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1.1 Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională 

 

 

Componența Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat din 

Moldova 

Președinte al CDSI – CULIUC Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor 

universitar, academician a1 AȘM, expert extern, ales de Senatul universitar; 

Secretar al CDSI – VIDAICU Mihaela, doctor în drept, conferențiar universitar, aleasă de către 

Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și studenților, membri ai Senatului USM; 

Membrii CDSI: 

ŞAROV Igor – Rector, Preşedintele Senatului şi al Consiliului de Administraţie, doctor în istorie, 

conferenţiar universitar; 

DANDARA Otilia – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, prim-prorector pentru 

activitate didactică și studențească USM; 

SALICOV Aurelia – director general Digital Park Moldova, desemnată de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării; 

HAREA Sergiu – preşedinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, desemnat 

de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

AMBROSII Ana – expert în monitorizarea și auditarea financiară, desemnată de Ministerul 

Finanțelor; 

DRUGUȘ loachim – doctor în științe fizico-matematice, director pentru ingineria produselor în 

cadrul companiei EST Computer, expert extem, ales de Senatul universitar; 

DOLGHI Cristina – doctor în științe economice, conferențiar universitar, aleasă de către 

Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și studenților, membri ai Senatului USM. 

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională (CSDI) a desfășurat 8 

ședințe, preponderent în regim online, datorită condițiilor pandemice din țară. În cadrul ședințelor 

CDSI s-au discutat, în principal, următoarele aspecte: 

 

1. Susținerea proiectului MEDIACOR, implementat de USM cu suportul financiar al 

USAID și Suediei -  pe parcursul acestui an au fost discutate aspectele legate de 

implementarea proiectului MEDIACOR, proiect care va oferi oportunități de instruire și de 

dezvoltare a noilor oportunități studenților și profesorilor din cadrul USM, precum și creare 

de noi parteneriate cu alți specialiști din țară și de peste hotare.  

 

2. Aprobarea proiectului bugetului USM pentru anul 2021.  
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3. Aprobarea noilor programe de master: (1) programul de studii superioare de master 

Studii de Securitate Națională, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și 

comportamentale, master de profesionalizare l20 credite ECTS, forma de învățământ 

cu frecvență, în cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, 

Universitatea de Stat din Moldova și (2) Dreptul și Guvernanța Afacerilor 

Internaționale și Europene, domeniul general de studiu 042 Drept, master de 

profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul 

Facultății Drept, Universitatea de Stat din Moldova. 

 

4. Externalizarea și eficientizarea serviciului alimentar . 

 

5. Aspecte manageriale și financiare legate de activitatea USM - taxele de studii 

pentru studenții străini, taxele de cazare în căminele studențești, aprobarea unităților 

manageriale de decan, șef departament, prodecan, aprobarea unităților manageriale – 

directori ai școlilor doctorale.   
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1.2 Senatul 

Senatul USM este organul suprem de conducere a Universității de Stat din Moldova care își 

desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, cu 

prevederile Cartei Universitare a USM și cu deciziile aprobate de membrii forului respectiv. 

 
În anul 2021 au avut loc 11 ședințe ale Senatului. Au fost realeși 4 membri din oficiu, decani 

ai facultăților: Biologie și Pedologie, Fizică și Inginerie, Științe Economice și Litere (la 

facultatea de Litere – în legătură cu transferul ex-decanului Adriana CAZACU în funcția de 

secretar de stat al MEC), în luna martie 2022 urmând a fi realeși noi reprezentanți ai facultăților 

pentru completarea cotei-părți, inclusiv ai reprezentanței studenților, care, conform Regulamentului 

Senatului USM (Partea II, p. 39, 40 ), sunt realeși în fiecare an. 

 
În cadrul ședințelor Senatului au fost abordate probleme legate de asigurarea calității studiilor și 

de cercetare științifică la USM, inclusiv activitatea școlilor doctorale. Au fost abordate 86 

subiecte de bază și 184 chestiuni curente. 

 
Deoarece anul de referință s-a menținut cu statutul de an al pandemiei Covid-19 – au fost 

impuse anumite rigori în condițiile desfășurării studiilor în regim mixt – online și față-n față – și în 

conformitate cu restricțiile impuse de legislația în vigoare pe timp de pandemie. În acest context, 

a fost ajustat calendarul academic la condițiile de realizare și finalizare a anului de studii, au 

fost modificate planurile de studii pentru anii absolvenți și determinate modalități de finalizare a 

programelor de studii, ciclul I, Licență și ciclul II, Master, au fost determinate modalități de 

realizare a stagiilor de practică în anii de studii I – II (III), studii superioare de Licență și 

anul I, studii superioare de Master, fiind aprobată Metodologia de susținere a tezelor de licență și 

master, online. 

 
Au fost aprobate planurile de învățământ pentru anul de studii 2021-2022. În cadrul studiilor 

prin doctorat/postdoctorat a fost examinat subiectul: Reconfigurarea structurii studiilor de doctorat 

de la USM, Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în 

cadrul USM. Tot în perioada de referință au fost elaborate, redactate, modificate, aprobate și alte 

regulamente ce vizează funcționalitatea instituțională, inclusiv: Regulamentul instituțional 

privind conferirea titlurilor științifico-didactice, Metodologia de organizare și realizare online a 

evaluării finale, Regulamentul instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 

III, Metodologia de admitere la studii doctorale, Regulamentul privind organizarea, desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice la USM, Regulamentul 

de recunoaștere și echivalare a studiilor; Metodologia de admitere, ciclul I-Licență și ciclul II-

Master, Regulamentul privind organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor 

didactice și științifico-didactice la Universitatea de Stat din Moldova, Metodologia de organizare, 

desfășurare și monitorizare a activității didactice în condițiile pandemiei, Regulamentul 

instituțional privind Registrul electronic al reușitei academice, Standardele Instituționale de 

Competență Digitală pentru cadrele didactice USM, Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei de etică și integritate academică a Universității de Stat din Moldova, Regulamentului 

privind organizarea Universiadei 

„Mens sana in corpore sano” a cadrelor didactice, a angajaților USM în cadrul USM, Strategia 

de dezvoltare digitală a USM, Strategia de internaționalizare a USM, Regulamentul Media COR, a 

fost modificat Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de 

postdoctorat în cadrul USM etc. 
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Problemele curente apărute între ședințele Senatului au fost examinate în cadrul ședințelor operative, 

Orei decanilor, Biroului Senatului, asigurându-se totală transparență subiectelor întru recomandare 

Senatului pentru a fi supuse votului membrilor acestora. 

 

Structura Senatului 
 

 

Președinte, conferențiar universitar, doctor în istorie Igor Șarov, rector USM  

Biroul Senatului: 

Conferențiar universitar, doctor în istorie Igor Șarov, rector USM, președinte; 

Profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie Otilia Dandara, prim-

prorector, prorector pentru activitatea didactică, vicepreședinte; 

Profesor universitar, doctor habilitat în drept Violeta Cojocaru, prorector 

pentru managementul instituțional; 

Conferențiar universitar, doctor habilitat în filologie Aurelia Hanganu, 

prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale 
 

 

 
 

 
 

 

 

Comisiile permanente ale Senatului – 8 

 
1. Comisia de etică și integritate academică 

2. Comisia activitate didactică și evaluare academică 

3. Comisia managementul universitar șu dezvoltare instituțională 

4. Comisia pentru probleme studențești, activități culturale și sportive 

5. Comisia comunicare și promovarea imaginii 

6. Comisia relații internaționale 

7. Comisia informatizare 

8. Comisia pentru cercetare 

 

 

 

Conform Regulamentului Senatului, Cartei USM,  în componența Senatului sunt 81 membri, dintre 
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care 17 – membri din oficiu (rector, prorectori, decani) și 20 studenți și doctoranzi. 

 

Bărbați – 38 membri Femei - 43 membri 

Membri ai Senatului din oficiu – 17 

 

Fig.2 . Repartizare după gen 

 

 

Cadre didactice titulare – 56 

inclusiv: acad - 1 

prof. univ. - 14 conf. univ. - 41 lect. univ. - 1 fără titlu – 22 

 

 

 

Fig. 3. Cadre didactice titulare
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Repartizați după gradul științific: 

dr.hab. - 17 

dr. - 39 

fără grad – 22 

Vârsta medie generală ~ 49 ani 

Vârsta medie fără studenți, doctoranzi ~56 ani 

 
 

Repartizarea pe grupe de vârstă: 

20 - 29 - 19 

30 - 39 -2 

40 - 49 -21 

50 - 59 -21 

60 - 69 - 14 

> 70 -4 
 
 

 
 
 

 

 

 
1.3 Consiliul de Administrație 

Fig. 4. Repartizați după gradul 
științific 



 

12 
 

Consiliul de Administrație a fost instituit conform prevederilor Codului Educației al Republicii 

Moldova, a Cartei Universitare a USM și funcționează în baza Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al USM, aprobat la ședința Senatului USM 

din 25.02.1997, proces-verbal nr. 7. 

 
Consiliul de Administrație reprezintă un for restrâns subordonat Senatului, constituit din rector, 

(care este și președintele acestui for), prorectori, decani, șefi ai departamentelor în cadrul 

facultăților și instituțional-administrative (tehnice), contabil-șef, directorul bibliotecii, consilierul 

juridic universitar. 

 

Consiliul de Administrație al USM asigură, sub conducerea rectorului, gestionarea operativă a 

Universității de Stat din Moldova, realizând deciziile aprobate de Senatul universitar. În scopul 

realizării tuturor obiectivelor strategice stipulate de Carta universitară a USM, dar în special cel 

al asigurării pregătirii specialiștilor de înaltă calificare pe domenii, acest for decizional își 

propune soluționarea tuturor problemelor ce țin de activitatea administrativă, didactică și de 

instruire, de cercetare, de modernizare a infrastructurii și de gestionare financiar-economică a 

tuturor bunurilor, a patrimoniului universitar, examinând chestiuni privind organizarea/ 

monitorizarea activității facultăților, a consiliilor, a departamentelor, laboratoarelor și a altor 

unități universitare. Se convoacă lunar sau o dată la două luni, în funcție de stringența 

soluționării problemelor abordate. Deși aria de competență a Consiliului de Administrație este mai 

îngustă decât cea a Senatului, deciziile aprobate de acest for, de asemenea au o importanță majoră. 

 
Membrii Consiliului de Administrație 2021 (Anexa nr.1) 

 
În anul 2021 au avut loc 11 ședințe ale Consiliului de Administrație în cadrul cărora au fost 

examinate 37 de subiecte de bază, dintre care: 

 activitatea administrativă – 17 subiecte; 

 organizarea studiilor: învățământ cu frecvență redusă, Ciclul I, studii superioare de 

licență, Ciclul II, studii superioare de master – 11 subiecte; 

 formarea contingentului de studenți – 2 subiecte;  

 activitatea economico-financiară – 3 subiecte; 

 probleme sociale ale studenților și colaboratorilor USM – 4 subiecte. 
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Fig. 6. Repartizarea după subiectele examinate 

 
În contextul problemelor și subiectelor examinate, Consiliul de Administrație a aprobat decizii privind:  

 elaborarea și realizarea planurilor operaționale la nivel de facultate, departament, subdiviziune 

universitară în anul de referință în contextul pandemiei Covid-19; 

 organizarea  evaluării  curente  și  finale  on-line(susținerea  tezelor  de  licență/  master,  a  

examenelor  de licență); 

 organizarea procesului didactic cu monitorizarea sesiunii de recuperare/completarea Registrului 

electronic. imunizarea cadrelor /studenților USM 

 determinarea criteriilor de evaluare a activității decanilor și șefilor de departament; 

 formarea  competențelor  digitale,  dotarea  cu  echipamente  și  de  proiecție  interactive  pentru  

facultăți  - politici de selectare; 

 elaborarea  Planului  de  acțiuni  pentru  celebrarea  a  75  de  ani  de  la  fondarea  USM  

redimensionarea procesului de dezvoltare a USM ; 

 organizarea vieții asociative la facultățile USM; 

 acțiuni  în  vederea  formării  contingentului  de  studenți prin  elaborarea/prezentarea  unui  program  

de motivare a candidaților la admitere; 

 modernizarea infrastructurii USM; eficiența valorificării căminelor USM; 

 reconfigurarea structurii studiilor de doctorat de la USM 

 aprobarea Planului de acțiuni pentru prevenirea și controlul infecției cu coronavirus; 

 acțiuni în vederea respectării igienizării și a condițiilor impuse de Comisia Națională extraordinară de 

sănătate publică în vederea  prevenirii,  controlului și combaterii a infecției cu COVID – 19; 

 rectificarea Bugetului pentru anul 2021 aprobarea necesităților pentru anul 2022; 

 analiza rezultatelor evaluării gradului de satisfacție a studenților și cadrelor didactice privind 

asigurarea condițiilor de dezvoltare profesională și a condițiilor de muncă.
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2.1 Sursele de venit 

 

Universitatea de Stat din Moldova este o instituție cu autonomie financiară nonprofit, care 

activează în condiții de autogestiune, conform prevederilor Hotărârii Guvernului RM nr.983 

din 22.12.2012 „Cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de 

stat în condiții de autonomie financiară”. 

 
Bugetul de venituri și cheltuieli este instrumentul principal de conducere, prognozare și analiză a 

activității economico - financiare a USM și cuprinde resursele financiare pentru realizarea 

obiectivelor prevăzute în planul strategic al universității , în perioada exercițiului financiar. 

 
USM funcționează ca o instituție publică finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat, 

venituri colectate și alte surse potrivit legii. 

 
Bugetul   este coordonat cu Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională și aprobat de 

Senatul USM. 

 
Sursele de venit: 

Mijloace  alocate  de  fondator  (Ministerul  Educației  și  Cercetării  al  RM  )  pentru  

serviciile educaționale acordate de USM în baza de contract, în scopul pregătirii cadrelor de 

specialitate conform Planului(Comenzii de stat) și resurse financiare pentru burse și alte forme de 

ajutor social . Mijloace alocate din contul bugetului de stat pentru activități de cercetare și 

inovare, obținute prin concurs, organizat de structura abilitată. 

Venituri provenite din prestarea serviciilor: 

 taxele de studii sau instruire aplicate studenților ciclurilor I- Licență, II-Masterat, 

III- Doctorat, Postdoctorat , cursurile de formare continuă; 

 donații și sponsorizări; 

 cursurile de instruire militară; 

 taxe de înscriere la studii; 

 certificate de arhivă; 

 lucrări tipografice; 

 activități sportive; 

 plata pentru chirie în căminele studențești; 

 transmiterea în locațiune a bunurilor; 

 dobânzile calculate la soldurile mijloacelor bănești  la conturile bancare și alte tipuri. 
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2.2 Executarea bugetului în anul 2021 la capitolul venituri 

Alocațiile bugetare pentru comanda de stat a constituit 126753,8 mii lei și se divizează după cum 

urmează: 

Finanțarea-standard–75% din alocațiile bugetare, calculată în baza Metodologiei de finanțare 

bugetară  a  instituțiilor  publice  de  învățământ  superior,  conform  Hotărârii  Guvernului  nr. 

343/2020. Alocațiile bugetare pentru finanțarea-standard, calculată în baza studenților echivalenți 

finanțați din bugetul de stat (5546,83 studenți), constituie 71832,8 mii lei, dintre care 63,50% 

sunt pentru studii superioare de licență și 36,50% sunt pentru studii superioare de masterat; 

Finanțarea compensatorie pentru susținerea performanței în instituțiile publice de învățământ 

superior–20% din alocațiile bugetare, calculată conform Regulamentului privind constituirea și 

distribuirea finanțării compensatorii pentru instituțiile publice de învățământ superior, aprobat 

prin Ordinul MEC  nr. 1021 din 23.09.2020. Alocațiile bugetare pentru finanțarea compensatorie 

determinate în baza indicatorilor de performanță ai Universității de Stat din Moldova, constituie 

13575,80 mii lei (63,50% – pentru studii superioare de licență; 36,50% – pentru studii superioare 

de masterat); 

Finanțarea complementară pentru modernizarea bazei materiale și didactice – 5% din alocațiile 

bugetare, calculată conform Regulamentului privind constituirea și distribuirea finanțării 

complementare pentru instituțiile publice de învățământ superior, aprobat prin Ordinul MEC nr. 

1022 din 23.09.2020. Alocațiile bugetare constituie 6500,0 mii lei pentru Modernizarea 

infrastructurii de rețea și digitalizare a USM; 

Finanțarea studiile superioare de doctorat,  alocații în  sumă de 5285,3 mii lei; 

Finanțarea întreținerii căminelor, alocații în sumă de 7083,6 mii lei; 

Finanțarea burselor și a altor forme de ajutor social, alocații în sumă de 22476,3 mii lei. Bursele 

alocate din bugetul de stat se acordă în baza Hotărârii Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006„ Cu 

privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de 

învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul 

postuniversitar„ și a modificărilor ulterioare. 

La baza Bugetului pentru anul 2021 s-a ținut cont de indexarea cuantumurilor burselor în mărime de 

2,3 %. 

Principiile care stau la baza alocării fondului de burse sunt: 

Cuantumul și plafonul de acordare a burselor se stabilește de către Guvern. 

Plafonul de acordare a burselor de studii la nivel de 70 la sută din numărul studenților autohtoni, 

înmatriculați la studii la învățământ cu frecvența la zi ciclul I și ciclul II, conform planului de 

înmatriculare cu finanțare bugetară la fiecare specialitate. 

Numărul burselor sociale constituie 10 la sută din numărul total al studenților bursieri autohtoni 

(ciclul I și ciclul II). 

Bursele de merit se aprobă și se acordă anual, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării în baza demersului Senatului USM. 

Bursele de studii și bursele sociale se acordă semestrial, se repartizează proporțional pe ani de 

studii și specialități, în funcție de rezultatele academice ale studenților ciclului I și II. 

 

Veniturile USM din mijloace colectate constituie 74452,5mii lei. 
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2.3 Costuri și Cheltuieli în anul 2021 

 

           

 

          

    

 Denumirea indicatorilor 

Costurile şi cheltuielile din alocaţiile 

transferate de la buget 

Costurile şi cheltuielile din veniturile  

proprii 

  

Costuri şi cheltuieli, total 

aprobate anual precizate anual 
executate pe 

perioada de 

gestiune 
aprobate anual precizate anual 

executate pe 

perioada de 

gestiune 
aprobate anual precizate anual 

executate pe 

perioada de 

gestiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumuri şi cheltuieli, total 122150,2 120253,8 120253,8 96997,5 87612,4 81286,0 219147,7 207866,2 201539,8 

Cheltuieli cu personalul, total 92661,2 92661,2 92661,2 55851,0 56062,0 51984,4 148512,2 148723,2 144645,6 

inclusiv:                   

Retribuirea muncii 74802,5 74802,5 74802,5 45100,0 45100,0 41925,1 119902,5 119902,5 116727,6 

Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 
17578,5 17858,7 17858,7 10597,3 10575,7 9673,0 28175,8 28434,4 27531,7 

Primele de asig.oblig. de asist. medic. 

achitate de patron 
280,2     153,7 386,3 386,3 433,9 386,3 386,3 

Consumuri și cheltuieli aferente 

serviciilor, din care: 
3736,4 4359,8 4359,8 20013,0 20421,1 18887,9 23749,4 24780,9 23247,7 

Servicii energetice și comunale 3300,0 4108,7 4108,7 13408,0 14891,3 13676,9 16708,0 19000,0 17785,6 

Servicii informaționale și de 

telecomunicații 
97,6 69,6 69,6 651,4 630,4 606,1 749,0 700,0 675,7 

Servicii de transport       100,0 100,0 78,3 100,0 100,0 78,3 

Servicii de reparații curente 250,0 64,0 64,0 3700,0 2383,8 2281,3 3950,0 2447,8 2345,3 

Formare profesională         6,0 6,0   6,0 6,0 

Deplasări de serviciu       130,0 130,0 121,1 130,0 130,0 121,1 

Servicii de abonare la ediții periodice       240,0 240,0 213,7 240,0 240,0 213,7 

Servicii editoriale       100,0 100,0 77,2 100,0 100,0 77,2 

Servicii de pază       93,6 93,6 93,4 93,6 93,6 93,4 
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Servicii de protocol       130,0 130,0 129,3 130,0 130,0 129,3 

Servicii poștale       10,0 10,0 6,1 10,0 10,0 6,1 

Servicii judiciare       200,0 200,0 177,0 200,0 200,0 177,0 

Servicii bancare       50,0 50,0 34,5 50,0 50,0 34,5 

Alte servicii 88,8 117,5 117,5 1200,0 1456,0 1387,0 1288,8 1573,5 1504,5 

Prestații sociale, din care:         205,0 197,6   205,0 197,6 

Indemnizaţii pentru incapacitatea 

temporară de muncă 
        205,0 197,6   205,0 197,6 

Alte cheltuieli, din care: 24372,7 22476,3 22476,3 420,0 230,3 230,3 24792,7 22706,6 22706,6 

Burse 24372,7 22476,3 22476,3 420,0 230,3 230,3 24792,7 22706,6 22706,6 

Consumuri și cheltuieli materiale, 

inclusiv: 
1127,0 505,9 505,9 5763,5 4844,0 4497,9 6890,5 5349,9 5003,8 

Combustibil, carburanți și lubrifianți       230,0 235,0 190,0 230,0 235,0 190,0 

Piese de schimb         24,0 23,9   24,0 23,9 

Produse alimentare         255,0 252,7   255,0 252,7 

Medicamente și materiale sanitare 92,0 92,0 92,0 20,0 4,5 4,5 112,0 96,5 96,5 

Materiale pentru scopuri didactice, 

ştiinţifice şi alte scopuri 
114,4 114,4 114,4   230,0 163,2 114,4 344,4 277,6 

Materiale de uz gospodăresc și rechizite 

de birou 
760,6 95,6 95,6 5513,5 3050,0 3049,8 6274,1 3145,6 3145,4 

Materiale de construcție 160,0 156,6 156,6   920,0 758,7 160,0 1076,6 915,3 

Alte materiale   47,3 47,3   125,5 55,1   172,8 102,4 

Cheltuieli pentru procurarea 

imobilizărilor corporale, inclusiv: 
252,9 250,6 250,6 1350,0 1350,0 1085,0 1602,9 1600,6 1335,6 

Alte mijloace fixe 252,9 250,6 250,6 1350,0 1350,0 1085,0 1602,9 1600,6 1335,6 

Investitii si cheltuieli privind 

reparatia capitala 
      13600,0 4500,0 4402,9 13600,0 4500,0 4402,9 

Imobile       13600,0 4500,0 4402,9 13600,0 4500,0 4402,9 
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Alocații Bugetare pentru finanțarea  burselor de studii în anul Anul 2021 

 

Denumirea bursei 

Nr. mediu de 

studenți Fondul anual ( mii lei) 

Anul 2021 Aprobat Efectiv 

CICLUL I   

Autohtoni       

Burse de Merit 9 128,8 128,35 

Bursa Republicii 2 32,8 32,80 

Bursa Guvernului 7 96,0 95,55 

Burse de studii 1230 10948,9 10300,05 

Categoria I 123 1095,0 1162,35 

Categoria II 246 2190,0 1992,60 

Categoria III 861 7663,9 7145,10 

Burse sociale 134 638,5 670,0 

Cetățeni străini       

Burse de studii 28 217,0 165,8 

Categoria I 2 21,7 22,7 

Categoria II 6 43,4 48,6 

Categoria III 20 151,9 94,5 

Total Ciclul I 1401 11933,2 11264,2 

CICLUL II   

Autohtoni 931 9629,6 9222,3 

Cetățeni străini 8 105,6 96,2 

Burse sociale 38 473,8 190 

Total Ciclul II 977 10209 9508,5 

Ciclul III   

Autohtoni 88 1684,7 1379,7 

Cetățeni străini 36 545,8 426,5 

Total Ciclul III 124 2230,5 1806,2 

    

        

Total buget 2502 24372,7 22578,9 

Burse USM 42 420 230,3 

TOTAL  2544 24792,7 22809,2 
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3.2 Studii superioare de Licență, ciclul I 
 

 

 

3.3 Studii superioare de Master, ciclul II 
 

 

 

3.4 Programe de studii comune 
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Studii superioare de Doctorat, ciclul III 

 Formare continuă 

Platforma Moodle și aplicarea instrumentelor TIC în procesul didactic 
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3.1 Admiterea 2021 

PLANUL DE ADMITERE 2021, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ȘI CU 

FRECVENȚĂREDUSĂ, LOCURI BUGETARE 

 

Domeniul general de studiu 

 B
A

C
 (

b
u

g
et

) 

C
o

le
g

iu
 (

b
u

g
et

) 

Raioanele de est 

 c
o

ta
 1

5
%

 

TOTAL 

inclusiv: 

L
ic

e
u

 

Ș
c
o
a

la
 m

e
d

ie
 buget de stat 

zi redusă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Științe ale educației 244 10 2 4 14 240 20 

Științe umaniste 27 2 0 0 3 24 5 

Filologie 48 4 0 3 8 55 0 

Științe sociale și comportamentale 51 3 2 2 7 53 5 

Jurnalism și informare 38 4 1 2 6 45 0 

Științe administrative 6 1 0 0 1 7 0 

Științe economice 16 2 0 1 3 19 0 

Drept 26 2 1 1 4 30 0 

Științe chimice 53 5 1 1 3 60 0 

Științe biologice 26 2 1 1 2 30 0 

Științe ale mediului 7 2 0 1 1 10 0 

Științe fizice 21 3 1 0 0 25 0 

Matematică și statistică 17 2 1 0 2 20 0 

Tehnologii ale informației și comunicațiilor 90 7 0 3 8 100 0 

Inginerie și activități inginerești 49 4 1 1 3 55 0 

Arhitectură și construcții 5 0 0 0 0 5 0 

Silvicultură 5 0 0 0 0 5 0 

Servicii publice 6 1 0 0 1 7 0 

TOTAL 574 59 19 20 118 790 30 

 

RAPORT ANUAL 2021 

 

Înmatriculați Buget Contract Total 

Rata de 

îndeplinire a 

planului de 

înmatriculare la 

buget 

Licență cu frecvență 635 1333 1968 80,38% 

Licență cu frecvență redusă 29 740 769 96,67% 

Total 664 2073 2737 80,98% 
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Oferta educațională la licență – 58 de programe studii. 

