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CUPRINS:
Universitatea de Stat din Moldova își reafirmă poziția de lider în topul național al
universităților conform Webometrics;
Studenții Facultății de Drept vor reprezenta USM la un concurs de talie mondială în
domeniul dreptului internațional umanitar;
Proiectul Erasmus+ „MIC-Moldavie – Entrepreneuriat-Etudiant” – în curs de
implementare la Facultatea de Științe Economice a USM;
Instruirea de calitate a viitorilor jurnaliști și formarea continuă a cadrelor didactice –
obiectul Acordului de colaborare dintre USM și TVR Moldova;
Facultatea de Științe Economice a USM organizează cursuri de formare profesională în
domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement;
Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – pe agenda discuțiilor
reprezentanților Facultății de Științe Economice și a XY Incubator SRL;
Rectorul Universității de Stat din Moldova, în vizită de lucru la Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava;
Rectorul USM a avut întrevederi cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului României și cu
secretarul de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova;
Universitatea de Stat din Moldova consolidează parteneriatul cu instituțiile de
învățământ superior din România;
Zilele Studentului FRIȘPA;
Universitatea de Stat din Moldova participă în cadrul unui nou Proiect European:
Msca-Rise Labour – 101007766;

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
ÎȘI REAFIRMĂ POZIȚIA DE LIDER ÎN TOPUL
NAȚIONAL AL UNIVERSITĂȚILOR,
CONFORM WEBOMETRICS

PERFORMANȚA
TA ÎNCEPE
AICI!

Ranking Web of Universities, a publicat o nouă ediție
a topului universităților, ediția de iarnă 2022, în cadrul
căreia au fost vizate circa 31 000 de instituții din
întreaga lume, inclusiv 24 din Republica Moldova,
primul loc în clasamentul național fiind atribuit
Universității de Stat din Moldova.
Topul Ranking Web of Universities (Webometrics) este
realizat o dată la șase luni de Consiliul Superior pentru
Cercetări Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi
Inovării al Spaniei.
Conform datelor Ranking Web of Universities,
Universitatea de Stat din Moldova conduce clasamentul
instituțiilor de învățământ superior din țară, situându-se
pe locul 275 în Europa Centrală și de Est, 1133 în
Europa și 3610 în lume.
Detalii aici.
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STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT
VOR REPREZENTA UNIVERSITATEA
DE STAT DIN MOLDOVA LA UN
CONCURS DE TALIE MONDIALĂ ÎN
DOMENIUL DREPTULUI
INTERNAȚIONAL UMANITAR
Studenții Facultății de Drept, Filiera Francofonă vor
reprezenta Universitatea de Stat din Moldova la concursul
internațional „Jean Pictet” ediția a 38-a care se va desfășura
în Albania, în perioada 19-26 martie 2022.

Participanții urmează să înțeleagă
și să aplice simularea, fiind
apreciată în special capacitatea de
a se poziționa într-un scenariu
fictiv; capacitatea de a distinge
elementele și detaliile importante
ale spețelor; de a identifica
probleme strategice; stabilirea
oportunităților și ale riscurilor,
inclusiv capacitatea de a înțelege
complexitatea evenimentelor și
rolul atribuit diferitelor etape ale
simulării, utilizarea datelor fără a
inventa fapte, concentrându-se pe
dreptul internațional public.
Procesul de pregătire a studenților
pe
segmentul
dreptului
internațional
umanitar
va
fi
monitorizat săptămânal, având ca
obiectiv sporirea șanselor de
succes ale echipei Universității de
Stat din Moldova. Evenimentul
constituie o oportunitate majoră
pentru studenții de la facultățile de
drept de a demonstra competențele
formate
în
cadrul
instruirii
universitare.

