral ă Ș tiin ț e Biologice,
Geonomice, Chimice ș i Tehnologice.
Bursa pe domenii ș tiin ț ifice, în cuantum de 2000 de lei, a
fost ob ț inut ă de c ă tre:
Petru Ciorba – specialitatea ș tiin ț ific ă 166.01. Ecologie,
anul III, Ș coala Doctoral ă Ș tiin ț e Biologice, Geonomice,
Chimice
ș i Tehnologice. Institu ț ia organizatoare de
Dumitru Rusnac – specialitatea

tehnologia materialelor, anul III,

doctorat.

Ministerul

Federal

și

(BMBF)

ț

Educa iei

Ministerul

Germania
ini iate

ț

al

de

Afacerilor

ț

(AA)

sus in

de

Stat

din

privind consolidarea cooper
în

ț
profesional ă

domeniul

formarea
didactice,

Leipzig

ă rii

din

proiectele
(MIL)

Moldova

și

educa iei

Germania

Externe

constant

Moldova-Institut

Universitatea

din

și

(USM)

ț

interna ionale

cercet

ă rii

prin

ă a cadrelor
ș colilor
de

continu

organizarea

ă /toamn ă pentru studen ț ii din Republica
Moldova ș i Germania, elaborarea manualelor,
ghidurilor
ș i materialelor didactice etc.
Colaborarea dintre USM ș i MIL continu ă ș i în
var

anul 2022 cu noi proiecte interesante pentru

ț și

studen i

RECTORUL
DR.

IGOR

VICEPRE
VASILE

cadre didactice.

UNIVERSIT
SAROV

ȘEDINTELE

ĂȘURATE
Ă A FI

URMEAZ

DE

AVUT

STAT
O

DISCU

PROIECTELOR
ÎN

DIN

ANUL

2021

ORGANIZATE

ȘI

AU

DR.

VIZAT

COLABORARE

ACTIVIT
USM

CU

LEIPZIG,

ȚIILE
DE

DE

MOLDOVA,

ÎNTREVEDERE

MOLDOVA-INSTITUT

DUMBRAVA.

REZULTATELE
DESF

ĂȚII

A

ȘI

ĂȚILE
MIL

ÎN

CARE
ANUL

2022.

DETALII

AICI.
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CONSILIUL MIXT DE GUVERNARE AL
MEDIACOR A VALIDAT INIȚIEREA
PROGRAMELOR DE LICENȚĂ ȘI MASTER ÎN
DOMENIUL NEW-MEDIA ȘI GAME-DESIGN
LA USM

Centrul
MEDIACOR a fost
fondat în
parteneriat cu
Ministerul
Educației și
Cercetării,
Ministerul
Culturii,
Ambasada SUA,
USAID, Guvernul
Suediei și al Marii
Britanii în 2021 cu
investiții de peste
3 milioane USD.

Membrii Consiliului Mixt de Guvernare al MEDIACOR s-au
întrunit în prima ședință de la lansarea centrului. Subiectele
dezbătute în cadrul întrunirii au vizat aprobarea obiectivelor
strategice ale MEDIACOR; crearea consiliului consultativ al
partenerilor de dezvoltare și stabilirea convocării acestuia;
validarea criteriilor de eligibilitate a viitorilor rezidenți,
validarea inițierii programelor de licență și master în domeniul
new-media și game-design la USM în parteneriat cu Asociația
COR etc.
Pentru a popula cu rezidenți Centrul MEDIACOR, consiliul mixt
de coordonare a validat condițiile și criteriile pentru rezidenți,
astfel încât în februarie 2022 să fie anunțat un apel public
pentru companiile ce produc conținut digital media,
sunet/video/film/animații, dar și mass media să aplice pentru a
face parte din comunitate și a dezvolta proiecte cu studenții atât
în studiourile de producție și filmări, cât și mini-oficii.
Detalii aici.
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Decanul FJȘC, Victoria BULICANU a prezentat cele
două săli ale Laboratorului de televiziune care au
fost dotate cu aparate de fotografiat de ultimă
generație,

camere

web,

drone,

microfoane,

promptere, ecrane LED, lumini de studio, softuri de
montaj audio și video.
În

incinta

studiourilor

studenții

urmează

să

realizeze emisiuni cu caracter analitic și informativ
pentru postul TV al FJȘC „Unda liberă”.
Valoarea investițiilor realizate de DRRM pentru
achiziționarea tehnicii și echipamentului specializat
este de cca 30 de mii de euro.