 
La concursul de admitere 2021 pentru studii superioare de licență au fost oferite 820 locuri 

bugetare și 2736 locuri în bază de contract. 

 
Pentru organizarea și desfășurarea admiterii au fost antrenate: 

19 persoane – Comisia de admitere; 

58 persoane – Comisii tehnice 
 

 

Rata de îndeplinire a planului de înmatriculare la studii în bază de contract cu achitarea taxei de studii 

a constituit 75.8%. 

 
Din numărul total de persoane înmatriculate 1788 sunt femei (65.3%), iar 949 – bărbați (34.7%). 

 
Din RE au fost înmatriculați la studii cu finanțare bugetară 26 persoane (6 absolvenți ai liceelor și 20 

absolvenți ai școlilor de cultură generală). 

 
Din numărul total de persoane înmatriculate la studii cu finanțare din bugetul de stat 53 de persoane au 

fost înmatriculate la categoria de 15%. 

 
Limba română de instruire a fost solicitată de 2078 candidați (75.9%), limba rusă de instruire – 627 

(22.9%), iar 32 candidați (1.2%) au solicitat altă limbă de instruire. 

 
Oferta educațională la studii superioare de master a constituit 62 de programe, dintre care 11 programe 

cu 90 credite, iar 51 programe cu 120 credite. Numărul de locuri cu finanțare bugetară a constitui 725, 

dintre care 85 pentru domeniul general de studii Științe ale educației. Planul de înmatriculare la studii 

în bază de contract cu achitarea taxei de studii a constituit 745 de locuri. În rezultatul desfășurării 

concursului de admitere au fost 687 masteranzi la studii cu finanțare bugetară (rata de îndeplinire a 

planului la buget – 94.8%) și 445 masteranzi la studii cu achitarea taxei (rata de îndeplinire a planului 

de înmatriculare – 59.7%) 

 
La studii superioare de master au fost înmatriculați 5 cetățeni străini la studii cu finanțare bugetară și 2 

persoane la studii cu achitarea taxei. 
 

 



 

23 
 

3.2 Studii superioare de Licență, ciclul I 

Numărul de studenți la învățământ cu frecvență la zi, pe ani de studii 

Anul total buget contract 

           std      rom      rus      std     rom     rus     std     rom     rus 

0 83  7  76  25  3  22  58  4  54 

1 1822  1330  472  590  425  161  1232  905  311 

2 1364  969  395  486  316  170  878  653  225 

3 1290  1016  274  508  390  118  782  626  156 

4 285  236  49  124  88  36  161  148  13 

 

Numărul de studenți la învățământ cu frecvență redusă , pe ani de studii 
           std      rom      rus      std     rom     rus     std     rom     rus 

1 969  866  103  26  24  2  943  842  101 

2 892  815  77  54  50  4  838  765  73 

3 710  666  44  28  28  0  682  638  44 

4 597  580  17  57  56  1  540  524  16 

5 150  137  13  3  3  0  147  134  13 

Total USM 3318  3064  254  168  161  7  3150  2903  247 

 

Numărul de studenți la învățământ cu frecvență la zi (IF), pe facultăți 
Facultatea total buget contract 

    std   rom   rus   std   rom   rus    rom   rus 

Biologie si pedologie  163  137  26  149  128  21   9  5 

Chimie si tehnologie chimica 151  84  67  148  83  65   1  2 

Drept  1216  1088  128  118  107  11   981  117 

Fizica si inginerie  137  71  66  115  61  54   10  12 

Istorie si filozofie 85  69  16  77  63  14   6  2 

Jurnalism si științe ale comunicării  229  175  54  137  109  28   66  26 

Litere  715  505  210  393  270  123   235  87 

Matematica si informatica 368  206  162  280  159  121   47  41 

Psihologie si st. ale educ., sociologie si AS  406  313  93  154  134  20   179  73 

Relații internat., științe politice si administrative 323  232  87  77  55  22   177  65 

Științe economice 1051  678  357  85  53  28   625  329 

Total USM 4844  3558  1266  1733  1222  507   2336  759 

          

 

Numărul de studenți la învățământ cu frecvență redusă (IFR), pe facultăți 

Facultatea total buget contract 

    std   rom   rus   std   rom   rus    rom   rus 

Biologie si pedologie  89  87  2  0  0  0   87  2 

Chimie si tehnologie chimica 57  55  2  22  21  1   34  1 

Drept  1021  957  64  0  0  0   957  64 

Fizica si inginerie  134  126  8  19  18  1   108  7 

Istorie si filozofie 62  57  5  18  14  4   43  1 

Jurnalism si științe ale comunicării  131  122  9  7  7  0   115  9 

http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=1&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=2&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=3&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=4&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=1&learn=3
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=2&learn=3
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=3&learn=3
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=4&learn=3
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=5&learn=3
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=P&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=C&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=D&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=F&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=I&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=Z&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=S&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=M&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=N&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=E&learn=1&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=P&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=C&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=D&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=F&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=I&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=Z&learn=3&stat=0
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Litere  47  47  0  31  31  0   16  0 

Matematica si informatica 122  88  34  0  0  0   88  34 

Psihologie si st. ale educ., sociologie si AS  236  228  8  67  66  1   162  7 

Relații internat., științe politice si administrative 201  195  6  4  4  0   191  6 

Științe economice 1218  1102  116  0  0  0   1102  116 

 

Contingent studenți, anul compensator: 83 persoane: bărbați – 20, femei – 63 
Facultatea total buget contract 

    std   rom   rus   std   rom   rus   std   rom   rus 

Biologie si pedologie  8  1  7  3  1  2  5  0  5 

Chimie si tehnologie chimica 3  0  3  2  0  2  1  0  1 

Drept  7  0  7  2  0  2  5  0  5 

Fizica si inginerie  3  0  3  1  0  1  2  0  2 

Istorie si filozofie 1  0  1  0  0  0  1  0  1 

Jurnalism si științe ale comunicării  1  1  0  1  1  0  0  0  0 

Litere  24  3  21  7  1  6  17  2  15 

Matematica si informatica 3  0  3  3  0  3  0  0  0 

Psihologie si st. ale educ., sociologie si AS  7  1  6  2  0  2  5  1  4 

Relații internat., științe politice si administrative 7  0  7  1  0  1  6  0  6 

Științe economice 19  1  18  3  0  3  16  1  15 

Total USM 83  7  76  25  3  22  58  4  54 

 

Licență, învățământ cu frecvență. Rezultatele sesiunii, 2021 

N

r 
Facultatea 

Tota

l 

Au 

susținut 

toate 

examene

le 

1

0 

9_1

0 

8_1

0 

7_1

0 

5_1

0 

5_

6 

cu 1 

restant

a 

cu 2 

restant

e 

>=3 

restant

e 

Toat

e 

rest 

% 

Stu

d. 

cu 

toat

e 

disc. 

rest 

Tota

l 

res-

ri 

%Tot

al 

res-ri 

1 

Chimie si 

tehnologie 

chimica  

108 94 1 10 27 35 21 0 9 2 3 0 0 14 13 

2 Drept  759 499 5 49 112 132 201 0 134 54 72 4 1 260 34 

3 
Științe 

economice  

648 479 9 52 108 153 156 4 101 31 37 7 1 169 26 

4 
Fizica si 

inginerie  

93 80 2 5 7 7 59 1 8 3 2 0 0 13 14 

5 
Istorie si 

filozofie 

41 29 0 4 14 5 6 0 6 2 4 1 2 12 29 

6 

Matematica 

si 

informatica  

215 154 0 6 19 31 98 2 23 14 24 2 1 61 28 

7 

Psihologie 

si st. ale 

educ., 

sociologie si 

AS  

198 158 2 17 42 43 54 0 15 9 16 5 3 40 20 

http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=S&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=M&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=N&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TF_num_spec.asp?fak=E&learn=3&stat=0
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=P&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=C&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=D&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=F&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=I&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=Z&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=S&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=M&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=N&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_spec_an.asp?fak=E&an=0&learn=1
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=C
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8 
Biologie si 

pedologie  

97 71 0 5 10 21 35 0 14 7 5 1 1 26 27 

9 

Relații 

internat., 

științe 

politice si 

administrati

ve 

213 160 2 19 52 46 41 0 21 10 22 4 2 53 25 

10 Litere  441 381 3 61 119 115 83 0 31 12 17 7 2 60 14 

11 

Jurnalism si 

științe ale 

comunicării  

147 110 1 9 34 32 34 1 12 7 18 1 1 37 25 

  Total 2960 2215 
2

5 
237 544 620 788 8 374 151 220 32 1 745 25 

 

Licență, învățământ cu frecvență redusă. Rezultatele, 2021 

N

r 

Facultate

a 

Tota

l 

Au 

susținut 

toate 

examenel

e 

1

0 

9_1

0 

8_1

0 

7_1

0 

5_1

0 

5_

6 

cu 1 

restant

a 

cu 2 

restant

e 

>=3 

restant

e 

Toat

e 

rest 

% 

Stud

. 

cu 

toat

e 

disc. 

rest 

Tota

l 

res-

ri 

%Tot

al 

res-ri 

1 

Chimie si 

tehnologie 

chimica  

35 32 0 0 7 16 9 0 1 2 0 0 0 3 9 

2 Drept  739 327 0 4 17 60 246 5 171 97 144 49 7 412 56 

3 

Științe 

economic

e 

875 494 1 8 57 147 281 7 181 68 132 48 5 381 44 

4 
Fizica si 

inginerie  

109 57 0 0 8 7 42 0 16 11 25 7 6 52 48 

5 
Istorie si 

filozofie 

41 25 1 3 9 8 4 0 5 2 9 2 5 16 39 

6 

Matematic

a si 

informatic

a 

60 25 0 0 0 4 21 0 10 8 17 8 13 35 58 

7 

Psihologie 

si st. ale 

educ., 

sociologie 

si AS  

158 95 0 9 36 29 21 0 36 8 19 10 6 63 40 

8 

Biologie 

si 

pedologie  

58 33 0 4 3 5 21 3 10 6 9 5 9 25 43 

9 

Relații 

internat., 

științe 

politice si 

130 90 0 0 11 36 43 3 27 5 8 2 2 40 31 
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admin. 

10 Litere  35 24 2 1 7 8 6 0 5 2 4 1 3 11 31 

11 

Jurnalism 

si științe 

ale 

comunicăr

ii 

93 55 0 1 9 13 32 1 14 7 17 4 4 38 41 

  Total 2333 1257 4 30 164 333 726 19 476 216 384 136 6 1076 46 

 

Licență, învățământ cu frecvență. Analiza calitativă a rezultatelor  

Facultatea 
Total 

 

10 9 8 7 6 5 Insuf. n/a n/p Restanțieri 

         
 

Chimie si tehnologie chimica 172 181 159 118 184 24 5 5 49 19 73 

Drept  1066 1594 827 701 925 174 73 100 436 276 812 

Științe economice 1014 877 992 995 1151 159 92 70 362 230 662 

Fizica si inginerie  158 219 77 88 119 51 63 2 61 7 70 

Istorie si filozofie 75 76 85 93 77 9 6 2 115 28 145 

Matematica si informatica 374 569 264 183 372 86 129 15 414 90 519 

Psihologie si st. ale educ., 

sociologie si AS  

314 322 322 255 292 39 12 30 254 32 
316 

Biologie si pedologie  138 136 136 142 223 70 47 7 59 29 95 

Relații internat., științe politice 

si admin. 

330 379 516 361 332 40 12 1 172 69 
242 

Litere  739 741 919 637 702 84 51 9 451 104 564 

Jurnalism si științe ale 

comunicării  

233 120 250 296 342 81 22 0 169 57 
226 

Total  4613 5214 4547 3869 4719 817 512 241 2542 941 3724 

 

Licență, învățământ cu frecvență redusă. Analiza calitativă a rezultatelor 

Facultatea 
Total 

 

10 9 8 7 6 5 Insuf. n/a n/p Restanțieri 

         
 

Chimie si tehnologie chimica 52 26 30 50 34 7 8 1 11 2 14 

Drept  980 386 445 646 652 317 216 114 1073 118 1305 

Științe economice 1307 232 678 953 924 329 111 29 1675 103 1807 

Fizica si inginerie  150 34 67 114 97 49 41 1 164 5 170 

Istorie si filozofie 59 43 84 83 53 7 3 4 79 12 95 

Matematica si informatica 77 13 33 37 20 22 21 5 151 13 169 

Psihologie si st. ale educ., 

sociologie si AS  

230 87 161 185 204 35 11 17 182 19 
218 

Biologie si pedologie  103 42 69 50 72 41 9 1 88 10 99 

Relații internat., științe 

politice si admin.  

198 59 137 199 157 64 11 0 146 21 
167 

Litere  50 25 38 33 34 4 5 3 30 16 49 

Jurnalism si științe ale 

comunicării  

149 10 47 91 126 62 15 0 153 26 
179 

Total  3355 957 1789 2441 2373 937 451 175 3752 345 4272 
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Contingentul de studenți la Ciclul I, categoria de gen  

 

  ZI FR 

Facultate  bărbați femei bărbați femei 

Biologie şi pedologie 78 85 51 38 

Chimie şi tehnologie chimică 37 114 3 54 

Drept 510 706 418 603 

Fizică şi inginerie 106 31 91 43 

Istorie şi filozofie 47 38 34 28 

Jurnalism şi științe ale comunicării 41 188 21 110 

Litere 85 630 5 42 

Matematica şi informatica 258 110 89 33 

Psihologie şi științe ale educației, sociologie şi asistență 

socială 66 340 19 217 

Relații internaționale, științe politice şi administrative 118 205 52 149 

Științe economice 295 756 347 871 

Total 1641 3203 1130 2188 

 

 

Contingentul de studenți USM, categorii de vârste  

Vârsta  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30-
34 

35-
40 40+ total 

Număr 

studenți 

, Total 

USM  20 288 1522 1927 1807 1277 935 582 257 179 120 94 80 413 322 328 10151 
Număr 

studenți 

, Ciclul 

I 

licență  20 288 1522 1927 1781 1011 497 243 114 101 72 52 44 221 138 131 8162 
Număr 

studenți 

, Ciclul 

II 

master  0 0 0 0 26 266 438 339 143 78 48 42 36 192 184 197 1989 
 
 

Absolvenți USM, promoția 2022 

    Total buget contract bărbați femei 

Ciclul I, Licență   
cu 

frecvență 1173 481 692 365 808 

  

cu 

frecvență 

redusă 543 52 491 145 398 

Total absolvenți Licență   1716 533 1183 510 1206 

Total absolvenți Master   909 601 308 336 573 

Total USM   2625 1134 1491 846 1779 
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3.3 Studii  superioare  de  Master, ciclul II 

 

Contingent de studenți la Master, ciclul II, pe facultăți 
Facultatea Total buget Contract 

    std   rom   rus   std   rom   rus   std\fp   rom   Rus 

Biologie si pedologie 84  83  1  68  67  1  16   16  0 

Chimie si tehnologie chimica 30  27  3  29  26  3  1   1  0 

Drept 593  572  21  248  238  10  345  334  11 

Fizica si inginerie 110  71  39  95  60  35  15   11  4 

Istorie si filozofie 114  110  4  77  73  4  37   37  0 

Jurnalism si științe ale comunicării  61  59  2  57  55  2  4   4  0 

Litere 134  101  33  114  86  28  20   15  5 

Matematica si informatica 67  42  25  44  22  22  23   20  3 

Psihologie si st. ale educ., sociologie si AS 327  309  18  233  219  14  94   90  4 

Relații internat., științe politice si admin. 142  128  14  93  84  9  49   44  5 

Științe economice 327  295  32  191  172  19  136   123  13 

Total USM 1989  1797  192  1249  1102  147  740  695  45 

 

Contingent de studenți la Master, ciclul II, pe ani de studii 

Ciclul II Master. Rezultatele sesiunii 2021 

N

r 
Facultatea 

Tota

l 

Au 

susținut 

toate 

examenel

e 

10 
9_1

0 

8_1

0 

7_1

0 

5_1

0 

5_

6 

cu 1 

restant

a 

cu 2 

restant

e 

>=3 

restant

e 

Toat

e rest 

% 

Stud

. 

cu 

toate 

disc. 

rest 

Tota

l 

res-

ri 

 

%Tota

l 

res-ri 

                
 
 

1 
Chimie si 

tehnologie 

chimica 

30 29 0 1 7 10 11 0 0 0 1 1 3 1 

 

3 

2 Drept 591 432 
16

7 
126 80 40 19 0 51 28 80 72 12 159 

 
27 

3 
Științe 

economice 

322 249 25 93 101 26 4 0 27 16 30 16 5 73 
 

23 

4 
Fizica si 

inginerie 

110 94 18 22 28 22 4 0 13 3 0 0 0 16 
 

15 

5 
Istorie si 

filozofie 

113 70 7 31 26 6 0 0 7 4 32 26 23 43 
 

38 

An de studii total buget contract 

    std   rom   rus   std   rom   rus   std   rom   rus 

0 2  2  0  2  2  0  0  0  0 

1 1075  1000  75  643  585  58  432  415  17 

2 912  795  117  604  515  89  308  280  28 

Total USM 1989  1797  192  1249  1102  147  740  695  45 
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http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=I
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=0&learn=5
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=1&learn=5
http://crd.usm.md/credite/reusita/TA_num_fak.asp?an=2&learn=5
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6 

Matematic

a si 

informatica 

67 33 1 3 6 9 14 1 10 5 19 12 18 34 

 

51 

7 

Psihologie 

si st. ale 

educ., 

sociologie 

si AS 

320 211 10 63 102 32 4 0 37 19 53 43 13 109 

 

34 

8 
Biologie si 

pedologie 

84 62 3 13 24 15 7 0 7 0 15 7 8 22 
 

26 

9 

Relații 

internat., 

științe 

politice si 

admin. 

139 92 11 26 32 18 5 0 15 3 29 12 9 47 

 

34 

10 Litere 115 100 21 29 29 14 7 1 3 2 10 9 8 15  13 

11 

Jurnalism 

si științe 

ale 

comunicări

i 

60 42 0 10 19 10 3 0 2 2 14 11 18 18 
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  Total 1951 1414 
26

3 
417 454 202 78 2 172 82 283 209 11 537 
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Contingentul de studenți la master, ciclul II, pe categoria de gen 

Facultate  bărbați femei 

Biologie și pedologie 42 42 

Chimie și tehnologie chimică 10 20 

Drept 266 327 

Fizică și inginerie 71 39 

Istorie și filozofie 63 51 

Jurnalism și științe ale comunicării 11 50 

Litere 9 125 

Matematica și informatica 45 22 

Psihologie și științe ale educației, sociologie și asistență socială 38 289 

Relații internaționale, științe politice și administrative 61 81 

Științe economice 74 253 

Total 690 1299 

   

 

Media anuală. 2021 

http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=M
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=M
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=M
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=N
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=N
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=N
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=N
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=N
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=P
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=P
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=R
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=R
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=R
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=R
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=R
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=S
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=Z
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=Z
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=Z
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=Z
http://crd.usm.md/Credite/Calitatea/reusita_sintez_spec_action.asp?fak=Z
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3.4 Programe de studii comune 

 
PROGRAMUL DE STUDII 

SUPERIOARE DE MASTER 

INSTITUȚIA PARTENERĂ 

Managementul patrimoniului cultural Universitatea din București, România 

Filosofii contemporane Universitatea din București, România 

Traducere şi interpretare de conferințe Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, 

România 

Audit şi expertiză financiară Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, 

România 

PROGRAME DE STUDII SUPERIOARE 

DE LICENȚĂ 

UNIVERSITATEA PARTENERĂ 

Matematică Universitatea „Alexandru Iona Cuza”, Iași, 

România 

Informatică Universitatea „Alexandru Iona Cuza”, Iași, 

România 

Chimie Universitatea „Alexandru Iona Cuza”, Iași, 

România 

Biologie Universitatea „Alexandru Iona Cuza”, Iași, 

România 

Geografie Universitatea „Alexandru Iona Cuza”, Iași, 

România 

Fizică Universitatea „Alexandru Iona Cuza”, Iași, 

România 

Nr.  Facultatea  Cu 

frecvență  

Frecvență 

redusă  

Master  

1.  Chimie și Tehnologie Chimică  8,46 7,86  8,88 

2.  Drept  8,64 7,66  9,33  

3.  Științe Economice  8,37 7,8 9,12 

4.  Fizică și Inginerie  7,86  7,51 9,2  

5.  Istorie și Filosofie  8,51 8,34 9,19  

6.  Matematică și Informatică  8,25  7,69  8,24  

7.  Psihologie și Șt. ale Educ., Sociologie și AS  8,53 8,26  8,99  

8.  Biologie și Pedologie  8,17  7,67  9,09 

9.  Relații Internaț., Științe Politice și Admin.  8,61 7,88 9,18  

10.  Litere  8,6  8,55 9,30  

11.  Jurnalism și Științe ale Comunicării  8,25  8,76  9,01  

8.  Biologie și Pedologie  8,17 7,46 9,09 

Nr.  Facultatea  Cu 

frecvență  

Frecvență 

redusă  

Master  

1.  Chimie și Tehnologie Chimică  8,46 7,86  8,88 

2.  Drept  8,64 7,66  9,33  

3.  Științe Economice  8,37 7,8 9,12 

4.  Fizică și Inginerie  7,86  7,51 9,2  

5.  Istorie și Filosofie  8,51 8,34 9,19  

6.  Matematică și Informatică  8,25  7,69  8,24  

7.  Psihologie și Șt. ale Educ., Sociologie și AS  8,53 8,26  8,99  

8.  Biologie și Pedologie  8,17  7,67  9,09 

9.  Relații Internaț., Științe Politice și Admin.  8,61 7,88 9,18  

10.  Litere  8,6  8,55 9,30  

11.  Jurnalism și Științe ale Comunicării  8,25  8,76  9,01  

8.  Biologie și Pedologie  8,17 7,46 9,09 
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3.5 Stagii   de    practică 

 
 

Stagiile de practică sunt organizate la toate programele de studii USM: conform planului de 

învățământ și caledarului academic, de către departamentele de specialitate și coordonatorul 

stagiilor de practică, Departamentul Managementul Calității. 

 

Coordonarea și monitorizarea calității stagiilor de practică 

Nr. 

ord 

Activități realizate Indicatori de calitate, rezultate 

(nr. de documente elaborate s.a.) 

 

1.  