Echipa Filierei Francofone a Facultății de Drept va fi
reprezentată de Dumitru STOICA, student anul II; Veronica
VORNIC și Ecaterina GÎDEI, studente anul III.
Coordonatori din partea cadrelor didactice sunt: dr., conf.
univ. Olga DORUL; dr., conf. univ. Doina CAZACU
(Departamentul Drept Internațional și European); dr., conf.
univ. Vitalina BAHUNEANU, prof. Franceza juridică.

Participarea

la

concurs

implică

cunoașterea

aprofundată a tuturor ramurilor relevante ale
dreptului

internațional

public,

aplicabile

conflictelor armate, scopul de bază este „de a scoate
dreptul din cărți”, iar obiectivele sunt „Învață,
Concurează, Întâlnește”.
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PROIECTUL ERASMUS+ „MIC-MOLDAVIE –
ENTREPRENEURIAT-ETUDIANT” – ÎN CURS
DE IMPLEMENTARE LA FACULTATEA DE
ȘTIINȚE ECONOMICE A USM

Prim-prorectorul Univeristății de Stat din Moldova
(USM) Otilia DANDARA și prorectorul Aurelia
HANGANU

au

Coordonatorul

avut
de

astăzi

o

proiect

întrevedere

Erasmus+

cu

„MIC-

Moldavie – Entrepreneuriat-Etudiant”, prof., Jean
Claude MILLION, responsabil de programul de
Licența

Profesională

Antreprenoriat

în

«

Spațiul

Management
European

»

de

și
la

Univeristatea din Strasbourg. La discuții au mai
participat decanul Facultății de Știiințe Economice,
Maria

HĂMURARU,

șefa

Oficiului

mobilități

academice, Lucia CASTRAVEȚ și șefa Centrului

Proiectul este axat pe dezvoltarea
antreprenoriatului studențesc,

universitar francofon, Silvia GUȚU.
În cadrul ședinței au fost discutate activitățile
planificate în cadrul proiectului și organizarea

mobilitatea studenților și formarea
personalului universitar.

acestora, în perioada imediat următoare, în vederea
selectării studenților-candidați de la Facultatea de
Științe Economie a USM pentru participare la
Bursele de mobilitate academică Erasmus+ oferite
de Universitatea din Strasbourg, precum și despre
noi

posibilități

de

colaborare

interuniversitară

inclusiv prin dezvoltarea de noi proiecte didactice
și științifice.
Bursele

sunt

Erasmus+

acordate

în

„MIC-Moldavie

cadrul
–

Proiectului

Entrepreneuriat-

Etudiant” – trei pentru stagii (de 2 luni) și două
pentru mobilitatea de studii (de 4,5 luni).
Detalii aici.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
INSTRUIREA DE CALITATE A
VIITORILOR JURNALIȘTI ȘI
FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR
DIDACTICE – OBIECTUL ACORDULUI
DE COLABORARE DINTRE USM ȘI TVR
MOLDOVA

Consolidarea legăturilor culturale și educaționale în
vederea instruirii de calitate a viitorilor jurnaliști,
formarea continuă a cadrelor didactice, schimburi de
experți, cercetători, profesori, studenți, precum și
informații și materiale promoționale, didactice,
științifice în diverse domenii reprezintă obiectul
Acordului de colaborare dintre USM și TVR Moldova.
În domeniul didactic vor fi realizate stagii de practică,
ore de laborator și lecții de profesionalizare; elaborate
ghiduri, note și suporturi de curs, iar în domeniul de
creație – organizate proiecte de creație jurnalistică, în
vederea realizării materialelor jurnalistice pentru toate
segmentele sistemului mass-mediei: presă tipărită,
radio, TV, agenții de știri, jurnalism online; concursuri
și festivaluri de profil și activități de voluntariat în
mass-media.

Detalii aici.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A
USM ORGANIZEAZĂ CURSURI DE FORMARE
PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SERVICII
HOTELIERE, TURISM ȘI AGREMENT

Facultatea
de

Stat

practic

din

ă

în

profesional
Turism

și

de

ă

Ș tiin ț e

Moldova
cadrul
în

Economice
a

organizat
Cursului

domeniul

Agrement

a

dedicat

Universit

ăț ii

o

activitate

de

formare

Servicii

Hoteliere,

antreprenorilor

din

domeniul turismului din Republica Moldova.