LABORATORUL DE TELEVIZIUNE AL USM
ȘI-A
REDESCHIS
UȘILE
DUPĂ
RENOVAREA SPAȚIILOR ȘI DOTAREA CU
ECHIPAMENT
ȘI
TEHNICĂ
SPECIALIZATĂ

Grație colaborării dintre Universitatea de Stat din Moldova
(USM) și Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova
(DRRM), Laboratorul de televiziune al Facultății de Jurnalism și
Științe ale Comunicării (FJȘC) și-a redeschis din nou ușile
după un amplu proces de renovare a spațiilor și dotare a
acestora cu echipament și tehnică specializată.
Laboratorul a fost vizitat de către rectorul USM, Igor ȘAROV,
șeful Cancelariei Prim-Ministrului României, cu rang de
ministru, Mircea ABRUDEAN, secretarul de stat al DRRM,
Adrian DUPU, E.S., Ambasadorul României în Republica
Moldova, Daniel IONIȚĂ și consilierul Secretariatului General al
Guvernului României, Tudor Rareș CĂTĂNICIU.

FORMAREA CONTINUĂ A ASISTENȚILOR SOCIALI PE AGENDA DISCUȚIILOR MINISTERULUI
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE ȘI A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

Formarea

continuă

a

asistenților

sociali,

valorificarea

studiilor de master în domeniul asistenței sociale, cooperarea
în vederea angajării în câmpul muncii a absolvenților în
domeniu, desfășurarea de proiecte și studii sociologice –
acestea și alte subiecte au fost discutate de reprezentanții
Universității de Stat din Moldova (USM) și Ministerului Muncii
și Protecției Sociale (MMPS), în cadrul unei ședințe online.
Detalii aici.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA A LANSAT APELUL DE ÎNSCRIERE LA
CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2022
Centrul Formare Continuă (CFC) din cadrul
Universității de Stat din Moldova promovează
învățarea pe tot parcursul vieții prin oferirea
oportunităților de formare continuă a adulţilor din
diferite domenii profesionale. Oferta educațională
este actualizată în fiecare an, fiind racordată la
politicile educaţionale ale statului, inclusiv la
cerinţele pieţei muncii.

Notă:
Cursurile de formare profesională continuă vor fi
realizate în format on-line.
Cursurile de formare profesională continuă vor fi
organizate fără întreruperea activității profesionale:
4-5 zile pe săptămână (în prima sau în a doua
jumătate a zilei de muncă), inclusiv sâmbătă.
Cursurile sunt oferite din cadrul programelor de
formare continua acreditate de ANACEC.

Oferta educațională a Universității de Stat din Moldova pentru perioada ianuarie – iunie 2022 conține:
1. Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și de conducere din instituțiile preuniversitare, oferite în volum
de 10/ 20 credite la următoarele specialități:
Istorie, Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Limba engleză, Limba franceză, Limba şi literatura română, Educație
pentru societate, Pedagogia în învățământul primar, Managementul educațional.
În dependență de necesitate, doritorii se pot înscrie la programul integral de 20 credite, constituit din Modulul A „Psihopedagogie”,
„Dezvoltare personală”, „TIC în educație” (10 cr.) și Modulul B „Didactica disciplinei de specialitate” (10 cr.) sau doar la unul din aceste
două module.
2. Cursuri de formare profesională continuă pentru personalul din Biblioteci. Cursul oferit este structurat pe două module:
Modulul A „Bazele biblioteconomiei și științelor informării” (10 credite), destinat persoanelor care au altă formare decât în
domeniul Biblioteconomiei;
Modulul B „Tendințe moderne în activitatea infodocumentară” (10 credite), destinat personalului de specialitate din bibliotecile
publice teritoriale, bibliotecile școlare, bibliotecilor universitare.
NOUTĂȚILE anului 2022 sunt:
3. Programul de formare continuă Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, destinat specialiștilor din serviciile turistice, ospitalitate și
ghidaj turistic. Programul este realizat în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Republica Moldova.
Cursul este constituit din 3 module:
Modulul A – comun pentru ambele categorii de formabili;
Modului B1 – pentru ghizii de turism;
Modulul B2 – pentru specialiștii din turism și ospitalitate;
Modulul C – comun pentru ambele categorii de formabili.
4. Cursul de formare profesională continuă pentru cadrele didactice care predau disciplina Religia.
Universitatea de Stat din Moldova a răspuns pozitiv la solicitarea grupului de inițiativă privind necesitatea de formare continuă a
profesorilor de Religie.
DETALII AICI.