 

Identificarea și stabilirea 

parteneriatelor cu unitățile-baze 

de practică şi încheierea 

convențiilor-cadru cu unitățile 

bază de realizare a stagiilor de 

practică 

 

Peste 120 convenții de parteneriat încheiate  dintre care 30 sunt 

cu licee  și 13 cu colegii din municipiul Chișinău, 70 cu alte 

organizații. 

2.  Organizarea și coordonarea 

stagiilor de practică ale 

studenților USM 

Semnarea  a 230 ordine de repartizare prin care au fost 

repartizați 5855 studenți  la practică în municipiul Chișinău și 

în mediul rural, și organizarea instructajelor pentru studenți cu 

privire la organizarea stagiilor de practică 

 

3. Redactarea confirmărilor pentru 

profesorii mentori ai practicii 

pedagogice din școlile de 

aplicație și evidența 

borderourilor de plată a 

acestora. 

 

Eliberarea a 76 confirmări  profesorilor din instituțiile de 

învățământ general din țară prin care se acordă un număr de 

credite care constituie un avantaj  la susținerea gradului 

didactic. 

Completarea a  28 borderouri de plată și achitarea a 93 de 

profesori din  instituțiile de învățământ general din municipiul 

Chișinău pentru serviciile prestate și mentoratul studenților în 

cadrul stagiilor de practică didactică și pedagogică. 

 

4. Implementarea proiectului 

,,Promovarea şi dezvoltarea 

educației interculturale în 

formarea inițială a cadrelor 

didactice ’’, implementat de 

Centrul Educațional PRO 

DIDACTICA , cu sprijinul 

Fundației pentru copii 

,,Pestalozzi’’, Elveția. 

Elaborarea îndrumarului pentru stagiile de practică la masterat 

axat pe promovarea educației interculturale la facultățile cu 

profil pedagogic în cadrul a trei facultăți a Universității de Stat 

din Moldova: 

- Litere; 

- Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență 

Socială. 

- Istorie și Filosofie. 

 

 
 

Repartizarea studenților în cadrul practicilor pe care le realizează pe parcursul anilor de studiu 

(practici de inițiere, de specialitate, de producție, pedagogică, de cercetare) sunt prezentate în 

tabelul de mai jos , în funcție de forma de studiu(frecvența zi /redusă) și ciclul (licență/master
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  Facultatea  Nr. 

studenți 

licență 

Zi 

Nr. 

studenți  

FR 

Nr. 

masteranzi 

 Total nr. studenți 

Drept 435 639 295. 1359 

Chimie și Tehnologie Chimică 157 21 21 199 

Matematică și Informatică 252 28 29 309 

Fizică și Inginerie 167 85 70 322 

Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și 

Asistență socială 

248 111 126 485 

Litere 468 7 51 526 

Biologie și Pedologie 180 65 33 278 

Jurnalism și Științe ale Comunicării 241 147 26 416 

Istorie și Filosofie 126 65 38 229 

Științe Economice 611 474 126 1174 

Relații Internaționale, Științe politice și 

Administrative 

324 158 31 513 

Total USM  3209 977   938 5855 

 

 
 

 
 

Repartizarea studenților în cadrul practicilor 
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Repartizarea stagiilor de practică pe teritoriul RM (mun. Chișinău/ Republică

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

mun. Chișinău În republică

Repartizarea studenților în cadrul stagiilor de practică  

mun. 

Chișinău  

În 

republică Nr. stud.  

Drept 1230 139 1369 

Chimie și Tehnologie Chimică 190 9 199 

Matematică și Informatică 277 4 309 

Fizică și Inginerie 313 9 322 

Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență socială 233 252 485 

Litere 470 56 526 

Biologie și Pedologie 179 99 278 

Jurnalism și Științe ale Comunicării 394 20 414 

Istorie și Filosofie 177 52 229 

Științe Economice 795 416 1211 

Relații Internaționale, Științe politice și administrative 412 101 513 

Total USM  4258  1157 5855 
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3.6.Examenele de bacalaureat 

 

 
 

La anul I compensator au studiat 56 de studenți. La finele anului de studii, 6 studenți nu au fost 

admiși la susținerea examenului de bacalaureat din cauza restanțelor academice. Nu a depus cerere 

pentru susținerea examenelor de bacalaureat - 1 student, care nu a reușit să-și perfecteze buletinul de 

identitate. 

 

La examenul de bacalaureat din sesiunea 2021 au fost admiși - 51 de studenți, inclusiv: 

 49 - studenți ai anului I compensator (anul înmatriculării 2020), 

 - studenți restanțieri din sesiunea 2019. 

 

Au fost promovați și au obținut diplome de bacalaureat 36 de studenți. Media generala a 

diplomelor fiind de 6,73. 

 

Dintre toți candidații, care au promovat examenul de bacalaureat, în număr de 36 de studenți, 

au mediile: 

 ,,8,99-7”- 14 studenți, 

 ,,6,99-5”- 22 studenți. 

 

Rezultatele studenților, inclusiv pe discipline: 

 

 

Denumirea disciplinei Nr.candidaților Au promovat Reușita Nota medie 

Limba română pentru alolingvi 48 36 75% 5,77 

Limba de instruire – l.română 3 3 100% 7,00 

Limba de instruire – l.rusă 48 46 95,83% 6,67 

Limba străină 51 47 92% 6,74 

Matematica 26 22 84,6% 6,36 

Geografia 41 40 97,56% 6,85 

Istoria românilor și universală 28 27 96,42% 6,77 

Chimie 5 4 80% 8,5 

Biologie 1 1 100% 8,00 

Fizică 1 1 100% 8,00 
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3.7.STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III 

 
 
 

În anul 2021 Universitatea de Stat din Moldova a organizat studiile de doctorat științific în cadrul a 

6 Școli doctorale, reconfigurate, în bază de consorțiu, prin decizia Senatului USM și a Consiliului 

Științific USM: 

Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești (Consorțiu: Universitatea de Stat 

din Moldova, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii 

„Dumitru Ghițu”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul); 

Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice (Consorțiu: Universitatea de Stat din 

Moldova, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de 

Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, 

Institutul de Ecologie și Geografie, Grădina Botanică (Institut), Institutul de Geologie și 

Seismologie, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol); 

Științe Sociale și ale Educației (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Institutul Național de Informații și Securitate 

„Bogdan Întemeietorul Moldovei” Serviciul Informații și Securitate); 

Școala Doctorală Științe Juridice (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul); 

Școala Doctorală Științe Economice (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul); 

Școala Doctorală Științe Umanistice (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul 

de Istorie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, Biblioteca Științifică 

„Andrei Lupan” (Institut), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul). 

 

Studiile doctorale sunt organizate pe următoarele domenii științifice: 1. Științe ale naturii; 2. Științe 

inginerești și tehnologii; 5. Științe sociale și economice; 6. Științe umaniste la programele de 

doctorat autorizate provizoriu de la USM cuprinzând 146 specialități științifice. (ANEXA). 

 

ADMITEREA LA DOCTORAT 

Admiterea la studiile de doctorat s-a desfășurat în baza Metodologiei organizării și desfășurării 

concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din 

Moldova, anul de studii 2021/2021, aprobate de Senatul USM în data de 24 iunie 2021. 

 
Conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea 

granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației, culturii și 

cercetării nr.86 din 08 februarie 2016, în anul 2021 au fost depuse 110 granturi doctorale, dintre 

care 103 au fost validate. Din numărul total de granturi validate, 99 au obținut finanțare bugetară, 

dintre care au fost acoperite doar 93. În anul de studii 2021-2022 au fost înmatriculați la studii cu 

finanțare bugetară 13 doctoranzi străini. Total înmatriculați la studii cu finanțare bugetară au fost 

106 doctoranzi și 18 doctoranzi înmatriculați la studii cu taxă (din ei – 7 cetățeni străini). 
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Repartizarea granturilor doctorale cu finanțare bugetară și taxă pe școli doctorale (Cetățeni 

RM) 
 

 

 

 

Școala doctorală 

G
ra

n
tu

ri
 d

ep
u

se
 

G
ra

n
tu

ri
 v

a
li

d
a

te
 

L
o

cu
ri

  

o
b

ți
n

u
te

 

Nr. de doctoranzi 

înmatriculați  

(finanțare bugetară) 

Nr. de doctoranzi 

înmatriculați (în bază 

de taxă) 

T
o

ta
l 

a
d

m
it

er
e
 

total zi f/r total zi f/r 

Școala doctorală Științe Fizice, 

Matematice, ale Informației și 

Inginerești 

4 4 4 3 2 1 - - - 3 

Școala doctorală Științe Biologice, 

Geonomice, Chimice și tehnologice 

15 15 15 13 6 7 - - - 13 

Școala doctorală Științe Sociale și 

ale Educației 

25 25 25 23 8 15 2 1 1 25 

Școala doctorală Științe Economice  10 10 10 10 4 6 - - - 10 

Școala doctorală Științe Juridice 33 26 22 22 14 8 9 5 4 31 

Școala doctorală Științe Umanistice 23 23 23 22 6 16 - - - 22 

Total școli USM 110 103 99 93 40 53 11 6 5 10

4 
 

 

Repartizarea granturilor doctorale cu finanțare bugetară și taxă pe școli doctorale (Cetățini 

străini) 

 
Școala doctorală 

G
ra

n
tu

ri
 d

ep
u

se
 

G
ra

n
tu

ri
 v

a
li

d
a

te
 

L
o

cu
ri

  

o
b

ți
n

u
te

 

Nr. de doctoranzi 

înmatriculați  

(finanțare bugetară) 

Nr. de doctoranzi 

înmatriculați (în bază 

de taxă) 

T
o

ta
l 

a
d

m
it

er
e
 

total zi f/r total zi f/r 

Școala doctorală Științe Fizice, 

Matematice, ale Informației și 

Inginerești 

- - - - - - - - - - 

Școala doctorală Științe Biologice, 

Geonomice, Chimice și tehnologice 

1 1 1 1 - 1 1 - 1 2 

Școala doctorală Științe Sociale și 

ale Educației 

8 7 7 7 7 - 3 1 2 10 

Școala doctorală Științe Economice            

Școala doctorală Științe Juridice 4 3 3 3 3 - - - - 3 

Școala doctorală Științe Umanistice 2 2 2 2 2 - 3 2 1 5 

Total școli USM 15 13 13 13 12 1 7 3 4 20 
 

 

 
 

Numărul doctoranzilor înmatriculați în anul 2021 a rămas la același nivel ca și în anul 2020. 

Datele generale comparative sunt arătate în Diagramele 1–3. 
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Diagrama 1. Dinamica numărului total de doctoranzi înmatriculați pe ani de studii  

 

 
 

 

 

Diagrama 2. Dinamica numărului de doctoranzi înmatriculați pe ani de studii 

(după forma de studii) 
 

 

 
 

 

 

Diagrama 3. Dinamica numărului de doctoranzi înmatriculați pe ani de studii 

(după forma de finanțare) 
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CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 

 
Activitatea doctorală a fost ghidată de 240 conducători de doctorat,  

dintre care: 13 academicieni și membri corespondenți 

113 doctori habilitați 

127 doctori 

 

Conducători de doctorat 

 
 

TITLURI ȘTIINȚIFICE OBȚINUTE 

 

În anul 2021, în urma susținerilor publice a tezelor în cadrul comisiilor de doctorat, au fost conferite 23 titluri 

de doctor în științe și un titlu de doctor habilitat; în cadrul Consiliilor Științifice Specializate – 10 teze de 

doctor și 2 teze de doctor habilitat. 

 

 

Titluri științifice obținute în 2021 
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Consilii științifice  specializate Școli doctorale  

 Școala doctorală  Conducători de doctorat 

total Doctori Doctori 

habilitați  

Membri 

corespondenți 

Academicieni 

1 Școala doctorală Științe Fizice, 

Matematice, ale Informației și 

Inginerești 

23 12 11  4 

2 Școala doctorală Științe Biologice, 

Geonomice, Chimice și tehnologice 
48 26 22 1 4 

3 Școala doctorală Științe Sociale și 

ale Educației 
41 20 21 1  

4 Școala doctorală Științe Economice  32 22 10 1  

5 Școala doctorală Științe Juridice 46 27 19  1 

6 Școala doctorală Științe Umanistice 50 20 30  1 

 Total 240 127 113 3 10 
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STUDII DE POSTOCTORAT 

 
În anul 2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și-au desfășurat studiile de 

postdoctorat, în cadrul proiectelor de cercetare postoctorale, 4 cadre didactico-științifice. 

 

Programe de postdoctorat finanțate de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare 
 

 

Programul de postdoctorat Număr de studenți 

postdoctoranzi în anul 

de referință 

Număr de teze susținute în 

anul de referință 

611.02 – Istoria românilor (pe perioade) 2 - 

553.03 – Drept procesual civil 1 - 

511. 01 – Psihologie generală 1 - 

621.05 – Semiotică; semantică; pragmatică - 1 

 4 1 
 

 

Burse de excelență  

 

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual, pentru un an 

calendaristic, pentru studenții-doctoranzi, care înregistrează performanțe academice deosebite, 

înmatriculați atât la forma de învățământ cu frecvență la zi, cât și cu frecvență redusă, finanțați din 

bugetul de stat, și în bază de contract. Bursa de Excelență a Guvenului pentru anul 2022 a fost 

obținută de 3 studenți-doctoranzi ai Universității de Stat din Moldova, și anume: 

 

Lazariuc Cristina, specialitatea științifică 631.01. Ontologie și Gnoseologie, anul II, Școala 

doctorală Științe Umaniste; 

Rusnac Dumitru, specialitatea științifică 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, anul III, Școala 

doctorală Științe Fizice, Matematice ale Informației și Inginerești; 

Cebotari Diana, specialitatea științifică 141. 02. Chimie coordinativă, anul III, Școala doctorală de 

Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice; 

 

Bursa pe domenii științifice pentru anul 2022 a fost obținută de studentul-doctorand  

Ciorba Petru, specialitatea științifică 166.01. Ecologie, anul III, Școala doctorală de Științe 

Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice. 

 

  
 



 

41 
 

 

 

3.8.Formare continuă 

 

 

Activitatea de formare continuă în Universitatea de Stat din Moldova este organizată și coordonată de 

Centrul Formare Continuă. Principalele direcțiile de activitate sunt: 

formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic, 

superior; 

formarea profesională continuă a personalului didactic din Universitatea de Stat din Moldova; 

formarea profesională continuă a personalului din economia națională la specialitățile la care sunt 

realizate programe de formare inițială în cadrul USM; 

studierea  necesităților  de  formare  continuă  a  beneficiarilor  ofertei  educaționale,  inclusiv  a 

instituțiilor publice și private, a instituțiilor de învățământ general, profesional tehnic, superior; 

promovarea imaginii și vizibilitatea activității DFC. 

 

Categorii de programe 

CFC realizează următoarele tipuri de programe de Formare profesională continuă a adulților : 

Programe de perfecționare/ specializare (Module tematice) – până la 90 de ore (până la 3 credite); 

Programe de perfecționare/ specializare de scurtă durată – de la 90 ore până la 600 de ore (3-20 

credite); 

Programe de calificare suplimentară/ recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED/ 4 CNCROM 

– corespunzătoare aceluiași domeniu general de studii sau formare profesională –1800 -2700 de ore 

(60 – 90 credite). 

 

Dinamica solicitărilor programelor de formare continuă: 

 
În anul 2021 au fost accesate 42 de programe de formare continuă și 9 module tematice. Rezultatele 

comparative cu anul 2020 denotă o scădere ușoară a solicitării modulelor tematice și o creștere a 

programelor de scurtă durată. 
 

 

 
Fig.1 Dinamica activității de formare continuă 

în funcție de solicitarea programelor de formare continuă. 
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Dinamica numărului de formabili ai programelor de formare continuă 

 

În anul 2021 au beneficiat de stagii de formare continuă 1660 persoane. În comparație cu anul precedent 

se atestă o scădere de 5,5 la sută a numărului de persoane ce au solicitat programe de formare continuă. 

În special se constată o scădere în jumătate a formabililor din mediul academic universitar. Acest lucru 

se explică prin faptul că în anul precedent o imperioasă nevoie a fost dezvoltarea competențelor digitale, 

odată cu trecerea la învățământul online. În anul 2021 s-a revenit la o statistică similară anilor precedenți. 

În schimb se constată o creștere semnificativă aproximativ de 3 ori a grupului de beneficiari specialiști 

din alte domenii. 
 

 

 
Fig. 2. Dinamica numărului de beneficiari a programelor de formare continuă 

 

 
O analiză mai detaliată pe categorii de programe este prezentată în reprezentările grafice de mai jos. 

 

  

 
Fig. 3. Numărului de beneficiari la Module tematice Fig. 4. Numărului de beneficiari la programe de scurtă 

durată (3-20 cr) 
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Fig. 5. Dinamica numărului de beneficiari la programe de calificare suplimentară/ recalificare 

profesională și Modulul psihopedagogic. 

Constatăm o scădere semnificativă a solicitărilor pentru module tematice din partea cadrelor didactice 

preuniversitare și universitare. În schimb a crescut solicitările pentru module tematice pentru specialiști 

din alte domenii decât cele educaționale, și anume angajați ai MAI, Serviciului Fiscal de Stat. A crescut 

de 2 ori numărul formabililor din alte domenii al economiei naționale pentru cursuri de scurtă durată 3-20 

credite. Numărul cadrelor didactice preuniversitare ce optează pentru programe de 10-20 credite a scăzut 

cu 15 %. Motiv ar fi necesitatea de achitare a taxei de studii din cont personal sau al instituției, după 3 

ani de oferire a bursei din partea MECC. 

 

Dinamica numărului beneficiarilor după domenii profesionale. 

 
Cadrele didactice și manageriale din învățământul preuniversitar sunt beneficiarii principali ai programelor 

de formare continuă de scurtă durată. 

 

 
 

Fig. 6. Dinamica numărului cadrelor didactice și manageriale 
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Constatăm că în anul 2021 în clasamentul programelor de formare continuă pentru cadrele didactice 

preuniversitare au ocupat programele la Biologie, Managementul educațional, Educația pentru societate. În 

comparație cu anul 2020, s-a mărit numărul de solicitări la programele la Educația pentru societate, Biologie, 

Matematică, Limba franceză, Istorie, Informatică, Geografie. Chiar dacă la Managementul educațional sunt 

cele mai multe solicitări, în comparație cu anul 2020, numărul de formabili a scăzut de 3 ori. La fel a scăzut 

numărul de solicitări la Pedagogia în Învățământul primar și la Limba și literatura română. 

 
În ceea ce privește alte programele de formare continuă de scurtă durată pentru alte domenii profesionale 

solicitate, dinamica este în scădere pentru programele în domeniul Servicii  hoteliere,  turism  și  agrement, 

numărul formabililor a scăzut semnificativ odată cu situația epidemiologică de pandemie, care a stopat 

funcționalitatea domeniului și a serviciilor. 

 
În același timp o creștere de peste 300 % constatăm la programele din domeniul Biblioteconomiei, solicitate 

de personalul din bibliotecile publice și școlare. 

 

 

 
Fig. 7. Dinamica numărului specialiștilor din alte domenii profesionale 

 
Număr programe de formare continuă autorizate provizoriu/ acreditate de ANACEC 

 

 

Fig. 8. Număr programe de formare continuă autorizate provizoriu/ acreditate de ANACEC 
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Promovarea imaginii și vizibilitatea activității DFC 
 

DFC realizează diverse acțiuni pentru promovarea imaginii și activităților: articole pagina web a USM, 

articole în Buletinul informativ USM, postări pagina Facebook a Departamentului, comunicări la 

conferințe, întruniri și seminare metodice. 

 
 

 

Fig. 9. Numărul acțiuni întreprinse pentru promovarea activității DFC 

 
Activități organizate și coordonate de CFC în anul 2021 

Colaborarea cu departamentele de profil în vederea actualizării curricula din cadrul programelor de 

formare profesională continuă. Au fost actualizate crc 135 de curriculum-uri la discipline și module 

tematice. 

 

Coordonarea elaborării planului de intervenții pentru implementarea sugestiilor și recomandărilor 

Comisiilor de evaluare externă privind calitatea programelor de formare continuă la: Pedagogia în 

învățământul primar (20 cr), Educația civică (20cr), Biblioteconomie, Asistență informațională și 

Arhivistică (20 cr). 

 

Coordonarea activității de elaborare a rapoartelor de autoevaluare în vederea acreditării programelor de 

formare profesională continuă la specialitățile din domeniul Formare de profesori: Pedagogia în 

învățământul primar (20 cr), Educația civică (20cr), Biblioteconomie, Asistență informațională și 

Arhivistică (20 cr), Modulul Psihopedagogic (60 cr). 

 

Coordonarea activității de elaborare a rapoartelor de autoevaluare în vederea autorizării de funcționare 

provizorie a programului de formare profesională continuă la specialitatea Servicii hoteliere, turism și 

agrement (20 cr). 

 

Coordonarea activității de elaborare a rapoartelor de autoevaluare în vederea acreditării programelor de 

calificare profesională suplimentară (60 cr) la specialitățile din domeniul Formare de profesori: Limba 

și literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Matematica, Informatica, Fizica, Biologia, 

Chimia, Istoria, Geografia. 

 

Dezvoltarea paginii de Facebook a Centrului Formare Continuă, care reprezintă o resursă 

informațională, fiind plasate anunțuri și informații utile, în mod special pentru cadrele didactice. Pe 

parcursul anului au fost plasate crc 60 de anunțuri (postări), cu audiență de la 500 la 6000 de 

vizualizări
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A fost inițiat canalul Youtube al DFC, unde vor fi stocate și diseminate filmulețe video - 

promoționale, tutoriale și video-lecții. 

Au fost publicate pe pagina www.usm.md 3 publicații privind activitatea CFC. 

Au fost actualizate instrumentele de evaluare a calității programelor de formare continuă: 

pentru formabili, cadre didactice, angajatori. 

În vederea extinderii colaborării cu piața muncii a fost organizat Forumul virtual, unde au 

fost invitați și au participat peste 20 angajatori (manageri ai instituțiilor de învățământ, 

reprezentați ai OLSDI). 

Pe parcursul anului CFC a participat la proiecte educaționale (de ateliere, webinare) 

organizate de parteneri in domeniul educației și formării continue a cadrelor didactice: 

AGIRoMD, ARTICO. 

A fost elaborată Strategia de dezvoltare strategică a CFC pentru perioada 2022- 2026. 
 

 

 
 

  

http://www.usm.md/
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3.9. Platforma Moodle și aplicarea instrumentelor TIC în procesul 

didactic 

 

În asigurarea procesului educațional din perioada anului 2021, cadrele didactice au beneficiat de 

suportul informațional din partea administrației instituției și de suportul tehnic din partea 

administratorilor platformei Moodle.  

În acest sens au fost create un șir de Ghiduri pentru utilizarea oportunităților oferite de Moodle. 
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În luna octombrie anului 2021 a fost lansat serviciul Microsoft 365 for Education, în urma căruia au 

fost create și repartizate aproximativ 1500 conturi pentru cadrele didactice, personalul administrativ 

și auxiliar. Pentru a colecta informațiile utile și utilizarea acestui serviciu a fost creat web-site 

microsoft365.usm.md. Beneficiile obținute din cadrul acestui sistem: poșta electronică corporativă, 

munca în echipă, Microsoft TEAMS – pentru organizarea sesiunilor video etc. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

ACTIVITATEA PE MOODLE A CADRELOR DIDACTICE.
ANUL 2021, COMPRATIV CU ANII 2019 și 2020

2019 2020 2021



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Sistemul de management intern de asigurare a calității 

 

 

4.1 

 

Direcții de activitate și rezultate obținute în anul 2021  
 

 

4.2 Dezvoltare curriculară 
 

 

 

4.3 Implementarea măsurilor de îmbunătățire continuă a 

calității serviciilor educaționale 

 

 

      4.4  Evaluarea calității serviciilor educaționale 
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4.1 Direcții de activitate și rezultate obținute în anul 2021 

 

Managementul calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică prestate de USM este o 

componentă definitorie a politicii instituţionale şi constituie un mecanism esențial pentru realizarea 

misiunii acesteia în vederea satisfacerii cerințelor și așteptărilor beneficiarilor și partenerilor, precum 

și menținerii statutului de lider între universităţile clasice din Republica Moldova, pentru educaţia 

bazată pe cercetare, inovare și dezvoltare durabilă. 