ACTIVITATEA PRACTICĂ A VIZAT DISCIPLINA
PRACTICA EXCURSIONISTĂ, ÎN CALITATE DE
FORMATOR A FOST TATIANA LUPAȘCU, TRAINER
NAȚIONAL, ACREDITAT WFTGA, MANAGER DE
PROIECTE DE DEZVOLTARE A DESTINAȚIILOR
TURISTICE.

Tematica lecției a vizat tipologia excursiilor, tehnici de
poziționare a grupului de turiști, particularități de
comunicare în cadrul excursiilor, tehnica întrebărilor,
gestiunea emoțiilor în cadrul unui tur etc.
Detalii aici.
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RECTORUL UNIVERSITĂȚII DE
STAT DIN MOLDOVA, ÎN VIZITĂ
DE LUCRU LA UNIVERSITATEA
„ȘTEFAN CEL MARE” DIN
SUCEAVA

Rectorul Universității de Stat din
Moldova (USM), Igor ȘAROV și
decanul Facultății de Biologie și
Pedologie
a
USM,
Vitalie
SOCHIRCĂ au efectuat în perioada
16-18 februarie a.c., o vizită de
lucru în cadrul Universității „Ștefan
cel Mare” (USV) din Suceava,
România.
Delegația USM a avut întrevederi
cu: Valentin POPA, rectorul USV,
Ștefan PURICI, prorector al USV,
Ciprian PALAGHIANU, decan al
Facultății de Silvicultură, Florin
PINTESCU, decan al Facultății de
Istorie și Geografie, Cătălin
ROIBU, șeful Laboratorului de
Biometrie Forestieră din Cadrul
Facultății de Silvicultură și Despina
SAGHIN, director de departament
la Facultatea de Istorie și
Geografie.

Rectorul

Igor

ȘAROV,

a

menționat că vizita de lucru în
cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava reconfirmă
parteneriatul excelent între cele
două

instituții

de

învățământ

superior, care a oferit studenților
și cadrelor didactice de la USM și
USV posibilitatea de a realiza
schimburi de experiență la nivel
academic, în domenii de interes.
„Avem

convingerea

realiza

împreună

că

vom

multe

alte

parteneriate și proiecte de succes
pentru
noștri”,

studenții
a

mai

și

profesorii

subliniat

Igor

ȘAROV.
O altă directivă de colaborare
trasată

în

cadrul

vizitei

la

Facultatea de Silvicultură a USV.
Detalii aici.

Discuțiile s-au axat, în
special, pe subiectele
privind actualele și
viitoarele colaborări
interinstituționale,
dezvoltarea proiectelor
transfrontaliere, precum
și posibilitatea încheierii
unor noi acorduri pentru
programele de dublă
diplomă.
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Întâlnirea

a

vizat

promovarea
termen

relaţiilor

lung

formării

aspecte

în

ce

prevăd

de

colaborare

pe

scopul

dezvoltării

şi

profesionale

în

domeniul

antreprenoriatului. Participanții la discuții
au vorbit despre necesitatea încheierii unui
Acord de parteneriat ce se va axa pe
organizarea

în

comun

a

seminarelor,

consultărilor, atelierelor de lucru, schimbul
de experienţă privind formarea profesională
pe

teme

de

interes

reciproc,

precum

Servicii Hoteliere, Turism și Agrement,
Marketing

și

Administrare,
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Logistică,
Contabilitate,

Business

și

Finanțe

și

bănci precum și studii practice în finanțare
și tehnologii informaționale.