În contextul evoluției situației pandemice a infecției COVID-19 și prelungirii stării de
urgență în sănătate publică până la 15.03.2022 și ținând cont de instituirea pragului de
alertă roșu în mun. Chișinău, rectorul Igor ȘAROV a aprobat Ordinul nr. 19/2022 „Cu
privire la stabilirea regimului special de lucru în cadrul Universității de Stat din
Moldova”.
Astfel, începând cu data de 24 ianuarie 2022 și până la modificarea pragului de alertă
roșu în mun. Chișinău, Universitatea de stat din Moldova va activa în regim special după
cum urmează:
Personalul didactic va realiza activitățile educaționale, conferințele științifice,
adunările și întrunirile profesionale în regim on-line;
La serviciu va fi atras doar personalul strict necesar pentru asigurarea funcționalității
instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la locul
de muncă (oficiu) în special personalul auxiliar/de deservire (munca în ture), din
cadrul căminelor și blocurilor de studii, pe durata programului de muncă, cu
respectarea distanței sociale, utilizarea măștilor și mănușilor de protecție, cu
dezinfectarea, ori de câte ori va fi necesar, mâinile și suprafețele de birou;
Angajații, care în virtutea atribuțiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanță,
vor desfășura activitatea prin muncă la domiciliu, urmând să prezinte conducătorului
nemijlocit darea de seamă despre lucrul efectuat la distanță.
În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice și a modificării pragului de
alertă, Universitatea de stat din Moldova va revizui ordinul nr. 19/2022.
În context, reiterăm îndemnul către comunitatea universitară de a se vaccina împotriva
virusului COVID-19. Împreună oprim pandemia.
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PROGRAM DE SCHIMB ACADEMIC CU
UNIVERSITATEA DIN GENEVA, ELVEȚIA
2022- 2023

Sunt eligibile persoanele înscrise la studii de licență,
masterat sau doctorat la Universitatea de Stat din Moldova.
Bursa poate fi acordată unei persoane pe un an academic sau
la două persoane, pe câte un semestru.
Candidaţii care solicită bursă vor completa un dosar, după
cum e indicat în foaia de prezentare a UniGe (Anexa 1). De
asemenea, ei trebuie să se înscrie online, la adresa indicată
în foaia de prezentare. Adițional, comisia de concurs solicită
anexarea la dosar a CV-ului candidatului. Dacă un document
va fi lipsă în dosar, candidatul va fi respins din start.
O condiţie absolut necesară este cunoașterea limbii franceze
(nivelul B2 – CECRL), pentru a putea urma cursuri în această
limbă. Candidații cu diplome de DALF nivel B2 sau superior
sunt rugați să anexeze actele doveditoare la dosar. Ceilalți
candidați vor participa la un interviu, pentru a li se evalua
nivelul de cunoaștere a limbii franceze și vor prezenta o
scrisoare despre competențele lingvistice, semnată de un
profesor de franceză.

Data limită de expediere a dosarelor –
20 martie 2022.
Pentru detalii:
oxanacapatina@yahoo.fr

Detalii aici.