 

Sistemul de management al calității este conceptualizat ca un ansamblu de actori, măsuri şi activităţi 

instituţionale, prin care se orientează şi monitorizează procesele educaţionale şi de cercetare în 

stabilirea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, planificarea calităţii, monitorizarea calităţii, 

asigurarea calităţii.  

 

La nivel instituțional, sistemul de management al calității funcționează, în baza principiului 

reprezentativității, pe patru tipuri de activități: planificare-control-asigurare-îmbunătățire. În 

structurile de sistem sunt implicate toate categoriile de beneficiari ai procesului educaţional: 

manageri, cadre didactice, studenţi şi angajatori. Funcţionalitatea, eficacitatea şi relaţiile dintre aceste 

structuri ale sistemului de management al calităţii sunt reglementate la nivel instituţional prin 

următoarele acte normative: 

 Regulamentul cu privire la managementul calităţii serviciilor de formare profesională la 

Universitatea de Stat din Moldova, aprobat în şedinţa Senatului USM, proces-verbal nr. 4 din 

26.12.2019. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Calităţii, revizuit şi aprobat în 

şedinţa Senatului USM, proces-verbal nr. 4 din 26.12.2019. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Managementul Calităţii, 

revizuit şi aprobat în şedinţa Senatului USM, proces-verbal nr. 4 din 26.12.2019. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Asigurare a Calităţii, revizuit şi 

aprobat în şedinţa Senatului USM, proces-verbal nr. 4 din 26.12.2019. 

 

În cadrul Universităţii de Stat din Moldova, structurile sistemului de management al calităţii 

funcţionează la toate nivelurile:  

la nivel instituțional: 

 SENATUL USM - stabileşte strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, 

urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituţie, alocă şi verifică utilizarea resurselor 

aferente sistemului de management al calităţii; 

 BIROUL SENATULUI și CONSILIUL CALITĂȚII - proiectează, implementează și 

îmbunătățește sistemul de management al calităţii. 

 SECȚIA MANAGEMENTUL CALITĂȚII - oferă suport metodologic şi monitorizează 

funcţionarea şi eficienţa sistemului de management al calităţii;  

la nivelul facultăţilor: 

 CONSILIUL FACULTĂȚII – proiectează, implementează și îmbunătățește sistemul de 

management al calităţii la nivelul facultăţii; 

 COMISIILE DE ASIGURARE A CALITĂȚII – monitorizează procesul de asigurare a calităţii 

la nivel de facultate. 

la nivelul departamentelor: 

 DEPARTAMENTUL - proiectează, implementează și îmbunătățește calitatea proceselor 

educaționale (învățământ, cercetare, organizare şi relaţii externe).  
RESPONSABILUL DE CALITATE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI – are rolul de consultare a Comisiei de 
Asigurare a Calităţii din cadrul facultăţii şi de promovare a politicii de asigurare a calităţii procesului de 
formare profesională la nivel de departament. 
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I. PERFECȚIONAREA DOCUMENTAȚIEI AFERENTE ACTIVITĂȚII SISTEMULUI 

DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 
Nr. 

ord. 

TIPURI DE DOCUMENTE 

ELABORATE 

INDICATORI DE CALITATE 

1.  REGULAMENTE Redacție finală: 

1. Regulamentul privind organizarea, desfășurarea concursului și 

ocuparea funcțiilor didactice și științific—didactice în 

Universitatea de Stat din Moldova. 

2.  PROCEDURI 10 aplicate; 

3 actualizate: 

PROCEDURA: Elaborarea și actualizarea planurilor de 

învățământ și curricula. 

PROCEDURA: Evaluarea performanțelor profesionale ale 

cadrelor didactice. 

PROCEDURA: Evaluarea cursurilor de către studenți. 

3.  RAPOARTE ANUALE DE 

ACTIVITATE 

1. Raport privind activitatea Facultății în anul de studii 2020-

2021. 

2. Raport privind activitatea Departamentului în anul de studii 

2020-2021. 

3. Raport privind activitatea Comisiei de Asigurare a Calității în 

anul de studii 2020-2021. 

38 rapoarte anuale recepționate și analizate.  

 

4. Elaborarea Raportului de activitate al Universității de Stat din 

Moldova în anul universitar 2020-2021 (prezentat la MEC). 

4. PLANURI DE 

ACTIVITATE 

1. Planul de activitate al Secției Managementul Calității. 

2. Planul de activitate al Consiliului Calității USM. 

Secţia  

Managementul 

Calităţii 

Coordonator al 

Managementului 

Calităţii la nivel de 

Universitate 

Consiliul Calității al USM 

 RECTOR 

Decanii Facultăţilor, 

Preşedinţi ai Comisiilor de 

Asigurare a Calităţii la nivel 

de facultate 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 
 

 

Prim prorector, prorector pentru activitatea didactică şi 

studenţească 

Coordonator al Managementului calităţii la nivel de Universitate 

Comisii de Asigurare a 
Calităţii 
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3. Planuri de activitate ale Comisiilor de Asigurare a Calității.  

11 planuri de activitate recepționate și corelate. 

5. CHESTIONARE 

 

1. Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție al studenților 

privind asigurarea condițiilor de dezvoltare profesională și 

personală. 

2. Chestionar de evaluare a calității disciplinelor de către studenții 

ciclului I. 

3. Chestionar de evaluare a calității disciplinelor de către studenții 

ciclului II. 

4. Chestionar privind gradul de satisfacție a cadrelor didactice 

USM la locul de muncă. 

 

  
II. CONSOLIDAREA, COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

1.Implementarea proiectului: „La consolidation de la capacité et de la fonctionnalité du système 

institutionnel de management de la qualité dans l'Université d'Etat de Moldova” realizat în 

parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) în cadrul apelului ASSURANCE 

QUALITÉ ET GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE:  

 
ACTIVITATE PERIOADA DE 

DESFĂȘURARE 

FORMATORI, 

INSTITUȚII 

PARTICIPANȚI  

Seminarul de dezvoltare 

profesională 

« Comment intégrer la 

qualité dans le pilotage 

académique à 

l’université ? » 

12-13 ianuarie 

2021 

19-20 ianuarie 

2021 

Denis BERTHIAUME,  

vice-rector pentru studii 

și cercetare,  

Universitatea Ontario, 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 persoane: 

2 prorectori 

6 decani 

8 prodecani 

20 șefi departamente 

11 președinți ai Comisiilor de 

Asigurare a Calității 

4 angajați ai Departamentului 

Managementul Calității 

24 adre didactice 

 

2.Participarea reprezentanților structurilor de management al calității în activități de instruire și 

formare profesională internațională: 

ACTIVITATE INSTITUȚIA PARTICIPANȚI CERTIFICARE 
SESIUNEA DE 

INSTRUIRE ȘI 

FORMARE  

privind 

Managementul calității 

programelor de studii la 

formele de învățământ 

ID/IFR,  

 

22 ianuarie  2021 

AGENŢIA ROMÂNĂ 

DE ASIGURARE A 

CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

SUPERIOR 

1. Lucia SAVA, dr., conf. 

univ., șef Departamentul 

Managementul Calității; 

2. Viorica GLADCHI, dr., 

conf. univ., decan FCTCh.; 

3. Maria HAMURARU, dr., 

conf. univ., șef DEMT; 

4. Angela ZUBCO, dr., conf. 

univ., președinte CAC, 

FRISPA; 

5. Anastasia OCERETNÎI, 

dr., conf. univ., președinte 

CAC, FPSESAS 

5 Certificate de 

formare 

(cu testare) 

SESIUNEA DE AGENŢIA ROMÂNĂ 1. Violeta COTILEVICI, șef  
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INSTRUIRE ȘI 

FORMARE 

privind 

Managementul calității 

programelor de studii 

la formele de 

învățământ ID/IFR, 

 

26 martie 2021 

DE ASIGURARE A 

CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

SUPERIOR 

Secție Dezvoltare 

Curriculară, DMQ; 

2. Adelina REVENCO, șef 

Secție Evaluare, DMQ; 

3. Maria COJOCARU, dr., 

conf. univ., șef DCIE; 

4. Tatiana TURCHINA, șef 

Departament Formare 

Continuă; 

5. Veronica BULAT, dr., 

conf. univ., președinte CAC, 

FSE; 

6. Tatiana PORUMB, dr., 

conf. univ., președinte CAC, 

FL. 

 

3. Activități de coordonare a Sistemului de Management al Calității 

Nr. 

ord. 

ACTIVITATE INDICATORI DE CALITATE 

1.  Organizarea ședințelor Consiliului Calităţii USM. 

Redactarea proceselor-verbale ale ședințelor. 

Redactarea și eliberarea extraselor din procese-verbale. 

6 ședințe ale Consiliului Calității USM, 

toate documentele aferente. 

2.  Actualizarea componenţei Consiliului Calităţii. 

 Actualizarea componenţei Comisiilor de Asigurare a 

Calităţii. 

Planificarea activităților. 

Lista membrilor Consiliului Calității 

USM. 

Lista membrilor Comisiilor de Asigurare 

a Calității USM. 

Planurile de activitate elaborate. 

3.  Monitorizarea implementării documentelor specifice 

asigurării calității și aplicării deciziilor luate de 

Consiliul Calității. 

Extrase din procesele-verbale ale 

Consiliului Calității USM, inclusiv 

recomandările și sugestiile de 

îmbunătățire, expediate Facultăților, 

departamentelor. 

4.  Coordonarea și monitorizarea procesului de recenzare, 

expertizare și publicare la CEP USM a elaborărilor 

metodice ale personalului didactic. 

80 lucrări metodice recenzate și aprobate. 

5.  Determinarea și aplicarea criteriilor şi indicatorilor de 

evaluare a calității testelor din sesiunea de iarnă 2020-

2021. 

56 programe de Licență evaluate; 

70 programe de Master evaluate; 

33 departamente; 11 Facultăți.  

6.  Analiza implementării recomandărilor și ariilor de 

îmbunătățire stabilite în rezultatul evaluării externe a 

calității în vederea acreditării programelor de studii. 

11 Rapoarte ale Președinților Comisiilor 

de Asigurare a Calității.  

7.  Actualizarea planului anual de evaluare externă a 

programelor de studii. 

3 programe licență 

26 programe master 

8.  Coordonarea procesului de redactare a Rapoartelor de 

autoevaluare, acordarea suportului informațional în 

completarea dosarelor de autoevaluare. 

29 dosare 

 

9.  Coordonarea procesului de evaluare externă în vederea 

autorizării/acreditării a programelor de studii Licență și 

Master. 

2 programe Licență 

20 programe Master 
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Distribuția pe facultăți a lucrărilor metodice, elaborate de personalul didactic, recenzate și aprobate 

de Consiliul Calității 

 
 

4.2 Dezvoltare curriculară 

1.  Coordonarea proceselor de dezvoltare curriculară: 

Nr. 

ord. 

ACTIVITATE INDICATORI DE CALITATE 

1.  Coordonarea și monitorizarea procesului de elaborare/ 

modernizare a planurilor de învățământ, verificarea și 

adaptarea documentelor la cerințele normative. 

61 planuri de învățământ la ciclul I, 

licență; 

65 planuri de învățământ la ciclul II, 

master. 

2. Scanarea planurilor de învăţământ şi expedierea pentru  

plasare pe site-ul USM 

61 planuri de învățământ la ciclul I, 

licență; 

65 planuri de învățământ la ciclul II, 

master. 

3.  Verificarea evidenței orelor conform planurilor de 

învățământ la departamentele academice. 

33  departamente. 

4.  Monitorizarea corectitudinii introducerii disciplinelor în 

registrul electronic, conform planurilor de învățământ de 

la ciclul I, licență și ciclul II, master. 

Programe de studii, ciclul I, licență; 

Programe de studii, ciclul II, master. 

5.  Monitorizarea corectitudinii elaborării borderourilor 

pentru sesiunea de vară 2020-2021 și sesiunea de iarnă 

2021-2022, conform planurilor de învățământ de la ciclul 

I, licență și ciclul II, master (verificarea denumirilor de 

discipline înscrise în borderouri). 

61 programe de studii, ciclul I, licență; 

65 programe de studii, ciclul II, master. 

9.  Monitorizarea corectitudinii elaborării suplimentelor la 

diplomă pentru ciclul I, licență (învățământ cu frecvență, 

cu frecvență redusă) și ciclul II master, conform planurilor 

de învățământ (verificarea disciplinelor înscrise în 

suplimente, a numărului de ore și credite). 

61 programe de studii, ciclul I, licență, 

învățământ cu frecvență; 

20 programe de studii, ciclul I, licență, 

învățământ cu frecvență redusă; 

65 programe de studii, ciclul II, master. 

10.  Oferirea suportului metodologic în conceptualizarea noilor 

programe de studii. 

1 program de licență; 

1 program de master. 

11. Eliberarea programelor analitice pentru absolvenţii USM. 37 seturi de programe analitice 

 

Drept
11%

Științe Economice
27%

Biologie și Pedologie
1%

Chimie și Tehnologie 
Chimică
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PROGRAME DE STUDII SUPERIOARE ŞI FORME DE REALIZARE 

CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ 

 

În anul 2021 Universitatea de Stat din Moldova a asigurat formarea profesională iniţială la ciclul I, 

licenţă, în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în 

învăţământul superior, HG Nr. 482 din  28. 06. 2017. Domenii de formare profesională şi specialităţi 

pot fi vizualizate în Anexa 2. 

 

Universitatea de Stat din Moldova asigură formarea profesională iniţială la următoarele programe de 

studii superioare,  ciclul II, master Anexa 3. 

 

 

 

4.3 Evaluarea calității serviciilor educaționale 

 
Nr. 

ord. 

ACTIVITATE INDICATORI DE CALITATE, 

REZULTATE 

1. Implicarea studenților în procesul de îmbunătățire a 

calității serviciilor educaționale. Chestionarea 

studenților și identificarea necesităților de îmbunătățire. 

 403 studenți, ciclul I, licență (ianuarie 

2021); 

 242 studenți, ciclul II, master (ianuarie 

2021). 

 475 studenți, ciclul I, licență (iunie 

2021); 

 207 studenți, ciclul II, master (iunie 

2021). 

2. Chestionarea cadrelor didactice privind problemele cu care se 

confruntă în procesul educațional online și formularea 

sugestiilor de îmbunătățire. 

 174 cadre didactice (ianuarie).  

 263 cadre didactice (iunie). 

  

3. Ajustarea Planurilor de învățământ (licență și master) la 

Standardele de Calificare. 

 18 planuri de învățământ pentru ciclul I 

Licență; 

 7 planuri de învățământ pentru ciclul II 

Master.  

5. Analiza și îmbunătățirea conținuturilor testelor de 

evaluare și a baremului de notare. 

Variante de teste pentru 1360 examene, 

sesiunea de iarnă, 2020-2021. 

8. Evaluarea și analiza planurilor de măsuri de 

îmbunătățire a programelor de studii post-evaluare 

externă. 

11 rapoarte 
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4.4 Evaluarea calității serviciilor educaționale 

 
Nr. 

ord. 

ACTIVITATE INDICATORI DE CALITATE, 

REZULTATE 

1. Monitorizarea procesului de evaluare curentă și 

finală a rezultatelor de învățare ale studenților. 

 Toate examenele, conform orarelor pe 

semestre de studii. 

2. Evaluarea testelor din sesiunea de iarnă 2020-2021  Toate variantele de teste la programele de 

studii (licență și master). 

3. Elaborarea Raportului privind evaluarea testelor 

din sesiunea de iarnă, 2020-2021.  

1 raport de analiză. 

4. Monitorizarea evidenței activității didactice a 

departamentelor academice USM (în colaborare 

cu Secția Studii). 

33 departamente academice. 

5. Planificarea, coordonarea și monitorizarea 

procesului de evaluare externă în vederea 

acreditării programelor de studii superioare 

(licență și master) în conformitate cu Planurile 

elaborate. 

2 programe de studii de licență; 

20 programe de studii de master; 

6 Facultăți 

6. Evaluarea dosarelor cadrelor didactice 

participante la Concursul de ocupare a funcțiilor 

didactice și didactico-științifice în cadrul USM. 

99 dosare 

7. Machetarea, imprimarea, copertarea, copierea pe 

stick şi expedierea la ANACEC 

11 programe de licență; 

27 programe de master. 

8.  Evaluarea internă a calității procesului didactic în 

cadrul departamentului Educație fizică. 

4 asistențe la ore; 

Evaluarea curriculumului și a suportului 

curricular; 

Prezentarea informației cu privire la gradul 

de calificare a cadrelor didactice; 

Participarea la interviu cu decanul și cadrele 

didactice. 
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V. Activități de cercetare- inovare 

 

 

5.1 Proiecte naționale 
 

 

 

5.2 Proiecte cu finanțare internațională 
 

 

 

5.3 Finanțarea proiectelor de cercetare și inovare naționale 
 

 

 

5.4 Indicatori ai activității de cercetare 
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5.1 Proiecte naționale 

 

Una dintre misiunile Universității de Stat din Moldova constă în organizarea și desfășurarea de 

cercetări științifice fundamentale și aplicative, orientate spre soluționarea problemelor actuale 

socioeconomice și realizarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării științifice universitare. 

 
Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate rezultate semnificative în domeniul activității științifice și 

inovaționale, care consolidează statutul cercetării universitare pe plan național și internațional. 

 

În anul 2021 activitatea de cercetare şi inovare s-a desfăşurat în cadrul a 5 priorităţi strategice: 

 

Prioritatea strategică 

Numărul 

de 

proiecte 

Volumul de 

finanţare a 

proiectelor 

(mii lei) 

Suportul 

instituţional 

(mii lei) 

Cofinanţarea 

USM / Agenți 

economici 

(mii lei) 

Sănătate 2 444,5 141,4 100,0 / 0,0 

Agricultură durabilă, securitate 

alimentară și siguranța 

alimentelor 

2 

1543,5 510,0 50,0 / 450,0 

Mediu şi schimbări climatice 7 2899,0 1050,3 300,0 / 750,0 

Provocări societale 10 4748,3 1900,0 407,0 / 0,0 

Competitivitate economică și 

tehnologii inovative 

8 
7892,1 2760,0 350,0 

TOTAL  29 17527,4  6361,7 1207,0 / 1200,0 

 

I. PROIECTE NAŢIONALE 

I.1. Proiecte de cercetare Program de Stat (2020-2023) 

Cifrul 

proiectului 

Titlul 

proiectului 

Conducător de proiect / 

coordonator echipa USM 

(parteneriat) 

Prioritatea I. SĂNĂTATE 
20.80009.8007.24 Studiul biologic și fotochimic al plantelor medi-

cinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și 

hepatoprotectoare 

CIOBANU Nicolae, dr. (USMF) 

/MELNIC Victor, dr. 

Prioritatea II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA 

ALIMENTELOR 

20.80009.5107.01 

 

Studii genetico-moleculare si biotehnologice ale 

florii-soarelui în contextul asigurării manage-

mentului durabil al ecosistemelor agricole 

DUCA Maria, acad., dr. hab. 

Prioritatea III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

20.80009.7007.05 

Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în 

monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu 

Florentin PALADI, dr. hab. 

20.80009.7007.15 

Consolidarea achizițiilor publice durabile în 

Republica Moldova 

Galina ULIAN, dr. hab. 

http://ephysimlab.usm.md/?lang=ro
http://ephysimlab.usm.md/?lang=ro
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20.80009.7007.21 

Diminuarea impactului substanțelor chimice, 

toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea 

absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din 

materie primă autohtonă 

Tudor LUPAȘCU, acad., dr. hab. 

(Institutul de Chimie) /  

Vasile GUȚANU, dr. hab. 

20.80009.7007.04 

Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, 

conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii 

Larisa ANDRONIC, dr. (Institutul 

de Genetică, Fiziologie și Protecție 

a Plantelor) / Angela RUDACOVA, 

dr. 

20.80009.7007.20 

Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru 

elaborarea recomandărilor de implementare a 

măsurilor de diminuare a impactului negativ 

asupra mediului şi sănătăţii populaţiei 

Igor POVAR, dr. hab. (Institutul de 

Chimie) / Natalia VELIȘCO, dr. 

20.80009.7007.23 

 

Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor 

noi procedee de sporire a ratei de creştere a 

peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi 

de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul 

instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu 

apă circulantă 

Vadim RUSU, dr. 

Prioritatea IV. PROVOCĂRI SOCIETALE 

20.80009.1606.15 

Modernizarea mecanismelor de guvernare axate 

pe protecția drepturilor omului 

Rodica CIOBANU, dr. hab. 

 

20.80009.1606.08 

 

Abordarea epistemologică a dezvoltării perso-

nale și a educației pentru societate: de la strate-

giile transdisciplinare la finalitățile pragmatice 

ale societății actuale din Republica Moldova 

Eugenia BOGATU, dr. 

 

20.80009.1606.11 

Patrimoniul academic universitar din RSS 

Moldovenească: investigarea și valorificarea 

bunelor practici 

Liliana ROTARU, dr. 

 

20.80009.1606.14 

Patrimoniul arheologic din epoca fierului în 

regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului 

Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi valori-

ficare ştiinţifică 

Aurel ZANOCI, dr. 

20.80009.0807.19 

Cultura promovării imaginii oraşelor din 

Republica Moldova prin intermediul artei şi 

mitopoeticii 

Aliona GRATI, dr. hab. 

20.80009.0807.36 

Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până 

în epoca modernă în contextul civilizației 

europene. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. 

Sinteză academică, studii, documente și 

materiale didactice. Partea I. 

Igor CERETEU, dr. hab. 

(Institutul de Istorie) / 

Valentin TOMULEȚ, dr. hab. 

 

20.80009.1606.10 

Bazele teoretice și metodologice ale asigurării 

activității psihologice în sistemul de învățământ 

general din perspectiva abordărilor societale 

contemporane 

Oxana PALADI, dr. (Institutul de 

Științe ale Educației) / Angela 

POTÂNG, dr. 

20.80009.0807.23 

Cadrul conceptual, metodologic și managerial al 

educației nonformale în Republica Moldova 

Vladimir GUȚU, dr. hab. 

 

20.80009.0807.30 

Protecția consolidată a drepturilor pacientului în 

sistemul asigurărilor obligatorii de asistență 

medicală 

Nicolae SADOVEI, dr. hab. 

20.80009.0807.38 

Evaluarea multidimensională și dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial la nivel național și 

regional în vederea impulsionării sectorului 

Natalia VINOGRADOVA, dr. 

(Institutul Național de Cercetări 

Economice) / Mariana DOGA-
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IMM în Republica Moldova MÎRZAC, dr. hab. 

Prioritatea V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE 

20.80009.5007.02 

Materiale nanostructurate avansate pentru 

aplicații termoelectrice și senzori 

Denis NICA, dr. hab. 

20.80009.5007.10 

Produse noi, inovative cu performanțe remarca-

bile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea 

mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii 

acestor produse noi și argumentarea folosirii lor 

la eficientizarea tratamentului unor patologii 

Aurelian GULEA, acad., dr. hab. 

20.80009.5007.12 

Materiale și structuri multifuncționale pentru 

detectarea radiațiilor electromagnetice 

Sergiu VATAVU, dr. 

 

20.80009.5007.16 

Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia 

fotodinamică și fotovoltaică 

Tamara POTLOG, dr. 

 

20.80009.5007.25 

Sisteme dinamice multivoce, perturbări 

singulare, operatori integrali și structuri 

algebrice neasociative 

Andrei PERJAN, dr. hab. 

 

20.80009.5007.27 

Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu 

transfer de electroni implicate în sistemele vitale, 

tehnologice și de mediu 

Gheorghe DUCA, acad., dr. hab.  

(Institutul de Chimie) / 

Viorica GLADCHI, dr. 
 

1.2. PROIECT DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 
 

Cifrul proiectului 

Titlul 

proiectului 
Perioada de 

derulare 

Conducător 

de proiect 

 

Volum alocații 

pentru 

perioada 

desfășurării 

proiectului 

(mii lei) 

Cofinanţarea  
(mii lei) 

Prioritatea. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA 

ALIMENTELOR 
21.80015.5107.250T Creșterea și valori-

ficarea soiurilor de 

mentă autohtone cu 

cerere sporita în 

piață pentru obține-

rea produselor 

antibacteriene, 

imunomodulatoare 

01.07.2021-

30.06.2022 

Victor 

MELNIC, dr. 

586,0 586,0 

(ÎI „Ușurelu 

Lucia”) 

Prioritatea. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE 
21.80015.5807.253T Tehnologie de 

obținere a fertili-

zanților organomi-

nerali prin recicla-

rea deșeurilor zoo-

tehnice și indus-

triale și aplicarea 

lor în scopul spo-

ririi capacitații de 

adaptare a solului la 

01.07.2021-

30.06.2022 

Gheorghe 

JIGĂU, dr. 