Promovarea antreprenoriatului în rândul
tinerilor – pe agenda discuțiilor reprezentanților
Facultății de Științe Economice și a XY
Incubator SRL

Dezvoltarea unui parteneriat în vederea promovării
antreprenoriatului în rândul tinerilor a fost principalul
subiect discutat

de către reprezentanții Facultății de

Științe Economice a Universității de Stat din Moldova
în cadrul unei întrevederi cu Traian CHIVRIGA,
fondatorul entității XY Incubator SRL.

Rezultatele acestei colaborări urmează să asigure pregătirea profesională a specialiştilor în domeniile: Business
și administrare, Contabilitate, Finanțe și bănci, Marketing și Logistică, Servicii Hoteliere, Turism și Agrement
prin facilitarea aplicării metodelor interactive, instrumentelor TIC în desfăşurarea procesului de predare-învățare
și evaluare în domeniile vizate precum și prin antrenarea personalului specializat (masteranzi, doctoranzi,
cercetători, cadre universitare în domeniile de profil) în organizarea și desfășurarea de evenimente și participarea
la derularea proiectelor pentru studenți.

7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
CONSOLIDEAZĂ PARTENERIATUL CU
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
DIN ROMÂNIA
Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), dr.,
conf. univ, Igor ȘAROV a avut o întrevedere cu ministrul
Educației al României, Sorin Mihai CÎMPIANU și
secretarul de stat pentru Învățământ superior, Gigel
PARASCHIV, în cadrul vizitei de lucru efectuată la 22
februarie a.c., la București.
Subiectele abordate în cadrul discuțiilor au vizat:
colaborarea dintre Universitatea de Stat din Moldova și
instituțiile de învățământ superior din România; formarea

RECTORUL USM A AVUT ÎNTREVEDERI CU
ȘEFUL CANCELARIEI PRIM-MINISTRULUI
ROMÂNIEI ȘI CU SECRETARUL DE STAT AL
DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU
REPUBLICA MOLDOVA

continuă a cadrelor universitare; programele cu dublă
diploma (licență și master); organizarea mobilităților
academice pentru studenți și profesori; desfășurarea
conferințelor științifice comune etc.

Igor ȘAROV, rectorul USM, a efectuat o vizită de lucru
la București, unde a avut o întrevedere cu Adrian DUPU,
secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu
Republica Moldova (DRRM) al Guvernului României și
cu

Mircea

ABRUDEAN,

șeful

Cancelariei

Prim-

Ministrului român.
Discuțiile purtate cu cei doi oficiali români au vizat
perspectivele de colaborare și inițierea unor noi proiecte
comune în anul 2022, precum și rezultatele acțiunilor
realizate cu sprijinul Guvernului României pentru mediul
academic din Republica Moldova.
Detalii aici.

De asemenea, rectorul USM, Igor ȘAROV a efectuat o

Menționăm că începând cu anul 2018 Universitatea de Stat

vizită la Universitatea din București (UniBuc), unde s-a

din

întâlnit cu rectorul UniBuc, prof. univ. dr. Marian

Universitaria, din care fac parte Academia de Studii

PREDA. Pe lângă o serie de evenimente la nivelul celor

Economice din București, Universitatea din București,

două rectorate, au fost discutate și prioritățile de

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea

colaborare pentru anul curent între cele două instituții

„Alexandru Ioan Cuza„ din Iași și Universitatea de Vest din

de învățământ superior.

Timișoara.

Moldova

este

membră

asociată

a

Consorțiului

Tot în cadrul vizitei la București, Igor ȘAROV a avut o
întrevedere cu E.S. Ambasadorul Republicii Moldova în
România, Victor CHIRILĂ.
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ZILELE STUDENTULUI FRIȘPA
LA FRIȘPA A FOST LANSAT
CENTRUL PENTRU STUDII
DE SECURITATE ȘI
MANAGEMENTUL
CRIZELOR

În cadrul evenimentelor desfășurate cu
această ocazie studenții FRIȘPA au
dialogat cu : Benedetto DELLA
VEDOVA, secretar de Stat pentru
Afaceri
Externe
și
Cooperare
Internațională a Republicii Italiene,
Mihai POPȘOI, vicepreședinte al
Parlamentului Republicii Moldova,
Nicu POPESCU, viceprim-ministru,
ministrul Afacerilor Externe și
Integrării Europene al Republicii
Moldova,
Oleg
SEREBRIAN,
viceprim-ministru pentru Reintegrare,
Daniel FUNERIU, High Level Advisor
al Uniunii Europene pe lângă Guvernul
Republicii Moldova, personalități din
domeniul academic, diplomați, precum
și reprezentanții societății civile.