APEL DE PARTICIPARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI
NAȚIONALE „ȘTIINȚA DESCHISĂ ÎN REPUBLICA
MOLDOVA”, EDIȚIA A II-A
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în
colaborarea

cu

Universitatea

de

Stat

din

Moldova

organizează ediția a II-a a conferinței naționale „Știința
Deschisă în Republica Moldova”. Evenimentul științific este
organizat în cadrul proiectului Stimularea angajamentului
Republicii

Moldova

în

Știința

Deschisă:

suport

metodologic și aplicativ (Cifrul proiectului 21.70105.40ȘD)
și se va desfășura în perioada 26-27 mai 2022.
Conferința dedicată Științei Deschise oferă o platformă
unică pentru cercetători, bibliotecari, editori, practicieni,
furnizori de infrastructură, factori de decizie politică și alte
părți interesate importante pentru a discuta despre cele
mai recente și viitoare evoluții în Știința Deschisă.
Participanții se pot înregistra până la data de 20 februarie,
conform Formularului de participare, care va fi expediat în
format

word,

la

una

din

adresele

de

e-mail

stiinta.deschisa@idsi.md sau idsi.chisinau@gmail.com.
Detalii aici.
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NECROLOG ION NICULIȚĂ
(27 MAI 1939 – 2 IANUARIE 2022)

La 2 ianuarie, 2022 s-a așternut doliu asupra învățământului superior și cercetării din Republica Moldova prin trecerea în
neființa a profesorului universitar, doctor habilitat, Ion NICULIȚĂ.
Distinsul Profesor a fost unul dintre cei mai recunoscuţi arheologi din spaţiul românesc şi nu numai, pe drept cuvânt
considerat întemeietorul şcolii de arheologie din Republica Moldova.
Multiplele realizări ştiinţifice în domeniu, monografiile, articolele de flux internaţional, vestigiile arheologice de valoare,
creşterea şi îndrumarea a generaţii de savanţi în domeniu, precum şi educarea a câtorva zeci de generaţii de studenţi, iau asigurat recunoaşterea statutului de patriarh în domeniului istoriei şi arheologiei.
Ion NICULIȚĂ s-a născut la 27 mai 1939 în comuna Zârneşti, judeţul Cahul. După ce a urmat şcoala în satul natal, Ion
NICULIȚĂ a fost admis la Facultatea de Istorie a Universităţii din Chişinău unde a studiat între 1958 şi 1963. Începând cu
anul 1968 a fost doctorand la specialitatea „Arheologie” la Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova, unde va
susține în 1972 teza de doctor în istorie, iar mai târziu, în 1991, cea de doctor habilitat.
La Universitatea de Stat din Chişinău / Moldova parcurge toate etapele carierei universitare: asistent (1963-1968), lector
(1970), lector superior (1974-1976), conferențiar (1976-1992) și profesor universitar (din 1992).
Începând cu anul 1984, a fost șeful Catedrei de Istorie Antică și Medievală, apoi al Catedrei de Arheologie și Istorie Antică.
Iar, în perioada 1993-2002 va deţine şi funcţia de decan al Facultăţii de Istorie.
Interesele ştiinţifice ale profesorului NICULIȚĂ au fost axate pe interferenţele culturale din sud-estul Europei, între
sfârşitul celui de-al II-lea mileniu a. Chr. şi până la mijlocul mileniului I p. Chr., în special: aspecte de etnogeneză ale
istoriei tracice timpurii, istorie şi civilizaţie geto-dacică, continuitate daco-romană şi procese de romanizare etc. Pentru aşi concentra cercetările, în anul 1990 profesorul NICULIȚĂ a organizat la Universitate Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice
„Tracologie”. Sub conducerea sa au fost studiate o serie de situri arheologice: Hansca, Dănceni, Suruceni, Butuceni, Sobari,
Trebujeni, Saharna, precum şi cele de la Dunărea de Jos, Satu Nou/ Novosel’skoye şi Orlovka (Cartal) din Ucraina.
Continuarea aici.
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