750,0 750,0 

(SRL 

„SCHIT-

AGROMEX” 
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schimbarea climei 

Prioritatea: COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE 
20.80015.5007.243T Biostimulatori noi 

pentru agricultura 

ecologică 

01.07.2020- 

30.06.2021 

Alina 

TROFIM, dr. 

500,0 500,0  

(GȚ Dumitru 

Chitoraga) 
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5.2 Proiecte cu finanțare internațională 

 

PROIECT DE CERCETARE-INOVARE PRIVIND COMBATEREA ȘI ATENUAREA IMPACTULUI PANDEMIEI 

COVID-19 

PRIORITATEA I. SĂNĂTATE 
 

Cifrul proiectului 
Titlul 

proiectului 
Perioada de 

derulare 

Director 

de proiect 

Volum 
alocații pentru 

perioada desfă-

șurării 

proiectului 
(mii lei) 

Cofinanţare 

20.70086.06/COV Modularea statusului 

imunitar cu ajutorul 

principiilor bioactive 

naturale pentru 

prevenirea și profilaxia 

infecțiilor acute în 

contextul pandemiei 

COVID-19, 

(BIOACTSAN) 

01.07.2020- 

30.06.2021 

Aurelia 

CRIVOI, 
dr. hab. 
 

700,0 

 

 

100,0  

 

 

PROIECT DE CERCETARE-INOVARE PRIVIND PROMOVAREA CONCEPTULUI DE ȘTIINȚA DESCHISA ȘI 

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE IN DOMENIILE CERCETARII ȘI INOVARII 

PRIORITATEA. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE 

Cifrul proiectului 
Titlul 

proiectului 
Perioada de 

derulare 

Director de 

proiect 

Volum 
alocații pentru 

perioada desfășu-

rării proiectului 
(mii lei) 

21.70105.9ȘD Investigarea şi elaborarea 

infrastructurii integrate a 

mediului unificat ”cloud 

computing” pentru a 

sprijini știința deschisă 

01.09.2021-

31.12.2022 

Boris 

HÎNCU, dr. 

266,66 

  

PROIECT DE CERCETARE PROGRAM AUF-RM 

PRIORITATEA V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE 

 

 

Titlul 
proiectului 

Perioada de 

derulare 

Director de 

proiect 

 

Volum 

alocații pe 

anul 2021 
(mii lei) 

Volum 

cofinanțare 

USM pe anul 

2021 
(mii lei) 

Consorțiu 
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Sinteza și 

caracterizarea 

noilor compuși de 

coordinare a 

metalelor de 

tranziție pentru 

aplicații în 

biologie 

02.01.2020 - 

31.07.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roman 

RUSNAC, 

drd. 
 

 

 

 

 

 

22,5  

(AUF-RM) 

 

 

 

22,5 

 

 

 

 

 

 

 

- Universitatea de Stat 

din Moldova 

- Universitatea din 

Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines 

(FR); 

- Universitatea „Al.I. 

Cuza” din Iaşi (RO); 

- Universitatea de Stat 

de Medicină și 

Farmacie „N. 

Testemițanu” (RM) 

 
 

PROIECT DE CERCETARE CU SUPORTUL PROGRAMULUI DEZVOLTĂRII DEMOCRAȚIEI ȘI COOPERĂRII 

AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII LITUANIA ÎN COOPERARE CU CENTRUL DE 

CERCETARE A GENOCIDULUI ȘI REZISTENȚEI DIN LITUANIA  

PRIORITATEA. PROVOCĂRI SOCIETALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 

proiectului 

Perioada de 

derulare 

Director de 

proiect 

 

Volum alocații pe 

anul 2021 

(mii lei) 

Volum cofinanțare pe 

anul 2021 
(mii lei) 

Consolidarea culturii europene 

a memoriei prin diseminarea 

cunoștințelor istorice și promo-

varea valorilor democratice: 

schimbul și implementarea 

bunelor practici între Lituania 

și Republica Moldova 

07.05.2021-

30.09.2021 

COJOCARI 

Ludmila, dr. 
285,7 6,5 
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PROIECTE/ACȚIUNI COST 

 

Cifrul 

proiec-

tului 

Titlul 
Proiectului 

Perioada 

de 

derulare 

Coordonator acțiune 

COST, coordonatori 

echipa USM (nume, 

prenume, titlu științific) 

Organizația 

coordonatoare 

CA16218 NANOSCALE COHERENT 

HYBRID DEVICES FOR 

SUPERCONDUCTING 

QUANTUM TECHNOLOGIES 

(NANOCOHYBRI) 
 

Web-site: 

https://nanocohybri.inc.uam.es/ 

18.10.2017-

17.10.2021 
Coordonator Acțiune: 
Hermann SUDEROW, dr. 
 

Coordonatori echipa USM: 
Vladimir FOMIN, dr. hab. 
Florentin PALADI, dr. hab. 

Universidad 

Autonoma de 

Madrid (Spain) 

CA16228 
EUROPEAN NETWORK FOR 

GAME THEORY 
 

Web-site: 

gametheorynetwork.com 

18.10.2017-    

17.10.2021 

Coordonator Acțiune: 
Mathias STAUDIGL, dr. 
 

Coordonator echipa USM: 
Radu BUZATU, dr. 

Universiteit 

Maastricht 
(Netherlands) 

CA17131 
THE SOIL SCIENCE & 

ARCHAEO-GEOPHYSICS 

ALLIANCE: GOING 

BEYOND PROSPECTION 
 

Web-site: 
https://www.saga-cost.eu/ 

26.10.2018-

05.10.2022 

 

 

Coordonator Acțiune: 

Carmen CUENCA-

GARCIA, dr. 
 

Coordonatori echipa USM: 
\Mihail BĂȚ, cerc. 
Aurel ZANOCI, dr. 

Norges Teknisk-

Naturvitenskapel

ige Universitet 

NTNU (Norway) 
 

CA18205 

WORLDS OF RELATED 

COERCIONS IN WORK 

 

Web-site: 

https://www.worck.eu/ 

16.09.2019-

15.09.2023 

Coordonator Acțiune: 

Juliane SCHIEL, prof. 

 

Coordonator echipa USM: 

Igor CAȘU, dr. 

Universitat Wien 

(Austria) 

 

CA18209 EUROPEAN NETWORK FOR 

WEB-CENTRED 

LINGUISTIC DATA 

SCIENCE  
 

Web-site: 
https://www.cost.eu/actions/CA

18209/#tabs|Name:overview 

2019-2023 Roşcovan Nina - MC 

Member, USM 
 

CA19102 

Action 

chair – 

TBA 

Language in the Human 

Machine Era  
 

Web-site: 
https://www.cost.eu/actions/CA

19102/#tabs|Name:overview 

2020-2024 Roşcovan Nina - MC 

Substitute Bodean Vozian 

Olesea - MC Substitute 

 

 

 
 

 
 

https://www.cost.eu/actions/CA16218/#tabs|Name:management-committee
https://www.cost.eu/actions/CA16218/#tabs|Name:management-committee
https://www.cost.eu/actions/CA16218/#tabs|Name:management-committee
https://www.cost.eu/actions/CA16218/#tabs|Name:management-committee
https://nanocohybri.inc.uam.es/
https://gametheorynetwork.com/#_blank
https://www.saga-cost.eu/
https://www.worck.eu/
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5.3  Finanțarea proiectelor de cercetare și inovare naționale 

Anul de 

gestiune 

Numărul 

de 

proiecte 

Volumul de 

finanțare, inclusiv 

suportul 

instituțional, 

mii lei 

Inclusiv pe domenii științifice 

Naturale Medicale Agricole Sociale Umaniste 

2020 27 24699,7 13278,5 694,0 2744,0 3509,5 4473,7 

2021 29 23889,1 13596,6 585,9 2053,5 3228,4 4424,7 

 

 

Universitatea de Stat din Moldova (USM) este orientată spre performanță și excelență în domeniul 

cercetării, inovării și transferului tehnologic, fapt confirmat și de conferirea de către Directoratul 

General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei Europene a titlului ,Excelența Resurselor Umane în 

Cercetare - HR Excellence in Research” acordat Universității de Stat din Moldova la 17 iulie 2015. În 

cadrul celor 29 de proiecte de cercetare și inovare au fost angajate 292 persoane, dintre care 41 

doctori habilitați, inclusiv 2 academicieni, și 138 doctori în științe. 

 

 

5.4 Indicatori ai activității de cercetare 

 

 

Cercetători care execută proiectele 

Anul de 

gestiune 

Total, 

persoane 

Inclusiv 

Doctori habilitați Doctori Doctoranzi Cu vârsta până la 35 ani 

2018 195 32 (16,4%) 106 (54,3%) 12 (6,15%) 49 (25,1%) 

2019 173 29 (16,8%) 100 (57,8%) 10 (5,8%) 37 (21,4%) 

2020 230 35 (15,2%) 114 (49,6%) 20 (8,7%) 47 (20,4%) 

2021 292 41 (14,0%) 138 (47,3%) 29 (10%) 57 (19,5%) 

 

 

Personal tehnic și auxiliar antrenat în cercetare 

Anul de 

gestiun

e 

Total, 

persoane 

Inclusiv 

Doctoranzi Masteranzi Studenți 
Cu vârsta până la 35 

ani 

2018 41 9 (22,0%) 5 (12,2%) 7 (17,1%) 23 (56,1%) 

2019 25 4 (16,0%) 2 (8,0%) 3 (12,0%) 9 (36,0%) 

2020 77 7 (9,02%) 4 (5,2%) 23 (29,9%) 34 (44,15%) 

2021 115 5 (4,3%) 15 (13%) 10 (8,7%) 39 (33,9%) 
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Indicatori ai activității de cercetare 

Publicații: 
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Articole în culegeri internaționale  43 

Teze la conferințele internaționale  131 

Monografii și capitole în monografii internaționale  8 

Contribuții științifice și recunoaștere națională 

Articole în reviste naționale de categoria A, B, C 95 

Articole în alte reviste naționale  50 

Articole în culegeri naționale  65 

Teze la conferințele naționale  101 

Monografii și capitole în monografii naționale 29 

 

Din an în an este încurajată tendința cercetătorilor de a publica rezultatele științifice obținute în reviste 

și culegeri în afara țării, astfel sporind vizibilitatea cercetărilor și a universității pe plan internațional. 

 

A
rt

ic
o le

 în
 r

e v is
te

 c
u  fa

c to
r 

d e  im
pa c t

A
rt

ic
o le

 în
 a

lte
 r

e v is
te

 in
te

rn
a țio

na le

M
onog ra

f ii ș
i c

a p ito
rl

e  în
 m

onog ra
f ii i

n te
rn

a țio
na le

A
rt

ic
o le

 în
 c

u le
g e ri

 in
te

rn
a țio

na le

T e ze  la
 c

on fe
ri

n țe
 in

te
rn

a țio
na le

0

4 0

8 0

1 2 0

1 6 0

2 0 0

3 6 3 5
1 7 2 4

1 8 1

2 6
9 8 2 2

1 5 5

4 4
2 2 1 3

2 9

1 6 4

35 27
8

43

131

P e r f o r m a n ț ă  ș i  v iz ib il it a t e  la  n iv e l in t e r n a ț io n a l,  2 0 1 8 -2 0 2 1

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1  



 

71 
 

 

Protecția proprietății intelectuale a rezultatelor cercetării este un indicator important în vederea 

sporirii gradului de noutate al cercetărilor. Universitatea de Stat din Moldova s-a afirmat sistematic, 

începând cu 1994, ca prima universitate din Republica Moldova prin numărul de brevete și invenţii 

realizate: USM deține prima poziție în Topul titularilor din Republica Moldova, fiind titularul unui 

portofoliu de 777 de obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv 12 obiecte ale dreptului de autor 

(situația la data de 31.12.2021). 
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Un alt aspect al promovării rezultatelor științifice este activitatea de editare și organizarea 

manifestărilor științifice. 

Editarea Revistei Studia Universitatis Moldaviae 

Anul 

Seria 

Total 
Științe ale Naturii 

Științe Exacte și 

Economice 

Științe ale 

Educației 
Științe Sociale Științe Umanistice 

Nr. 

articole 

Volumul, 

coli edit. 

Nr. 

articole 

Volumul, 

coli edit. 

Nr. 

articole 

Volumul, 

coli edit. 

Nr. 

articole 

Volumul, 

coli edit. 

Nr. 

articole 

Volumul, 

coli edit. 

Nr. 

articole 

Volumul, 

coli edit. 

2018 42 37,5 49 45,0 104 83,5 49 63,0 37 40,0 281 269,0 

2019 32 25,5 53 49,0 75 68,5 81 94,0 60 58,3 301 295,3 

2020 48 43,0 42 47,0 96 69,0 70 76,9 50 54,5 306 290,4 

2021 44  54,6  26   30,0 55  47,4  100 119,1   27 34,2   252  285,3 
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Printre manifestările științifice organizate la USM o popularitate deosebită o au Sesiunea națională cu 

participare internațională de comunicări științifice studențești, organizată anual în luna aprilie și 

Conferința națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, organizată 

anual în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Ambele evenimente 

științifice au fost dedicate aniversării a 75-a USM. 

 

Editarea materialelor Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice 

studențești, Ediția a XXV-a și a Conferinței naționale cu participare internațională „Integrare prin 

cercetare și inovare” 

Anul 

Conferințe 

Total 
Sesiunea națională cu participare 

internațională de comunicări 

științifice studențești 

Conferința națională cu 

participare internațională 

„Integrare prin cercetare și 

inovare” 

Nr. articole Volumul, coli edit. Nr. articole Volumul, coli edit. Nr. articole Volumul, coli 

edit. 
2018 189 31.2 332 78.1 521 109.3 
2019 129 20.6 319 69.8 448 90.4 
2020 180 29,7 351 97.5 531 127.2 
2021 189 38,06 324 85,76 513 123,82 

 

DISTINCŢII ŞI PREMII: 

Distincţii cu prilejul aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova și al Zilei 

Internaționale a Educației și Profesorului 

Diploma de Onoare a Ministerului 

Educației și Cercetării – 4 cercetători 
Diplomele de Onoare ale Guvernului Republicii Moldova  

– 5 cercetători 

Distincțiile AȘM pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării, cu ocazia aniversării de 75 de ani 

de la fondare – 17 cercetători 

 Premiile Academiei de Ştiințe a Moldovei 
În domeniul matematicii și informaticii 

Premiul „Vladimir Andrunachievici”  
 

David Ceban, dr.hab., prof.univ. pentru ciclul de 

lucrări „Sisteme dinamice neautonome și aplicațiile lor” 

Premiul „Valeriu Canțer”  pentru tineri 

cercetători (în domeniile științelor vieții, 

științelor exacte și inginerești)   

Roman Rusnac, cercetător ştiinţific, pentru ciclul de 

lucrări „Materiale inovative cu potențial biologic” 

Medalia „Dimitrie Cantemir”  
 

 

Maria Duca, academician; 
Mihail Caraman, dr.hab., prof.univ; 
Pavel Cocârlă, dr.hab., prof.univ. 

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”   Vladimir Guțu, dr.hab., prof.univ. 

Diploma de Onoare a AŞM 
 

Aurelia Hanganu, dr.hab., conf.univ.;  
Aliona Grati dr.hab., prof.univ. 

Cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare 
Diplome aniversare de gratitudine 
 

Aurelian Gulea academician; 

Anatol Petrencu dr. hab., prof.univ. 

Diploma de Recunoștință a Academiei de 

Științe a Moldovei 
Maria Cojocaru dr., conf. univ., cercetător științific 

coordonator; Svetlana Tolstaia, dr., conf. univ.; Angela Potâng 

https://cercetare.usm.md/?page_id=1508
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dr., conf. univ.;  
Tatiana Bulimaga, cercetător ştiinţific, șef secţie RI 

Diploma Meritul Academic Raisa Crețu, cercetător ştiinţific, șefa oficiului „Managementul 

activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice” 
Diploma de Onoare a Academiei de Științe 

a Moldovei 
Cristina Dolghi, dr., conf.univ.;  
Sergiu Dobrojan, dr., lector universitar 

Premiul municipal pentru tineret în domeniile literaturii, artei, științei, tehnicii și activismului civic, 

ediția 2021 
Domeniul știință, chimie Usataia Irina, Rusnac Anna 

Domeniul știință filologie Dementieva Diana 

Premiului Academiei Române „Ion Ionescu de la Brad” 

Secția de Științe Agricole și Silvice Maria Duca, academician, dr. hab., prof. univ. pentru lucrarea 

„Cercetări privind floarea-soarelui în Republica Moldova” 

Distincţii de Stat 
,,Ordinul Republicii”  Aurelian Gulea, academician 

,,Ordinul de Onoare”  Aurelia Crivoi dr.hab., prof.univ.;  
Eudochia Saharneanu dr.hab., prof.univ.;  
Vladimir Guțu dr.hab., prof.univ.;  
Dumitru Nedeoglo dr.hab., prof.univ.;  
Andrei Perjan dr.hab., prof.univ. 

,,Meritul Civic”  Ion Bulimestru dr., conf.univ.;  
Ion Andrieș dr., conf.univ. 
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6.1Acorduri și proiecte internaționale  

La data 31 decembrie 2021, USM colaborează pe bază de acorduri bilaterale de cooperare în vigoare 

cu 123 instituţii de învăţământ superior şi de cercetare și organizații internaționale din 31 de ţări. 

 

În anul calendaristic 2021 au fost încheiate 23 acorduri de colaborare cu instituţii din 13 ţări. 

 

Lista acordurilor internaționale la care  

universitatea de stat din moldova este semnatară 

Nr. 

Crt. 

Țara/Instituția Denumirea Acordului Termenul de 

valabilitate 

1.  ROMÂNIA 
Universitatea „APOLLONIA”  

din Iași 

Acord de parteneriat între 

Universitatea de Stat din Moldova și 

Universitatea „Apollonia” (Iași, 

România) 

16.09.2021-

16.09.2026 

2.  ROMÂNIA 
Universitatea „Ștefan Cel Mare” 

din Suceava  

Acord instituțional de program comun 

pentru studii integrate ce conduc la 

diplomă dublă 

07.10.2021 

3.  ROMÂNIA 
Centrul Pentru Prevenirea 

Conflictelor și Early Warning 

Acord de Colaborare încheiat între  

Universitatea de Stat din Moldova  și 

Centrul pentru Prevenirea Conflictelor 

și Early Warning 

25.08.2021-

25.08.2024 

4.  ROMÂNIA Acord Interinstituțional de program 

comun pentru studii integrate 

28.09.2021 - 

28.09.2026 

5.  ROMÂNIA Acord Interinstituțional de program 

comun pentru studii integrate 

14.10.2021 - 

14.10.2026 

6.  RUSIA 
Joint Institute For Nuclear Research 

(Dubna, Rrussian Federation) 

Joint Research Protocol No. 5036-2-

21/22 

05.11.2021-

31.12.2022 

7.  SLOVACIA 
Technical University Of Kosice 

Memorandum of Understanding 

Between Technical University of 

Kosice (Slovak Republic) and MSU 

(Republic of Moldova) 

14.09.2021-

14.09.2026 

8.  CAMEROON 

Etsdiamondtf Student 

Recruitment Agency 

Contract of joint collaboration in 

promoting the image of Moldova State 

University and recruiting foreigh 

citizens to apply studies at the 

University 

17.06.2021 

9.  EMBASSY OF THE 

REPUBLIC OF 

LITHUANIA IN THE 

REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

Activity Implementation Confirmation 

Statement Under Project 

Implementation Contract No VB52-1 of  

7 May 2021 

23.11.2021 

10.  FONDUL NAȚIUNILOR 

UNITE PENTRU 

POPULAȚIE 

 

Memorandum de colaborare între 

Fondul Națiunilor Unite pentru 

Populație și Universitatea de Stat din 

Moldova 

09.06.2021-

31.12.2022 

11.  BELGIA 

BRUSSELS 

European Education and 

Grant Agreement for an Action under 

Erasmus+ Programme Agreement 

number  619953-EPP-2020-1-MD-

02.09.2021-

02.09.2023 
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Culture Executive Agency 

 

EPPJMO-PROJECT 

12.  BELGIA 

BRUSSELS 

European Education and 

Culture Executive Agency 

 

Grant Agreement for an action with 

multiple beneficiaries under „Erasmus+ 

Capacity Building In The Field Of 

Higher Education” Agreement Number  

617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-

CBHE-JP 

15.01.2021-

14.01.2024 

13.  BELGIA 

Universitatea Catolică din 

Louvain-la-Neuve 

Acord de colaborare dintre Laboratorul 

de Antropologie prospectivă, 

Universitatea Catolică din Louvain-la-

Neuve și Facultatea de Istorie și 

Filosofie, Universitatea de Stat din 

Moldova 

2021-2026 

14.  BELGIA 

Institut des Hautes Etudes de 

Communication Sociales 

Acord de mobilitate academică 

Erasmus+ FJȘC, USM – Institut des 

Hautes Etudes de Communication 

Sociales 

2021 - 2023 

15.  CEHIA  

 Charles University  

Memorandum of understanding 

between Charles University and 

Moldova State University 

07.01.2021-

07.01.2026 

16.  POLONIA 

Polish National Agencyfor 

Academic Exchange 

Agreement between Polish National 

Agencyfor Academic Exchange anf 

Moldova State University 

11.05.2021-

30.06.2022 

17.  POLONIA 

University of Warsaw 

Framework agreement between the 

University of Warsaw and the MSU 

03.09.2021-

03.09.2025 

18.  POLONIA 

University of Applied 

Sciences - previous name 

Sopot College 

Inter-institutional agreement between 

Sopocka Szkoła Wyższa (University of 

Applied Sciences - previous name 

Sopot College) and Moldova State 

University 

28.10.2021 - 

28.10.2027 

19.  GERMANIA 

Moldova-Institut Leipzig  

Acord de colaborare între Moldova-

Institut Leipzig e. V și Universitatea de 

Stat din Moldova 

12.05.2021-

12.05.2031 

20.  UCRAINA 

Odessa National Economic 

University 

Protocol of cooperation between 

Odessa National Economic University 

and MSU 

19.05.2021-

19.05.2031 

21.  ELVEȚIA 

University of Geneva 

Collaborattion Agreement between the 

University of Geneva anf MSU 

14.06.2021-

14.06.2026 

22.  CSI 

Secretariatul Consiliului 

Adunarii Interparlamentare a 

Statelor-membre ale 

Comunității Statelor 

Independente 

Acord de cooperare între USM și 

Secretariatul Consiliului Adunarii 

Interparlamentare a Statelor-membre 

ale Comunității Statelor Independente 

21.07.2021-

31.12.2022 

23.  BULGARIA 

University of Ruse „Angel 

Kanchev” 

Cooperation Agreement between 

University of Ruse „Angel Kanchev” 

(Bulgaria) and Moldova State 

University (Republic of Moldova) 

24.08.2021-

24.08.2026 
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Numărul acordurilor bilaterale încheiate în anii 2017-2021 

Anul Acorduri Țări 

2021 23 13 

2020 6 2 

2019 19 9 

2018 11 8 

2017 13 9 

 

Numărul programelor comune cu diplomă dublă, demarate în anii 2017-2021 
 

Anul Nr. programe Țări 

2021   

2020 7 licență 

2 master 

1 

2019 2 master 1 

2018 1 master 1 

2017 1 master 1 

 

Lista proiectelor internaționale în derulare în anul 2021 

(finanțate în cadrul programelor europene de finanțare) 

Program de 

finanțare 

Număr de 

referință 

Organizații beneficiare Titlul proiectului Buget 

Erasmus + 

Capacity 

Building –JP 

617393- EPP-

1-2020-1-MD- 

EPPKA2- 

CBHE-JP 

Moldova: 

Co-ordinator:  

Moldova State University 
State Agrarian University of Moldova 

Academy of Music, Theatre and Fine 

Arts 

Technical University of Moldova  

Alecu Russo Balti State niversity  

NGO “IMPULS” 

Armenia: 
Yerevan Brusov State University of 

Languages and Social Sciences 

Vanadzor State University 

NGO Creativity 

Georgia: 
Ilia State University 

Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia State University 

EU 

National University of Theatre and 

Film "I.L. Caragiale", Romania;  