Scopul Centrului este de a dinamiza
și
dezvolta
cercetările
și
analiza/expertiza pe dimensiunea
sectorului de securitate și a
managementului conflictelor.
În cadrul centrului vor fi antrenați
cercetători, masteranzi, precum și
studenți care sunt preocupați în
special
de
problematica
dimensiunilor de securitate, de
vulnerabilitățile securității naționale
și regionale, precum și de subiect ce
abordează tematica conflictelor.
În cadrul Zilelor Studentului FRIŞPA
a avut loc prezentarea cărții
„Deceniul furie şi indignării. Cum
ne-au schimbat ultimii ani?”, semnată
de către Sorin IONIȚĂ, expert
politici publice, fondator Expert
Forum (EFOR), România.

Centrul pentru Studii de Securitate și
Managementul Crizelor a semnat un
acord de colaborare cu Centrul
pentru Prevenirea Conflictelor și
Early Warning din România.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA PARTICIPĂ ÎN CADRUL UNUI NOU
PROIECT EUROPEAN: MSCA-RISE LABOUR – 101007766
În luna ianuarie 2022 a fost lansat și și-a început implementarea Proiectul 101007766 „Abordarea angajării
informale în Asia: construirea de soluții post-COV19 pentru precaritate prin studii de caz bazate pe dovezi
despre Bhutan, Laos, Maldive, Myanmar, Filipine, Thailanda și Vietnam (LABOUR)”. Proiectul este realizat
în cadrul programului H2020-MSCA-RISE-2020 cu suportul Comisiei Europene.
Proiectul este coordonat de Universitatea din Tallinn (Estonia). Universitatea de Stat din Moldova împreună cu
Dublin City University (Ireland), Stockholms Universitet (Sweden), Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
(Portugal), Latvijas Universitate (Latvia) și Marmara University (Turkey) sunt parteneri în cadrul proiectului.
Activitățile proiectului cuprind vizite de studii ale profesorilor și studenților din țările partenere, participări în
activități științifice și de cercetare axate pe tematica proiectului „Abordarea angajării informale în Asia:
construirea de soluții post-COVID19 pentru precaritate prin studii de caz bazate pe dovezi despre Bhutan,
Laos, Maldive, Myanmar, Filipine, Thailanda și Vietnam (LABOUR)”.
Perioada de implementare a proiectului este 2022-2023.
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STUDENȚII FRIȘPA AU ÎNĂLȚAT SPRE CER BALOANE ÎN CULORILE DRAPELULUI
UCRAINEI.
MESAJUL ACȚIUNII FIIND: 𝐏𝐞 𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐚̆ 𝐳𝐛𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐥𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐬̗𝐢 𝐧𝐮 𝐠𝐥𝐨𝐚𝐧𝐭̗𝐞

Universitatea de Stat din Moldova oferă peste 100 de locuri de cazare în căminele studențești
pentru refugiații din Ucraina.
Studenții voluntari de la universitate sunt implicați masiv în activități de susținere a
refugiaților.
În colaborare cu Biserica Universității de Stat din Moldova a demarat campania de colectare a
ajutoarelor pentru refugiați.
Profesorii universității oferă consiliere psihologică pentru cei care au nevoie.
La propunerea mai multor colegi a fost lansată inițiativa pentru usm-iști de transferare
benevolă a salariului pentru o zi în fondul ajutorului pentru refugiați.
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