"RISEBA" University of Business, 

Arts and Technology, Latvia;  

Anthology Mgmt. LLC, Greece;  

Lappeenranta University of 

Technology, Finland 

Connecting universities-

industry through smart 

entrepreneurial 

cooperation and 

competitive intelligence 

of students in Moldova, 

Georgia and Armenia 

(CONNECT) 

932.798,00 € 

Ersmus + 

Capacity 

Building -SP 

618742- 

EPP-1-2020-

1-MD- 

EPPKA2- 

CBHE-SP 

Co-ordinator:  

Moldova State 

University 
Academy of Economic Studies of 

Moldova, 

Alecu Russo Balti State University,  

Cahul State University, 

Enhancement of 

Quality Assurance in 

Higher Education 

System in Moldova 

992.363,00 € 
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Comrat State University, 

Academy of Music, Theatre and Fine 

Arts, 

University of Political and Economic 

European Studies, 

National Agency for Quality 

Assurance in Education and Research, 

Ministry of Education, Culture and 

Research of the Republic of Moldova,  

EU 

University of Montpellier, France;  

University of Salamanca, Spain; 

Leipzig University, Germany; 

European Policy Development and 

Research Institute, Maribor, Slovenia;  

Central and Eastern European Network 

of Quality Assurance Agencies in 

Higher Education 

Erasmus+Jean 

Monnet 

Projects 

619953-EPP-

1- 2020-1-

MD-PPJMO- 

PROJECT 

Moldova State University Horizons of Moldova’s 

European Union 

Integration: Realities 

and Perspectives 

51 678.75 € 

Erasmus+Jean 

Monnet 

Projects 

620069- 

EPP-1-2020-

1-MD-

EPPJMO- 

MODULE 

Moldova State University EU Economic 

Diplomacy as an 

Instrument of Foreign 

Policy Action 

30 000 € 

H2020 101007766- 

H2020- 

MSCA- 

RISE-2020 

Tallinn University  

Dublin City University  

Universitatea de Stat din Moldova  

Stockholms Universitet  

Iscte - Instituto Universitário de 

Lisboa 

Latvijas Universitate Marmara 

University 

Tacking informal 

employment in Asia: 

building post-COV19 

solutions to 

precariousness through 

case-study based 

evidence on Bhutan, 

Laos, Maldives, 

Myanmar, Philippines, 

Thailand and Vietnam 

1 545 600 € 

AUF 2020 Moldova State University Assurance qualité et 

gouvernance 

universitaire 

3050 € 

Erasmus+ Jean 

Monnet 

Projects 

610666- EPP-

1- 2019-1- 

MDEPPJMO-

PROJECT 

Moldova State University EUSHARE: Promoting 

education- research-

innovation through 

European economic 

integration of the 

Republic of Moldova 

50 190 € 

Ersmus + 

Capacity 

Building -SP 

609656- 

EPP-1-2019-

1-MD-

EPPKA2- 

CBHE-SP 

Technical University of Moldova; 

Moldova State University;  

State University of Medicine and 

Pharmacy Nicolae Testemitanu; 

Academy of Economic Sciences; 

“Aleco Russo” Balti State University; 

Cahul state University “Bogdan 

Petriveicu Hasdeu”,  

Agrarian State University of Moldova 

Moldova Higher 

Education Leadership 

and Management 

(MHELM) 

844,453,00 € 

AUF 2019 Moldova State University;  

L'Alliance Francaise de Moldavie 

Création d'un poste de 

stagiaire Francais 

??? 
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Langue Etrangere 

Ersmus + 

Capacity 

Building –JP 

585353- EPP-

1- 

2017-1- RO- 

EPPKA2- 

CBHE-JP 

Moldova State University (MSU), 

Agrarian State University of Moldova, 

„Aleco Russo” Balti State University; 

„B.P. Hasdeu” Cahul State University; 

Academy of Economic Sciences of 

Moldova 

Reinforce 

entrepreneurial and 

digital skills of students 

and teachers to enhance 

the modernization of 

higher education in 

Moldova 

680.364,00 € 

Ersmus + 

Capacity 

Building –JP 

574090- 

EPP-1- 

2016-1- 

ITEPPKA2- 

CBHE-JP 

Moldova State University, Academy 

of Police “Stefan cel Mare”, State 

Agrarian University of Moldova, 

Academy of Public Administration, 

Civil Aviation Authority 

Educational for Drone 995 412 € 

H2020- MSCA- 

RISE-2016 

734645- 

H2020- 

MSCA- 

RISE-2016 

Universitatea din Graz (Austria) 

South-West University Blagoevgrad 

„Neofit Rilski” (Bulgaria);  

International Hellenic University 

(Grecia);  

Institute of National History, Skopje 

(Macedonia);  

Bilkent University (Turcia);  

Moldova State University (Republica 

Moldova); 

„N. Iorga” Institute of History 

(România);  

Odessa National „I.I. Mechnikov” 

University (Ucraina);  

Batumi Shota Rustaveli State 

University (Georgia);  

Pyatigorsk State Linguistic University 

(Rusia);  

Mesrop Mashtots Institute of Ancient 

Manuscripts (Armenia); 

Azerbaijan National Academy of 

Sciences (Azerbaidjan). 

Knowledge Exchange 

and Academic Cultures 

in the Humanities: 

Europe and the Black 

Sea Region, late 18th – 

21st Centuries 

1 665 000 € 

 

Acțiunile COST în care USM a participat în anul 2021 

Nr. acțiunii Titlul Coordonator acțiune Participant 

din cadrul 

USM 

Perioada de 

derulare a 

acțiunii 

CA20116 European Network for 

Innovative and Advanced 

Epitaxy (OPERA) 

Dr Noelle Gogneau, Centre 

National de la Recherche 

Scientifique, France 

POTLOG 

Tamara (vice-

coordonator 

acțiune) 

27.09.2021 

- 26.09.2025 

CA20131 Efficient Justice for All: 

Improving Court Efficiency 

through EU Benchmarking 

(EfficientJustice) 

Prof Jaap Bos, 

School of Business and 

Economics, 

Netherlands 

PLOTNIC 

Olesea 

(participant) 

12.10.2021- 11.10. 

2025  

CA19102 Language In The Human-

Machine Era 

Dr Dave SAYERS, 

University of Jyväskylä,  

Finland 

SOLTAN 

Angela 

(participant) 

06.10.2020 

 - 05.10.2024 

CA18205 Worlds of related coercions in 

work 

Juliane SCHIEL, prof. 

Universitat Wien (Austria) 

CAȘU Igor 

(participant) 

16.09.2019 -

15.09.2023 

CA17131 The soil science & archaeo-

geophysics alliance: going 

Carmen CUENCAGARCIA, 

dr. Norges 

BĂȚ Mihail 

ZANOCI Aurel 

26.10.2018 - 

05.10.2022 

http://usm.md/
http://www.usch.md/
http://www.usch.md/
http://www.usch.md/
mailto:noelle.gogneau@c2n.upsaclay.fr
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beyond prospection TekniskNaturvitenskap elige 

Universitet NTNU (Norway) 

(participanți) 

CA16218 Nanoscale coherent hybrid 

devices for superconducting 

quantum technologies 

Hermann SUDEROW, dr.  

Universidad Autonoma de 

Madrid (Spain) 

FOMIN 

Vladimir 

PALADI 

Florentin 

(participanți) 

18.10.2017-

17.10.2021 

CA16228 European Network for game 

theory 

Coordonator Acțiune: 

Mathias STAUDIGL, dr. 

Universiteit Maastricht 

(Netherlands) 

BUZATU Radu 

(participant) 

18.10.2017-

17.10.2021 

 

Proiecte finanțate de Departamentul pentru Relația  

cu Republica Moldova (DRRM) 

Program 

de 

finanțare 

Titlul proiectului Buget Perioada 

DRRM Colocviul internațional Eugeniu Coșeriu - 

100 

26.499,84 RON Iulie-noiembrie 

2021 

DRRM Centrul de Informare al României  

„Gheorghe Brătianu” 

131150,00 din 

care finanțarea 

DRRM – 110 

150,00 RON 

Septembrie 2021-

decembrie 2021 

DRRM Amenajarea laboratorului de televiziune Unda 

Liberă TV în cadrul FJȘC, USM 

122.631,90 RON August 2021 - 

Ianuarie 2022 

 

Acțiuni finanțate de Moldova - Institut Leipzig(MIL) 

1. În perioada 17-22 august 2021, seminarul „Cultura Memoriei și Înțelegerea Europeană”. La 

seminar au participat 12 cadre didactice din Republica Moldova și Ucraina, selectate  prin 

concurs, pentru această sesiune de instruire  și care au manifestat interes  față de subiectul 

anunțat. 

2. 15 studenți din diferite instituții de învățământ superior din Germania au participat în perioada 

22 august-12 septembrie 2021, la Școala Internațională de Vară „Discursuri identitare în spaţii 

multiculturale” organizată de Universitatea de Stat din Moldova (USM), în colaborare 

cu  Moldova- Institut Leipzig (MIL) 

3. În perioada 28 octombrie-1 noiembrie, Universitatea de Stat din Moldova (USM) în parteneriat 

cu Moldova Institut Leipzig (MIL) cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al 

Republicii Federale Germania a organizat seminarul „Promovarea dialogului și consolidarea 

minorităților”, la care au participat 13 profesori de istorie. 

4. În perioada 18-26 septembrie 2021, Moldova Institut Leipzig (MIL) în parteneriat cu 

Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea de Stat Ivane Javaksishvili (TSU) și 

Universitatea Națională „Jurij Fedcowytsch” din Cernăuți au organizat școala de toamnă 

„Promovarea dialogului și consolidarea minorităților”  

Locul desfășurării: Leipzig, Drezda și Bautzen. 

https://www.cost.eu/actions/CA16218/231262
https://www.cost.eu/actions/CA16218/231262
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5. În perioada 3-11 decembrie 2021, Moldova Institut Leipzig (MIL) în parteneriat cu 

Universitatea de Stat din Moldova (USM), liceul teoretic „Aristotel” și Universitatea Națională 

„Jurij Fedcowytsch” din Cernăuți au organizat școala de iarnă „Multiperspectivitate în predarea 

istoriei” 

Locul desfășurării: Berlin și Braunschweig. 

 

6.2. Mobilitate academică, 2021 

 
În anul 2021, la Universitatea de Stat din Moldova au fost implementate 108 mobilități academice cu 

finanțare externă. Prin urmare, studenții și colaboratorii USM au realizat 73 de mobilități academice 

internaționale outgoing și au găzduit 35 mobilități academice incoming de la universitățile partenere 

din țările de program. 

 

1. Mobilități academice outgoing realizate de către cadrele didactice și/sau administrative şi studenții 

USM în anul 2021, în cadrul programului ERASMUS+ KA1 ICM și prin alte programe/ proiecte cu 

finanțare externă. 

 

Astfel, 73 de mobilități academice outgoing se structurează în 52 mobilități academice finanțate din 

cadrul programului ERASMUS+ KA1 ICM și 21 mobilități academice prin alte programe/ proiecte 

europene/ internaționale. 

 

Mobilități academice outgoing realizate de studenții și cadrele didactice  

și/sau administrative ale USM în țările de program-coordonatoare proiectelor  

finanțate ERASMUS+ KA1 ICM 

N/O 
Țara de 

destinație 

Ciclul I 

Licență 

Ciclul II 

Master 

Ciclul III 

Doctorat 

Personal 

academic 

Total 

participanți 

1.  Suedia - 2 - - 2  

2.  Lituania 2 1 - -  3  

3.  România 3 5 1 9 18  

4.  Germania 4 2 2 3 11 

5.  Spania 4  1 - - 5  

6.  Cehia 2 - - - 2  

7.  Belgia - -  2  4 6  

8.  Grecia - -  -  2 2  

9.  Franța - - - 3 3 

Total participanți 15 11 5 21 52 
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Mobilități academice outgoing realizate de studenții și cadrele didactice  

și/sau administrative ale USM în țările de program-coordonatoare proiectelor  

finanțate ERASMUS+ KA1 ICM (2018-2021) 

 

Anul/ 
Ciclul I 

Licență 

Ciclul II 

Master 

Ciclul III 

Doctorat 

Personal 

academic 
Total participanți 

2018 17 7 3 25 52 

2019 15 10 3 25 53 

2020 13 5 2 4 24 

2021 15 11 5 21 52 

 

Mobilități academice outgoing realizate de studenții USM,  

prin alte proiecte/ programe cu finanțare externă 

N/

O 

Ţara de 

destinație 

Ciclul de 

studii 

(I, II, III) 

Nr. 

de 

partici-

panți 

Durata 

mobilității 

Proiectul/ 

Programul/ 

Acordul/ Instituția 

Sursa de 

finanţare 

1. România III 1 
13.09.2021– 

02.12.2021 

AUF BECO + 

Programul de burse 

EUGEN IONESCU/ 

Universitatea din 

București 

AUF BECO + 

Programul de burse 

EUGEN IONESCU  

2. România I 3 iulie 2021 
JASSY Summer 

School 

Alexandru Ioan Cuza 

University of Iasi 

3. Franța I, II 5 
01.07.2021 – 

31.07.2021 

AUF BECO + 

Programul de burse 

EUGEN IONESCU  

Centrul de Resurse 

Informaționale 

,,Marseille del 

Pastre”, Peys 

Relevade, Asociația 

non-profit 

Francofonia, Nice 

4.  Elveția I, III 4 

februarie - 

iunie 2021;  

 

septembrie 

2021 – 

februarie 

2022 

Mobilități de scurtă 

durată realizate în 

cadrul Acordului de 

colaborare semnat între 

Universitatea de Stat 

din Moldova și 

Universitatea din 

Geneva  

Universitatea din 

Geneva  

Total participanți 13 studenți 
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Mobilități academice outgoing realizate de cadrele academice ale USM,  

prin alte proiecte/programe cu finanțare externă 

 

N/O 
Ţara de 

destinație 

Nr. de 

partici-

panţi 

Durata  

mobilităţii 

Proiectul/ Programul/ 

Acordul/ Instituția 
Sursa de finanţare 

1. Germania 1 
17.05.2021- 

16.06.2021 

Institututul de Arheologie 

Preistorică a Universității 

Libere din Berlin  

Freie Universität 

Berlin 

2.  Germania 1 
01.10.2020-

31.03.2021 

Serviciul German de 

Schimburi Academice/ 

Friederich-Schiller 

University, Jena 

Serviciul German 

de Schimburi 

Academice 

3.  Ucraina  6 
01.11.2021- 

15.12.2021 
Colaborare bilaterală  

Zaporizhzhia 

National 

University  

Total participanți  8 cadre academice  

 

 

Mobilități academice incoming naționale/ internaționale realizate la USM, în anul 2021, prin 

programe/ proiecte cu finanțare externă 

 

În perioada anului 2021, la USM, s-au aflat în mobilitate academică (incoming) 35 studenți și cadre 

academice. În cadrul programului Erasmus+ KA1 ICM menționăm: 4 studenți și 13 profesori – 

titulari ai universităților partenere din țările de program, după cum urmează: Lituania, Belgia, Spania, 

România, Grecia, Germania, Portugalia, Suedia, Polonia.  

 

În aceeași perioadă, USM a găzduit prin AUF BECO, programul de burse EUGEN IONESCU – 1 

cadru didactic din Franța, prin Fulbright Program – 3 cadre didactico-științifice din SUA, în cadrul 

Acordurilor de colaborare 3 studenți și 9 cadre academice, prin Programul german de schimb 

academic DAAD – 1 student, prin Visegrád scholarship Program – 1 student. 

 

Mobilități academice incoming realizate la USM prin programe/  

proiecte cu finanțare externă 

N/

O 
Țara de origine 

Ciclul I 

Licență 

Ciclul II 

Master 

Ciclul III 

Doctorat 

Personal 

academic 

Total 

participanți 

ERASMUS+ KA1 ICM PROGRAM 

1.  Lituania 1 - - - 1  

2.  Belgia - - - 1 1  

3.  Spania - - - 1 1  

4.  România - 1 - 4 5  



 

85  

5.  Grecia - - - 2 2  

6.  Germania 1 - - 2 3  

7.  Portugalia  - - - 2 2  

8.  Suedia 1 -  - 1  

9.  Polonia - - - 1 1  

Total participanți, 

prin ERASMUS+ 

KA1 ICM Program 

3 1 - 13 17 

AUF BECO + Programul de burse EUGEN IONESCU  

10. Franța - - - 1 1 

FULBRIGHT PROGRAM 

11. SUA - - - 3 3 

Programe/ Acorduri de colaborare 

12. 

Universitatea 

Alecu Russo, 

Bălți (mobilitate 

națională) 

- 2 - - 2 

13. Polonia - 1 - 2 3 

14. Spania - - - 1 1 

 15. Austria - - - 1 1 

16. Turcia - - - 1 1 

17.  Ucraina  -  - - 2 2 

18. România - - - 2 2 

Total participanți, 

prin Programe/ 

Acorduri de 

colaborare 

- 3 - 9 12 

DAAD PROGRAM 

19. Germania 1 - - - 1 

VISEGRÁD SCHOLARSHIP PROGRAM 

20. Cehia - 1 - - 1 
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Total participanți 

incoming prin total 

proiecte/ programe cu 

finanțare externă 

4 5 - 26 35 

 

Mobilități academice incoming realizate la USM prin programe/  

proiecte cu finanțare externă (2018-2021) 

 

Anul/ 
Ciclul I 

Licență 

Ciclul II 

Master 

Ciclul III 

Doctorat 

Personal 

academic 
Total participanți 

2018 3 1 - 19 23 

2019 2 3 2 28 35 

2020 3 2 1 4 10 

2021 4 5 - 26 35 

 

De menționat, că la data depunerii acestui raport, în contextul ameliorării graduale a situației 

pandemice, dar și existența unui număr impunător de proiecte ICM KA1 Erasmus+ câștigate 

(suplinite și cu cele KA171 depuse în perioada recentă), doar în semestrul de primăvară a anului de 

studii 2021-2022 sunt organizate și planificate/ în curs de organizare/ planificare, inclusiv realizate/ 

în curs de realizare peste 150 mobilități academice internaționale outgoing și incoming cu 

participarea USM împreună cu universitățile partenere din țările de program. 

 

6.3. Studenţi străini 

Contingentul de studenți străini la USM, total 
 

Facultatea total buget contract 
std rom rus std rom rus std rom rus 

Chimie și Tehnologie Chimică 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Drept 8 

 

6 2 4 2 2 4 4 0 
Fizică și Inginerie 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Istorie și Filosofie 6 6 0 0 0 0 6 6 0 

Litere 24 21 3 10 7 3 14 14 0 

Matematică și Informatică 6 4 2 4 2 2 2 2 0 
Psihologie și Șt.ale educ., Sociologie și 

AS 

5 3 2 4 2 2 1 1 0 

Relatii Internaț., Științe Politice și 

Admin. 

4 4 0 3 3 0 1 1 0 

Științe Economice 50 40 10 14 4 10 36 36 0 

Biologie si pedologie 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Jurnalism si stiinte ale comunicarii 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Total USM 110 89 21 44 19 21 66 66 0 
 

Contingentul de studenți străini la studii cu frecvență 
 

Facultatea total buget contract 
std rom rus std rom rus std rom rus 

Chimie și Tehnologie Chimică 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Drept 5 3 2 4 2 2 1 1 0 

Fizica si inginerie 2 0 2 2 0 2 0 0 0 
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Litere 4 2 2 3 1 2 1 1 0 

Matematică și Informatică 5 3 2 4 2 2 1 1 0 

Psihologie și Șt.ale educ., Sociologie și 

AS 

2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Relatii Internaț., Științe Politice și 

Admin. 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Științe Economice 28 18 10 12 2 10 16 16 0 

Biologie si pedologie 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Jurnalism si stiinte ale comunicarii 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Total USM 52 32 20 30 10 20 22 22 0 
 

Contingentul de studenți străini la studii cu frecvență redusă 
 

Facultatea total buget contract 

std rom rus std rom rus std rom rus 

Drept 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Psihologie și Șt.ale educ., Sociologie și 

AS 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Relatii Internaț., Științe politice și 

Admin. 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Total 4 4 0 1 1 0 3 3 0 
 

Contingentul de studenți străini la Master 
 

Facultatea total buget contract 

std rom rus std rom rus std rom rus 

Drept 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Istorie și Filosofie 6 6 0 0 0 0 6 6 0 

Litere 20 19 1 7 6 1 13 13 0 

Matematică și Informatică 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Psihologie și Șt.ale educ., Sociologie și 

AS 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Științe Economice 22 22 0 2 2 0 20 20 0 

Total USM 52 51 1 11 10 1 41 41 0 
 

Studenți internaționali 

 

În anul 2021, la USM au studiat 56 de studenţi internaţionali din 9 ţări, dintre care 51 cu frecvenţă la 

zi şi 5 cu frecvenţă redusă. Din numărul total al studenţilor, 29 au fost finanţaţi de la bugetul de stat, 

iar 27 au plătit taxe de şcolarizare. 

 

Numărul studenţilor internaţionali 

 

Nr. Ţara Forma    de Finanţare Total 

crt  studii   
Buget Taxă    

de  studii 
 Cetăţenie dublă Zi – 4 2 2  

f/r –0 0 0 0 

1. România Zi -20 4 1+15 

(D/D) 
 20(1 cet./dublă) 

f/r -1  1 1 

2. R. Azerbaidjan Zi - 10 10  10 

f/r -1  1 1 

3. Republica Belarus Zi – 3 

 

3  3 
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4. Federaţia Rusă Zi - 5 5  5(1 Cet./dublă) 

f/r - 1  1 1 

5. Ucraina Zi - 11 8 3 11(1 Cet./dublă) 

6. R. F. Germania Zi - 1 0 1 1 

7. Bulgaria f/r-1 1 0 1 

8. Republica Chili Zi-1 0 1 1(1 Cet./dublă) 

9. Statele Unite 

Mexicane 

Zi-1 0 1 1 

TOTAL Zi -52 30 22 52 

FR - 4 1 3 4 

TOTAL USM 56 31 25 56 

 

Contingentul de studenți străini la USM, 2017-2021 

 

Anul/ 
Ciclul I Licență Ciclul II Master 

Ciclul III 

Doctorat 
Total participanți 

2017-2018 32 49(30 D\D) 31 112 

2018-2019 31 62 34 127 

2019-2020 27 59 (44D\D) 54 140 

2020- 2021 33+3 55 (43 D\D) 39+24 USDC 154 

   2021-2022 51+5 52 60 168 

  



 

89  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.Personalul USM 

 
 

 

7.1 Contigentul de personal USM si Activitatea Serviciului Resurse 

Umane
 

 

 

7.2 Asigurarea socială a angajaților 
 

 

 

7.3 Biroul Arhiva USM 
 

 

 

7.4    Biroul Secretariat 

7.5  Centrul Medical „Universitatea” al USM 
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7.1Contigentul de personal USM și Activitatea Serviciului 

Resurse Umane 

 

Strategia politicilor de personal la USM are drept scop susținerea unor metode ce țin de 

realizarea obiectivelor instituționale, corelate atât cu tendințele existente pe piața educațională, cât 

și cu cele existente pe piața forței de muncă. Dezvoltarea și asigurarea managementului 

resurselor umane reprezintă un proces continuu și de înaltă responsabilitate, prin racordarea la 

strategia generală a instituției, în vederea realizării scopurilor și obiectivelor USM. 

 
Misiunea Departamentului Resurse Umane constă în elaborarea, coordonarea și aplicarea 

politicilor de personal, oferirea asistenței întregului personal al instituției în domeniul 

competenței, realizarea mecanismelor de angajare, monitorizare, motivare și flexibilizare a 

personalului universitar. 

 
Secția Resurse Umane și-a desfășurat activitatea sub această denumire până la data de 

20.09.2021. Prin ordinul USM nr.194 din 20.09.202, Secția Resurse Umane s-a reorganizat prin 

dezmembrare, cu separarea Biroului Secretariat și a Biroului Arhivă, cu numirea în continuare 

„Departamentul Resurse Umane”. 

 
Efectivul salariaților pentru anul 2021 a fost de: cadre didactice titulari - 655; 

       cadre didactice cumul extern - 168; 

       personal administrativ și auxiliar titular - 814 și 29 cumul extern; personal științific titular -140. 

       Total angajați – 1806. 
 

 

 

SITUAȚIA PERSONALULUI ÎN USM ÎN PERIOADA ANULUI 2021                                                               

 

Subdiviziunea Total Personal 

științifico-

didactic și 

didactic 

Personal 

științific 

Personal 

nedidactic+auxiliar 

didactic de 

bază+cumul 

Facultatea Jurnalism și Științele 

comunicării 

57 27  30 

Facultatea Arte Frumoase 19 10  9 

Facultatea Bioilogie și Pedologie 56 32  24 

Facultatea Chimie și Tehnologie 

chimică 

58 32  26 

Facultatea Matematică și 

Informatică 

60 52  8 

Facultatea Drept 171 116  55 

Facultatea Fizică și Inginerie 50 27  23 

Facultatea Istorie și Filosofie 45 32  13 
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Facultatea Litere 134 106  28 

Facultatea Psihologie și științe ale 

educației, Sociologie și asistență 

socială 

94 68  26 

Facultatea RISPA 64 42  22 

Facultatea Științe economice 137 96  41 

Catedra Militară 21 15  6 

Secția sport 4   4 

Secția Logistică 4   4 

Palatul Sporturilor 20   20 

Biblioteca Centrală USM 31   31 

Rectorat 5   5 

Centrul editorial-poligrafic 13   13 

Serviciul Redactare 4   4 

Căminele 106   106 

Departamentul tehnico-

administrativ și patrimoniu 

316   316 

Centrul de Formare continuă 4   4 

Secția Managementul calității 5   5 

Secția Studii 9   9 

Departamentul Software 17   17 

Departamentul Rețele și 

echipamente Digitale 

28   28 

Oficiul pentru dezvoltarea și 

monitorizarea politicilor 

instituționale 

0   0 

Oficiul juridic 1   1 

Oficiul audit intern 0   0 

Departamentul Contabilitate 14   14 

Departamentul economico-

financiar și achiziții 

13   13 

Departamentul Resurse Umane 11   11 

Cabinet Rectorat 6   6 

Birou Secretariat 2   2 

Centrul medical 4   4 

Biroul de Arhivă 3   3 

Oficiul studii doctorat și 

postdoctorat 

2   2 

Oficiul managementul activității 

de cercetare și protecția 

elaborărilor științifice 

5   5 

Secția relații internaționale 5   5 

Consiliu științific 1   1 

Secția Comunicare, relații publice 

și ghidare în carieră 

4   4 
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Serviciul intern de prevenire și 

protecție 

2   2 

Casa de cultură 19   19 

Total 1624 655  969 

 

 

STRUCTURA PERSONALULUI DUPA GEN (CU EXCEPȚIA SALARIAȚILOR PRIN 

CUMUL) 

Sex Personal de 

conducere 

Personal 

administrativ și 

tehnic 

Personal 

didactic, 

știinșifico-

didactic și 

științific 

Total 

Femei 3 321 408 732 

Bărbați 2 112 247 361 

Total 5 433 655 1093 

 

 

STRUCTURA PERSONALULUI IN FUNCȚIE DE VECHIMEA IN MUNCA 

(CU EXCEPȚIA SALARIAȚILOR PRIN CUMUL ȘI A CELOR IMPLICAȚI IN 

ACTIVITAȚI DE CERCETARE)  

Vechimea în 

muncă 

Personal de 

conducere 

Personal 

administrativ și 

tehnic 

Personal 

didactic, 

științifico-

didactic 

Total 

Sub 2 ani - 72 17 89 

2-5 ani - 34 19 53 

5-10 ani - 31 55 86 

10-15 ani - 48 111 159 

15-20 ani - 51 146 197 

Peste 20 ani 5 197 307 509 

Total 5 433 655 1093 

 

 

 

STRUCTURA PERSONALULUI PE VÂRSTE 

(CU EXCEPȚIA SALARIAȚILOR PRIN CUMUL ȘI A CELOR IMPLICAȚI IN 

ACTIVITAȚI DE CERCETARE)  

Vîrsta Personal de 

conducere 

Personal 

administrativ 

Personal 

didactic, 

științifico-

didactic 

Total 

Sub 25 ani - 84 4 88 

25-40 ani - 82 167 249 

41-60 ani 5 141 330 471 

≥60 ani - 79 154 233 

Total 5 386 655 1041 
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STRUCTURA PERSONALULUI PE FACULTĂȚI                                                                

Facultatea Specialiști documentație studii 

în cadrul decanatelor 

Prodecani studii 

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale 

comunicării 

12 2 

Facultatea  Arte frumoase 1 1 

Facultatea Biologie şi pedologie 18 1 

Facultatea Chimie şi tehnologie chimică 23 1 

Facultatea  Matematică şi Informatică 6 1 

Facultatea  Drept 19 3 

Facultatea Fizică şi Inginerie 11 1 

Facultatea Istorie şi filosofie 4 1 

Facultatea  Litere 15 1 

Facultatea  Psihologieşi Ştiinţe ale 

educaţiei, Sociologie şi Asistenţă socială 

7 1 

Facultatea Relații Internaționale, Ştiinţe 

politice şi administrative 

9 2 

Facultatea Științe economice 20 3 

Catedra Educația fizica şi sport 1 1 

Catedra Militara 3 1 

Total 149 20 

 

 

 

CADRE DIDACTICE TINERE (27 ANI) PE FACULTAȚI 2020-2021                                  

Facultatea Angajați Demisionați Existenți Titulari Total 

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe 

ale comunicării 

1 - 1 27 

Facultatea  Arte frumoase 1 - 1 10 

Facultatea Biologie şi 

pedologie 

- - - 32 

Facultatea Chimie şi 

tehnologie chimică 

1 - 1 32 

Facultatea  Matematică şi 

Informatică 

1 - 1 52 

Facultatea  Drept 2 - 2 116 

Facultatea Fizică şi Inginerie - - - 27 

Facultatea Istorie şi filosofie 3 - 3 32 

Facultatea  Litere 3 - 3 106 

Facultatea  Psihologieşi 

Ştiinţe ale educaţiei, 

Sociologie şi Asistenţă socială 

1 - 1 68 
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Facultatea Relații 

Internaționale, Ştiinţe politice 

şi administrative 

- - - 42 

Facultatea Științe economice 4 - 4 96 

Catedra Militara - - - 15 

Total 17  17 655 

 

FLUCTUAȚIA CADRELOR DIDACTICE TINERE (27 ANI) 

ÎN PERIOADA 2018-2021                                                                              

Facultatea angajați demisionați 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

 17 22 16 17 2 5 4 2 

 

Fluctuaţia 2018 2019 2020 2021 

 11,76 22,72 25,00 11,76 

 

PERSONAL DIDACTIC NEPENSIONARI\ PENSIONARI+ CUMUL EXTERN, TOTAL 

UNITĂȚI          

Facultatea nepensionari pensionari Cumularzi 

externi 

unități 

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe 

ale comunicării 

18 9 18  

Facultatea  Arte frumoase 8 2 6  

Facultatea Biologie şi 

pedologie 

24 8 6  

Facultatea Chimie şi tehnologie 

chimică 

20 12 7  

Facultatea  Matematică şi 

Informatică 

28 24 2  

Facultatea  Drept 105 11 35  

Facultatea Fizică şi Inginerie 21 6 12  

Facultatea Istorie şi filosofie 25 7 9  

Facultatea  Litere 87 19 12  

Facultatea  Psihologieşi Ştiinţe 

ale educaţiei, Sociologie şi 

Asistenţă socială 

59 9 19  

Facultatea Relații 

Internaționale, Ştiinţe politice şi 

administrative 

31 11 15  

Facultatea Științe economice 80 16 27  

Catedra Militara 2 13 2  

Total 508 147 170  

 

FLUCTUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC (CU EXCEPŢIA SALARIAŢILOR PRIN 

CUMUL)             

Anul Numărul mediu de 

salariaţi 

Numărul efectiv de 

salariaţi plecaţi 

Fluctuaţia % 

2018 710 50 7,04 

2019 647 36 5,56 

2020 665 23 3,45 
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2021 655 20 3,05 

 

TITLU DIDACTIC(CU EXCEPŢIA SALARIAŢILOR PRIN CUMUL)                              

Facultatea Doctor Doctor 

habilitat 

Fără 

titlu 

Procent 

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale 

comunicării 

15 4 8 70,37% 

Facultatea  Arte frumoase 1 - 9 11,11% 

Facultatea Biologie şi pedologie 22 4 6 81,25% 

Facultatea Chimie şi tehnologie chimică 18 5 9 71,87% 

Facultatea  Matematică şi Informatică 31 3 18 65,38% 

Facultatea  Drept 75 11 30 74,13% 

Facultatea Fizică şi Inginerie 16 6 5 81,48% 

Facultatea Istorie şi filosofie 15 6 11 65,62% 

Facultatea  Litere 42 5 59 44,33% 

Facultatea  Psihologieşi Ştiinţe ale 

educaţiei, Sociologie şi Asistenţă socială 

25 9 34 50,00% 

Facultatea Relații Internaționale, Ştiinţe 

politice şi administrative 

26 7 9 78,57% 

Facultatea Științe economice 57 4 35 63,54% 

Catedra Militara - - 15 0% 

Total 343 64 248  
 

Din totalul personalului (  655  cadre  didactice)  care  realizează  activități  didactice,  ( 407 cadre 

didactice cu titluri) dețin titlul de doctor/doctor habilitat, ceea ce reprezintă 62,13%. Din numărul 

total de cadre didactice 83 persone au vârsta sub 35 de ani la 31 decembrie 2021, ceea ce reprezintă 

12,67%. Situația actuală a personalului didactico- științific pe catedre și facultăți este prezentată în 

Anexe, care trebuie să devină o preocupare cotidiană a persoanelor cu funcții de conducere la USM. 

 

În perioada anului 2021 angajații Serviciului Resurse Umane din cadrul Secției Resurse Umane, (în 

prezent Departamentul Resurse Umane) au realizat următoarele sarcini și activități: 

 

Au asigurat managementul resurselor umane al instituției și au colaborat cu toate subdiviziunile 

universitare, facultăți, departamente, servicii etc. în vederea angajării în câmpul muncii a 

personalului în conformitate cu legislația muncii; 

 

Au participat la planificarea necesarului de personal a structurilor organizaționale a instituției și la 

completarea locurilor vacante din subdiviziuni; 

 

Au perfectat și editat ordine cu privire la angajare, demisie, revocare, transfer, concedii anuale, 

concedii din cont propriu, concedii de îngrijire a copiilor, delegări etc.; 

 

Au completat dosarele angajaților cu extrase din ordine, cereri, diverse certificate, copii ale actelor 

etc; 

 

Au perfectat și eliberat, la solicitarea salariaților pentru a fi prezentate la cerere: certificate, 

confirmări, extrase din ordine, copii ale actelor, legitimații etc; 

 

Au perfectat și înregistrat în registre contracte individuale de muncă și acorduri adiționale la 

contractele de muncă pentru angajați; 
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A fost efectuată înregistrarea certificatelor de concedii medicale ale salariaților și introducerea 

informației respective în baza de date a salariaților; 

 

Au perfectat, înregistrat și repartizat adeverințele-tip de plasare în câmpul muncii pentru absolvenții 

anului 2021 în baza informației prezentate de către MECC cu privire la distribuirea necesarului de 

cadre didactice în instituții de învățământ; 

 

Zilnic s-a administrat și s-a completat baza de date a angajaților USM crd.usm.md/cadri/users/ în 

baza ordinelor emise și a altor acte prezentate la solicitare; 

 

Au fost elaborate rapoarte statistice lunare, trimestriale și anuale cu privire la personalul USM pentru 

structurile și instituții abilitate; 

 

Inspectorii secției au participat la consultarea elaborării și ajustarea fișelor de post cu privire la 

corectitudinea completării componentelor structurale ale ale fișei postului, precum și la distribuirea 

sarcinilor pentru fiecare funcție pentru a nu admite dublarea acestora; 

 

Au perfectat răspunsuri la diverse scrisori ce țin de domeniul resurselor umane cu privire la 

personalul angajat și le-au expediat în adresa instituțiilor abilitate; 

 

Au perfectat diverse note informative și prezentate angajaților, sub semnătură în termenii legali, cu 

privire la expirarea contractelor individuale de muncă, expirarea perioadei ocupate prin concurs a 

funcțiilor personalului de conducere și științifico-didactic, expirarea perioadei concediului pentru 

îngrijirea copilului etc.; 

 

Au oferit consultanță angajaților instituției cu privire la întrebările ce țin de prevederile legislației 

muncii; 

 

Pentru Casa Națională de Asigurări Sociale s-au perfectat și expediat rapoarte IRM19 cu privire la 

angajarea, eliberarea și concediile de îngrijire a copiilor a angajaților USM și rapoarte format 2-04/1 

privind studenții și masteranzii înmatricula și exmatriculați. 

  

În adresa Centrelor Militare Teritoriale au fost perfectate scrisori și certificate cu informații solicitate 

cu privire la angajați, studenți și masteranzi (recruți) care sunt la evidența militară; 

 

Inspectorii care gestionează arhiva studenților și masteranzi activi în cadrul secției, au completat 

zilnic dosarele acestora cu extrase din ordinele emise și au eliberat la solicitare copii ale actelor din 

dosare; 

 

Au fost perfectate dosarele angajaților eliberați, studenților și masteranzilor exmatriculați și predate 

în Arhiva USM în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

 

Au fost întocmite procese-verbale de predare-primire a dosarelor în Arhiva USM cu anexarea listelor 

nominale a angajaților, masteranzilor și studenților; 

 

A fost respectată securitatea prelucrării datelor cu caracter personal (prevenirea, supravegherea, 

detectarea) precum și operarea cu date respective; 

 

S-a conlucrat cu Comitetul Sindical al colaboratorilor în vederea respectării prevederilor Contractului 

Colectiv de Muncă, problemelor ce țin de personal în vederea acordării ajutoarelor materiale la 

necesitate etc. 
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În baza deciziei Senatului Universității de Stat din Moldova, proces-verbal nr.02 din 07.09.2021, 

privind aprobarea organigramei USM, ca parte integrantă a Strategiei de dezvoltare pentru anii 2021-

2026 și în baza ordinului USM nr.177 din 15.09.2021 cu privire la implementarea organigramei 

USM, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru a finaliza acest proces în termeni legali după cum 

urmează: 

 

 Au fost elaborate actele necesare (ordine) privind implementarea modificărilor în 

subdiviziunile și posturile restructurate; 

 A fost asigurată efectuarea procedurilor de transfer a personalului în cadrul structurilor 

reorganizate, conform legislației în vigoare, în termenii prevăzuți; 

 Au fost elaborate și editate ordine cu privire la reorganizare, preavizare și reducere a 

numărului de personal, etc; 

 Inspectorii secției au gestionat procesul de reorganizare în baza noii organigrame și au 

colaborat cu salariații care urmau a fi transferați în vederea semnării cererilor de transfer, 

acordurilor adiționale la contractele individuale de muncă, în termenii stabiliți de legislația în 

vigoare pentru a nu admite careva erori; 

 În adresa salariaților care urmau să fie disponibilizați sau perfectat scrisori cu extrase din 

ordine și note informative pentru a le aduce la cunoștință informația cu privire la 

disponibilizare, pentru a evita careva interpretări; 

 Au fost perfectate acorduri suplimentare cu privire la modificarea unor puncte din contractele 

individuale de muncă pentru personalul transferat de la o subdiviziune la alta; 

 Au fost perfectate și expediate informații, privind disponibilizarea salariaților către Direcția 

Generală Ocuparea Forței de Muncă a mun. Chișinău și Comitetul Sindical al colaboratorilor 

USM în conformitate cu legislația în vigoare; 

 A fost întocmit chestionarul de autoevaluare subdiviziunii, care vizează procesul de activitate 

al Departamentului Resurse Umane (Anexa nr.1 la Regulamentul privind autoevaluarea, 

raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere 

managerială); 

 A fost întocmit Registrul Riscurilor Departamentului Resurse Umane; 

 A fost întocmită lista proceselor identificate în cadrul subdiviziunii Departamentul Resurse 

Umane;  

 Personalul secții și-au exercitat atribuțiile de serviciu cu responsabilitate și au luat parte 

activă la procedura de fuzionare în termenii stabiliți. 
 
 

7.2.Asigurarea socială a angajaților  

 
În aspectul asigurării sociale a angajaților, Administrația Universității de Stat din Moldova, în 

partenieriat cu Comitetul Sindical al colaboratorilor, și-au concentrat atenția, pe parcursul anului 

2021,  asupra prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova, Codului muncii al Republicii 

Moldova, Cartei Universitatii, Contractului Colectiv de muncă, precum și ale altor acte normative 

generale și interne care obligă realizarea unui șir de acțiuni privind politica de susținere socială a 

salariaților și studenților. 

 

Astfel, prin Contractul Colectiv de muncă pentru anii 2021-2025 (nivel de unitate), semnat la 16 

iunie 2021, s-a stabilit un sistem de raporturi care determină modalităţile de reglementare a relaţiilor 

din domeniul activităţii de muncă, de acordare a unor garanţii sociale și economice pentru angajații 
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USM. Conform art.2.1.3 al Contractul Colectiv de muncă, angajatorul şi organizația sindicală s-au 

obligat să respecte şi să apere drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-

didactic şi ştiinţific în conformitate cu art.134 din Codul Educaţiei precum şi cu articolul 9 din Codul 

Muncii al Republicii Moldova. 

 

Activitatea privind asigurarea drepturilor și garanțiilor sociale ale angajaților USM a fost realizată în 

câteva direcții mai importante, și anume: 

Partenieriatul social. Pe parcursul perioadei de referință, reprezentanții Administrației și 

Comitetului sindical au conlucrat asupra completării și perfecţionării cadrului normativ intern al 

Universităţii în domeniul raporturilor de muncă, retribuirii muncii, sănătăţii şi securităţii la locurile 

de muncă, inclusiv şi a celui care se aplică în cazuri de forță majoră.  

 

Partenieriatul social prevede și utilizarea de cel mult 0,15% din fondul de salarizare a personalului, 

membri de sindicat din cadrul universitășii, pentru utilizarea acestora în scopul onorării 

obligațiunilor stabilite în Contractul Colectiv de muncă (achitarea ajutoarelor materiale, organizarea 

tratamentului, odihnei şi activităţilor cultural-sportive ale salariaţilor etc.)  

 

Durata timpului de lucru. Având drept scop protecția socială a tuturor angajaților, în temeiul 

Codului Muncii, a Contractului Colectiv precum și celui Individual de munca, s-a stabilit că durata 

normală a timpului de muncă al salariaților din unitate nu va depăşi 8 ore pe zi și 40 de ore pe 

săptămână.  

 

Pentru personalul științifico-didactic și științific s-a determinat durata redusă a timpului de muncă de 

35 de ore pe săptămână și săptămâna de muncă de 5 zile cu două zile de odihnă, iar persoane cu grad 

de dizabilitate sever și accentuat (dacă aceștea nu beneficiază de înlesniri mai mari) a fost stabilită o 

durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână.  

 

De asemenea, în perioada vacanţelor studenților, durata timpului de muncă al personalului didactic se 

stabilește conform unui orar adoptat de Angajator și coordonat cu Comitetului sindical. 

 

În ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare, prevăzute în art.111 din Codul Muncii, durata muncii 

personalului, membri de sindicat,  se reduce cu 2 ore, iar în zilele de vineri, înaintea Paștelui și a 

Paştelui Blajinilor, precum și în ajunul Naşterii lui Isus Hristos (Crăciunul), durata timpului de lucru 

se reduce cu 3 ore. 

 

Una dintre formele principale ale timpului de odihnă în cadrul raportului juridic de muncă, necesară 

pentru recuperarea energiei fizice şi intelectuale epuizate în procesul muncii, sunt concediile 

suplimentare. Administrația USM, în confomitate cu legislația în vigoare și Contractul Colectiv de 

muncă oferă salariaţilor concedii de odihnă anuale suplimentare plătite cu durata de: 

 4 zile calendaristice pentru colaboratorii ce realizează activitate în condiţii vătămătoare;  

 4 zile calendaristice nevăzătorilor, tinerilor în vârstă de până la 18 ani şi unuia dintre părinţii 

care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil invalid); 

 7 zile calendaristice pentru personalul de conducere şi de specialitate munca căruia implică 

eforturi psihoemoţionale sporite; 

 3 zile lucrătoare pentru salariaţii care pe parcursul anului calendaristic precedent n-au 

beneficiat de concediu medical, cu excepţia concediului de maternitate; 

 14 zile calendaristice concediu paternal pentru tatăl copilului nou-născut, în primele 56 de 

zile calendaristice de la naşterea copilului; 

 

De asemenea, salariaţilor li se acordă concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în 

zile lucrătoare în următoarele cazuri: 
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 căsătoria salariatului sau a copilului salariatului – 3 zile lucrătoare; 

 naşterea sau înfierea unui copil – 2 zile lucrătoare; 

 decesul părinţilor, socrilor, soţului/soţiei, copilului, buneilor, fraţilor/surorilor – 3 zile 

lucrătoare, în caz de necesitate (pentru a se deplasa la distanţa de peste 300 km) se oferă 5 

zile lucrătoare; 

 părinţilor care au copii în clasele I-IV câte o zi la începutul și sfârșitul anului de studii; 

 jubileul salariatului (50, 60, 70, 75, 80, 85 de ani) – 1 zi lucrătoare; 

 încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrului familiei – 1 zi lucrătoare; 

 atingerea vârstei de pensionare 1 zi lucrătoare; 

 la naşterea copilului, tatăl acestuia beneficiază de 3 zile lucrătoare, în primele 56 de zile de 

la naşterea copilului. 

 

În Contractul Colectiv de muncă este sesizat și dreptul salariatului, căruia i s-a acordat un bilet de 

tratament de către sindicat la o staţiune balneosanatorială, de a utiliza pentru perioada de tratament 

zile de concediu din contul anului următor. 

 

Premii si ajutoare material. Conform legislației în vigoare personalul universității beneficiază de 

premiu anual pentru rezultatele activității desfășurate, proporțional timpului efectiv lucrat în anul 

respectiv.  

În baza Deciziei Senatului,  au fost calculate și achitate  premii în mărime de 50 % de la salariul de 

bază, pentru fiecare angajat proporțional timpului efectiv lucrat, ceea ce a constituit 3669071 lei.   

De menționat, că pe parcursul anului 2021 premiu oferit jubiliarilor, colaboratori ai USM, din 

partea administrației, a constitui circa 55,0 mii lei, iar din partea Comitetului sindical jubiliarilor li 

s-au acordat diplome de mențiune și, per ansamblu, suma de 14.800 lei.  

Contractul Colectiv de muncă prevede și acordarea unei indemnizaţii, în funcţie de situaţia 

economico-financiară a instituției, membrilor comisiilor și altor colaboratori ai Universității care au 

participat la elaborarea rapoartelor de autoevaluare în vederea evaluării externe, precum și alte 

indemnizaţii, acordate în baza deciziei unei comisii speciale a Administrației şi a Comitetului 

sindical conform hotărârilor Senatului.  

Administrația și Comitetul sindical stimulează, în aceeași măsură, și activitatea științifică. Cei mai 

rezultativi cercetători sunt menționați cu prilejul Zilei Științei. În anul 2021 a fost acordat ajutor 

material în sumă de 28.750 lei unui grup de 93 de cadre didactice și cercetători din cadrul USM.  

În mod separat se stimulează organizarea forurilor științifice. Pentru desfășurarea unei conferințe 

naționale se distribuie organizatorilor o sumă de 500 lei, iar pentru convocarea unui simpozion, 

conferințe științifice internaționale se ofera din partea sindicatului 1000 lei. Astfel, în anul 2021 

pentru conferințe universitare a fost atribuită suma de 1500 lei. 

Totodată, se încurajează tinerii cercetători pentru susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat.  În 

anul 2021, la acest capitol, a fost acordar ajutor material în sumă totală de 3000 de lei. 

Condițiile de muncă și protecția muncii. Administrația și Comitetul sindical, în cooperare și prin 

intermediul Serviciului intern de prevenire și protecție, iau toate măsurile rezonabile pentru 

asigurarea unor condiţii normale (inofensive) de lucru, în scopul reducerii nocivităţilor, prevenirii 

accidentelor de muncă. În aceste scopuri, la 05.11.2021 s-a examinat proiectul Regulamentului cu 
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privire la funcționarea Comisiei pentru evaluarea condiţiilor de muncă şi stabilirea înlesnirilor 

angajaților Universirății de Stat din Moldova care activează în condiţii nefavorabile. În perioada ce 

a urmat, la 10 și, respectiv, 23 decembrie 2021, au fost convocate două ședințe de lucru a Comisiei 

de evaluare a condițiilor de muncă la locurile de muncă conform ordinului Rectorului USM nr.252 

din 18.11.2021.  

De asemenea, a fost întocmită Lista lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și vătămătoare 

la USM, document coordonat cu Președintele Comitetului Sindical și aprobat de către Rectorul 

USM la 24 decembrie 2021. 

În anul 2021 pentru salariaţii, care activează în condiţii nocive au fost achitate sporuri de 

compensare (conform Convenţiei colective în domeniul Educaţiei anii 2021-2025 (nivel de ramură, 

anexa 4) în mărime de circa 280,0 mii lei. 

Premii, ajutoare materiale. Pe parcursul anului calendaristic 2021, colaboratorilor USM li s-au 

acordat ajutoare materiale la solicitarea personală ale acestora. Administratia a satisfăcut 24 cereri 

parvenite din partea angajaților, oferind ajutor material în sumă de14400. 

Jubileul de 75 de ani de la fondarea USM a fost marcat cu premierea , din partea Administratiei, 

intregului colectiv al institutiei. Suma totala oferita constituie 2 265 225 lei . 

De constatat ca, în conformitate cu politica de contabilitate a Comitetului Sindical al salariaților 

USM, permanent se acordă următoarele tipuri de ajutoare materiale:  

 pentru bolnavii de COVID - 700-1000 lei, după gravitatea cazului; În anul 2021 ce-a mai 

valoroasa suma a ajutorului material a fost acordată persoanelor care au fost supuși 

tratamentul de COVID-19. Celor 106 colaboratorifost ai USM, depistați pozitiv cu virusul 

COVID-19 li s-a oferit ajutor material in suma de 76700 lei. 

 pentru nașterea copilului – 500 lei. Total, pe parcursul anului 2021 pentru tinerii părinți au 

fost acordate ajutoare, în legătură cu nașterea copilului, în sumă de 6000 lei ; 

 pentru deces, se oferă 400-600 lei.  La acest capitol, pe parcursul anului 2021 s-a acordat 

ajutor bănesc în sumă de – 16.200 lei. 

 în caz de investigații medicale solicitantului se oferă 500-1000 lei, după gravitatea cazului;  

 pentru procurarea unui bilet de tratament sanatorial solicitantului i se restituia suma de 4200 

lei din costul integral al biletului. În aceste scopuri, pe parcursul anul 2021 a fost achitată 

suma de 117.130 lei pentru 26 colaboratori ai USM care au urmat cure de tratament 

sanatorial la sanatoriul ,,Nufărul Alb” din Cahul, ,,Codru” din Calarași” și ”Bucuria”, Vadul 

lui Vodă.  

Pentru tratament sanatorial în România a fost oferită suma de 4200 lei iar pentru procedurile de 

vindicare la stațiunea din Camenca (Transnistria), 4000 lei. 

De asemenea, Comitetul sindical oferă angajaților USM ajutor material solicitat cu alte ocazii. În 

2021 suma totală a acestei categorii de ajutor material a constituit suma de 17.800 lei.  

Pe parcursul anului de referință, au fost distribuite ajutoare materiale și cu prilejul diferitor 

evenimente, sărbători tradiționale.  

Cu ocazia jubileului de 75 de ani de la fondarea USM, din bugetul sindical au fost acordate ajutoare 

materiale angajaților precum și veteranilor Universității diplome și suport financiar în sumă de 

31.140 lei. 
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Concomitent, au fost oferite si ajutoare material din partea sindicatului cu prilejul a 75 de ani de la 

creari organizatiei sindicale a USM. Astfel, 56 colaboratori, lideri de sindicat au beneficiat de ajutor 

material în sumă totală de 15.200 lei. 

Traditional, s-a oferit si ajutoare materiale pentru sărbătoarea Mărțișor și Ziua de 8 martie. În 2021, 

celor 729 de colaboratoare membre de sindicat li s-au acordat ajutoare materiale (banesti) în sumă 

totală de 96.000 lei.  

La sărbătorile de iarnă 2021\2022, pentru cei 1002 de colaboratori ai USM, membri de sindicat, și 

418 copii ale acestora, cuprinși în vârsta de pînă la 14 ani inclusiv, a fost acordat ajutor material 

(cadouri) în sumă totală de 76.850 lei  

În perioada campaniei de recrutare a abiturienților echipele facultăților la fel au fost sustinute 

material. Pentru promovarea imaginii USM în cadrul campaniei “Admiterea 2021-2022”, pentru 

postarea reclamei în rețelele de socializare au fost alocate, din bugetul sindical, suma de 9.600 lei. 

In aspect general, Comitetul Sindical a organizat şi finanţat activităţi culturale pentru colaboratorii 

și copii acestora. Drept exemplu, la 01 iunie 2021 de Ziua copiilor au fost organizate excursii la 

grădina ZOO pentru 143 de copii, achitându-se suma de 4290 lei precum și vizionarea teatrului 

“Licurici” de care 190 de copii, acțiune pentru care s-a achitat suma de 9500 lei. 

În baza acordului de colaborare între Biserica USM ,,Întîmpinarea Domnului” și Comitetul sindical, 

document semnat la 14 decembrie 2021, colaboratorilor pensionari și veteranilor USM, o listă de 41 

de persoane, le-au fost acordate pachete sociale și suport financiar în sumă de 8200 lei. 

În premieră, în anul 2021, au fost compensate cheltuielile pentru bilete de odihnă a copiilor 

colaboratorilor USM la taberele de vară achitându-se, din bugetul sindical, 25% din costul biletului. 

De asemenea, pentru odihnă colaboratorilor la tabăra ”Dacia” din Primorsc (Ucraina), s-au 

recompensat câte 300 lei fiecărui colaborator care și-a petrecut vacanța la Mare. 

Pentru sărbătorirea zilelor profesionale, facultăților li sa acordat ajutor material câte 500 lei. În 2021 

de acest suport financiar au beneficiat facultățile de Litere, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială, facultatea Științe Economice. Suma totală, oferită cu 

ocazia acestor evenimente, a constituit 1500 lei. 

Comitetul sindical a contribuit cu suport bănesc la buna  organizare, în premieră la USM, a Primului 

festival  al ”Portului Popular”, a contribuit financiar la împodobirea și inaugurarea Pomului de 

Crăciun, la deschiderea ,,Casei Mare” la Facultatea Științe Economice, etc. 

Un rol deosebit în oferirea serviciilor medicale gratuite, atât studenților cât și salariaților, îl are 

Cabinetul Medical. De Ziua profesională a Lucrătorului medical, din partea sindicatului a fost 

acordat ajutor material întregului colectiv al Cabinetului medical (câte 200 de lei fiecărui 

colaborator). 

 De menționat și faptul că, în politica de susținere socială a salariaților și studenților un rol aparte le 

revine  comisiilor Comitetului sndical și anume: „Comisia juridică, probleme sociale, securitate și 

sănătate în muncă”, ”Comisia academică, cercetare şi relații de muncă” precum și ”Comisia pentru 

sănătate, odihnă, tratament, cultural-artistică, sportive”.  

Aceste comisii promovează un șir de acțiuni, politici, precum și oferă gratis, la solicitarea 

salariaților, consultaţii şi explicaţii în diverse probleme ce țin de aspectele sociale ale salariaților.
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7.3 Biroul Arhiva USM 

 

Biroul Arhiva USM, a fost parte a Secției Resurse Umane în perioada 01.01.2021-20.09.2021. 

Ulterior în urma aprobării noii organigrame, prin ordinul USM nr.192 din 20.09.2021, Biroul 

Arhivă a fost separat de Secția Resurse Umane și s-a constituit ca subdiviziune aparte cu 

denumirea în continuare „Biroul de Arhivă”. 

 
Angajații Biroului Arhivă în perioada de referință au realizat următoarele sarcini și activități: 

 
 Au preluat și transferat documente din arhiva curentă din depozitul situat în blocul central 

în depozitul din blocul de studii nr. 5; 

 Dosare personale ale studenților exmatriculați în anii 2016 – 2017. frecv. redusă – 1309 

un.arh. Dosare personale ale masteranzilor exmatriculați în anul 2017 – 472 un. arh. 

 Dosarele personale ale studenților exmatriculați în anii 2000 -2008 (USM. IȘR, ISPRI) – 

3783 un. arh. Dosare personale ale doctoranzilor din anii 2004 – 2014 – 1121 un.arh. 

Au fost selectate și decontate 4997 unități arhivistice – documente care și-au pierdut valoarea 

istorico- științifică și practică. 

Au primit și depozitat teze de licență și de master – 2058 unități; 

Au soluționat, 1173 cereri ale foștilor absolvenți ai USM, colaboratori, instituții de stat și 102 

interpelări parvenite de peste hotare. 

Au prelucrat și ordonat: 

 Dosarele personale ale studenților exmatriculați secția cu frecvență la zi din anii 2016 – 2019, 

secția cu frecvență redusă – 2015 – 2019, masteranzilor din anii 2017 – 2019. 

 Tezele de licență și masterat a absolvenților anului 2021; 

Au selectat și au prezentat spre decontare documentele care și-au pierdut valoarea istorico-

științifică și practică; 

Au transferat din blocul B al USDC în depozitul din blocul 5 documentele fondului nr.5 

(documentele USDC) - 4653 un.arh.; 

Au prezentat spre confirmare Comisiei de Expertiză și Control a Arhivei Naționale inventarele 

documentelor cu termen permanent de păstrare, documentelor cu termen lung de păstrare pentru 

perioada anilor 2013 – 2019. Istoria USM și a fondului ei arhivistic pentru anii 2013 – 2018; 

Au prezentat spre confirmare Comisiei de Expertiză și Control a Arhivei Naționale inventarele 

documentelor cu termen permanent de păstrare, documentelor cu termen lung de păstrare pentru 

perioada anilor 2008 – 2020. Istoria USDC și a fondului ei arhivistic pentru anii 2008 – 2020.
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7.4. Biroul Secretariat 

 

Biroul Secretariat a fost parte a Secției Resurse Umane în perioada 01.01.2021-20.09.2021, 

ulterior în urma aprobării noii organigrame, prin ordinul USM nr.193 din 20.09.2021, Biroul 

secretariat a fost separat de Secția Resurse Umane, și s-a constituit ca subdiviziune aparte, sub 

coordonarea șefului oficiului din cadrul Cabinetului rectorat. 

Angajații Biroului Secretariat, în perioada de referință au realizat următoarele sarcini și activități: 

 

 Au asigurat organizarea operativă a lucrărilor de secretariat; 

 

 Au sistematizat și înregistrat corect ordinele, dispozițiile, notele informative emise în cadrul 

instituției; 

 

 Au înregistrat în Sistemul e-managementul.documentelor scrisorile de intrare și ieșire; 

 

 Au verificat corectitudinea perfectării scrisorilor, actelor de ieșire (semnătura, data, nr. 

de înregistrare, ștampila aplicată); 

 

 Au recepționat și transmis la timp corespondența adresată conducerii USM și altor 

subdiviziuni universitare; 

 

 Au perfectat și expediat corespondența de ieșire din instituție (scrisori recomandate, cu aviz, 

colete etc.) prin oficiul poștal sau, la necesitate, prin curier direct la instituțiile abilitate. 

 

 Au aplicat ștampile pe carnete de student, contracte de studii, contracte de muncă individuale, 

diverse documente și acte instituționale. 
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7.5 Centrul Medical „Universitatea” al USM 

Centrul Medical „Universitatea” al USM acordă servicii medicale studenților și 

colaboratorilor universității. 

Pe parcursul anului 2021 numărul total de vizite la medici: 

 medicul stomatolog-896; 

 medicul internist-642. 

 

 

Specialiști: 

1. Medic stomatolog- Ilie Cojocaru 0,25 unit., acordarea serviciilor stomatologice terapeutice 

(cu reducere de 50% pentru studenții și colaboratorii USM). 

Program: Luni-vineri 08.30-11.00 

2. Medic internist- Evelina Rusu 0,5 unit. (cumul), acordarea serviciilor medicale curativ- 

profilactice, oferirea gratuită a consultațiilor în problemele de sănătate ce țin de profilul 

terapeutic (boli interne). 

Program pentru semestrul 2 de studii: luni-11.00-18.00; marți-15.00-18.00; miercuri-15.00-

18.00, joi 11.00-18.00. 

3. Asistenta medicală- Pelaghia Munteanu, 1,0 unit., sala de tratament, efectuarea 

manoperelor: injecții i/m, i/v, s/c, i/c, perfuzii i/v. 

Program Luni-vineri 08.00-16.00 

4. Infermieră- Karabețcaia Alexandra, 05 unit., curățenia și dezinfectarea încăperilor CM. 

Program:Luni-vineri08.00-12.00



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Biblioteca USM 

 

8.1 

Obiectivele stipulate în Strategia de dezvoltare a Bibliotecii 

USM 2019-2021 

 

8.2 Resurse electronice create și dezvoltate de Bibliotecă 
 

 

 

8.3 Dezvoltarea și prelucrarea resurselor informaționale 
 

 
 

 

8.4 Utilizatorii bibliotecii 
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8.1.Obiectivele stipulate în Strategia de dezvoltare a Bibliotecii 

USM 2019-2021 

Biblioteca Centrală Universitară (BCU) face parte din cadrul Universității de Stat din Moldova 

(USM) și contribuie prin menirea sa la dezvoltarea învățământului universitar prin satisfacerea 

deplină și complexă a necesităților informaționale ale comunității universitare. 

 
Activitatea bibliotecii se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

BCU, Strategia de dezvoltare a Bibliotecii USM (2019-2021), deciziile administrației universitare 

precum și alte acte de reglementare din domeniul biblioteconomic. 

 
BCU întreține relații de colaborare și cooperare cu structuri infodocumentare din țară și de peste 

hotare în scopul transferului de experiență profesională și realizării schimbului național și 

internațional de documente. 

 
Începând cu anul 1993 este Centru Biblioteconomic pentru rețeaua bibliotecilor din instituțiile de 

învățământ superior din țară. 

 
Activitatea BCU în anul pandemic 2021 s-a axat pe orientarea profundă spre fiecare utilizator, în 

scopul promovării produselor și serviciilor tradiționale/electronice ale Bibliotecii, care servesc drept 

platforme pentru asigurarea informațională. 
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Anul 2021 în cifre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.Resurse electronice create și dezvoltate de Bibliotecă 

 
Toate resursele documentare ale Bibliotecii sunt oglindite în catalogul electronic 

LibUnivCatalog, http://primo.libuniv.md/ care este catalogul partajat a șapte biblioteci 

universitare din Republica Moldova. Înregistrările bibliografice ale BCU în 

LibUnivCatalog la finele anului 2021 constituiau 169 493 unități. 

http://primo.libuniv.md/
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În scopul stocării, acumulării, conservării și diseminării 

rezultatelor activității științifice și didactice, realizate în 

cadrul comunității universitare este organizat și dezvoltat 

Repozitoriul Instituțional al Universității de Stat din Moldova 

(IR-USM), care reprezintă o arhivă electronica deschisă. 

Numărul înregistrărilor în anul de referință a crescut 

considerabil, ajungând la 1971 unități, în comparație cu anul 

2020 când acesta era doar de 1114 unități. (Figura 5) La 

sfârșitul anului colecția digitală a repozitoriului constituia 

5079 unități. 

 

 
 

 
 

Bazele de date științifice sunt constituite din instrumente și servicii informaționale ce oferă 

rezultatele cercetărilor din toate domeniile de specialitate. În perioada de referință pentru 

utilizatorii bibliotecii și întreaga comunitate universitară, a fost asigurat accesul la platforme 

multidisciplinare, care au oferit acces la peste 56 baze de date. 

 
 

  

 
BCU este membru al Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova) - proiect de 

colaborare interbibliotecară, al cărui scop este asigurarea accesului la o gamă largă de reviste și 

cărți electronice din întreagă lume. REM negociază accesul la publicațiile științifice de pe 

platforma EBSCO Publishing. Bazele de date oferite de EBSCOhost sunt un puternic serviciu de 

referințe online accesibil prin conectare directă. 

 
În anul 2021 a fost asigurat accesul la reviste științifice electronice EBSCO Publishing (18200 

titluri reviste full-text) și cotizația REM cu bazele de date OpenEdition Journals, Edward Elgar 

Publishing, E-Duke Journals, Royal Society Journals Collection, ASTM Compass. 
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Documentele accesate prin căutarea simplă sau avansată în bazele de date EBSCO pot fi analizate 

prin generarea unui raport atunci când este necesar. În acest context, analiza accesărilor pentru anul 

2021 este redată în raport cu anul 2020 în figura de mai jos, unde este vizibilă creșterea accesărilor. 

Astfel putem constata că utilizatorii universitari consideră informația expusă în baze de date 

științifice absolut necesară, utilă, binevenită și de mare importanță. 

 
 

 
 

 

Resursele electronice abonate de USM sunt resurse științifice credibile care vin în susținerea 

procesului de învățământ, calitatea cercetărilor științifice și pot satisface necesitățile informaționale 

ale utilizatorilor. 

Cu regret în anul 2021, a fost întrerupt abonamentul la resursele SpringerLink, din motive întemeiate. 

8.3.Dezvoltarea și prelucrarea resurselor informaționale 

La data de 31.12. 2021 BCU deține o colecție de 1 558 286 unități materiale de documente în valoare 

de 11070129, 55 lei. 

Descreșterea considerabilă a colecției se datorează faptului că biblioteca în ultimii ani a pus accent pe 

politica de casare a documentelor. Reorganizarea spațiilor de bibliotecă, actualitatea și gradul de 

solicitarea a documentelor, gradul de uzură, dublarea titlurilor în exces toate aceste motive stau la baza 

casării masive a colecțiilor. În anul 2021 au fost casate 139665 unități materiale în valoare de 933 

609,15 lei. 

 
Dezvoltarea colecțiilor în BCU se realizează în conformitate cu curricula universitară, solicitările 

cadrelor didactice pentru cele mai recente titluri de carte didactică și științifică. În anul de referință 

colecțiile au fost completate cu diferite tipuri de documente (cărți, reviste, teze de doctorat, 

autoreferate) care constituie 3135 unități materiale (851 titluri de carte, 123 titluri de ediții seriale, 68 

titluri teze și 186 titluri autoreferatele tezelor), în valoare de 407 031,11 lei. 
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Sursele de completare a colecțiilor sunt achiziția prin cumpărare, donații, schimb național și 

internațional de documente, abonarea la publicații seriale. Situația completării colecției cu carte în anul 

2021 este mai favorabilă, în raport cu anul 2020, creșterea indicatorilor este vizibilă în figura 2. 
 
 

 
 

 

 

După genul de documente achizițiile la fel sunt în creștere, figura 3.    
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În anul de referință, achiziția de documente structurată după limba în care sunt publicate 

documentele se prezintă prin creșterea considerabilă a documentelor în limba română și o ușoară 

descreștere a celor în limba rusă. Figura 4. 
 

 

 
 

 

 
Prelucrarea specializată a documentelor, desfășurată în concordanță cu politicile de evidență, catalogare, 

indexare, conservare, prezervare și carte rară, a continuat procesul de organizare optimă a colecțiilor 

bibliotecii, în toate depozitele și serviciile, cu restructurări, mutări de colecții, transferuri interne de 

documente și adaptarea la provocările anului 2021. 
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În procesul dezvoltării colecțiilor au fost antrenate subdiviziunile bibliotecii, deținătoare de fonduri 

documentare, acestea asigurând și organizarea colecțiilor. Operațiunile de muncă au inclus: 

prezentarea propunerilor pentru achiziție, în prealabil coordonate cu departamentele și profesorii 

USM; recepționarea documentelor achiziționate de la Serviciul Organizarea și dezvoltarea 

colecțiilor; aranjarea cărților la raft; verificarea și inventarierea colecțiilor din sălile de lectură în 

special unde este Acces Liber la Raft; diselecția și casarea documentelor din colecții; asigurarea 

restituirii cărților și înlocuirii celor pierdute de către utilizatori etc. 

 
Din totalul documentelor noi intrate pe parcursul anului 2021 au fost prelucrate conform 

standardelor bibliografice și au fost create metadate pentru 1 686 titluri de documente (cărți, articole 

etc). 

 
Actualizarea înregistrărilor în baza sistemului automatizat de bibliotecă ALEPH și redactarea 

sistematică a descrierilor bibliografice, indexării și corectitudinii formării vedetelor de subiect și 

cuvinte-cheie este un proces continuu. În perioada de referință au fost redactate peste 2000 de 

înregistrări. 

 
Pe parcursul anului Biblioteca a atribuit indexul CZU la peste 1000 de documente, atât la articole din 

revista Studia Universitatis Moldaviae, cât și la rezumatele conferințelor editate în anul  2021, 

precum și la teze de doctor. La fel ca și în anii precedenți au fost elaborate peste 30 liste 

bibliografice. Care demonstrează asigurarea disciplinelor de studii cu carte și materiale 

informaționale pentru o perioadă de cinci ani. Listele date sunt solicitate de facultăți în procesul de 

acreditare a programelor de master/licență (Facultatea Fizică și Inginerie, Facultatea Științe 

Economice, Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică, Facultatea de Jurnalism și Științe ale 

Comunicării etc). 

 

8.4 Utilizatorii bibliotecii 

În legătură cu situația epidemiologică din țară, trecerea la instruirea în regim online, numărul de 

utilizatori ai bibliotecii în anul 2021 diferă de cifrele și reperele statistice înregistrate în anii 

precedenți la fel și numărul de vizite. Este îmbucurător faptul ca numărul de împrumuturi practic 

rămâne neschimbat, cu toate că statisticile anterioare ne demonstrează o descreștere. 
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BCU are obligația să sprijine studenții, doctoranzii, profesorii și cercetătorii în procesul de învățare 

și cercetare, astfel biblioteca și-a reorganizat activitatea prin combinarea prestării serviciilor în 

regim obișnuit și electronic. Serviciul Livrare Electronică de Documente (LED) a fost solicitat de 

peste 100 de persoane, potențiali utilizatori virtuali ai BCU, la solicitarea cărora au fost scanate, 

fotografiate peste 150 de documente și distribuite prin intermediul e-mail, Skipe, Viber. 

 
Cultura informației este factorul principal ce determină dezvoltarea intelectuală a utilizatorului pe 

parcursul întregii vieți, a profesionalismului, participării active în cercetarea științifică și în viața 

socială. 

 
Promovarea culturii informației la utilizatori, se realizează prin diferite forme: consultații în sălile de 

lectură, la telefon, elaborarea ghidurilor de utilizare a resurselor, lecții în grup, instrucțiuni etc. În 

anul de referință au fost instruiți 1331 de studenți de la programele de licență și master (50 de ore 

academice). 

 
Biblioteca a organizat 32 de activități cu caracter informațional, științific și cultural-educativ. 

„EMINESCU – culoare și cuvânt”, M. Eminescu -171 de ani de la naștere. (14 -31 ianuarie). 

27 ianuarie – Ziua comemorării victimelor Holocaustului, (26-31 ianuarie). 

Publicații periodice de cândva. Lecție de Cultura informației, Facultatea de Jurnalism și Științe 

ale Comunicării, studenții anului I, (17februarie). 

Studium -2020. Achizițiile anului. Ediția a IV-a. Expoziție virtuală, (20 -25martie). 

9 MAI – ZIUA EUROPEI. Cunoaștem și promovăm valorile europene (expoziție online 8- 

31mai) 

30 de ani de Independență a Republica Moldova. Prezentarea expoziție în cadrul Conferinței 

Științifice Internaționale "30 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova", 

organizator Facultatea de Istorie și Filosofie, (23-24 august). 

Eugeniu COȘERIU – ambasadorul spiritualității românești în lingvistica mondială (expoziție 

tematică) Colocviului Internațional De Științe Ale Limbajului „Eugeniu COȘERIU” (CISL), 

ediția a XVI-a Eugeniu Coșeriu Centenar Limbă, Creativitate, Cultură – Structuri De Rezistență 

Ale Ființei Umane Universitatea de Stat din Moldova, (24-25 septembrie). 

Săptămâna Accesului Deschis. Studia Universitatis Moldaviae în Acces Deschis. Reviste în 

DOAJ din R. Moldova, (22-31 octombrie). 

Studia Universitatis Moldaviae – istoric și present. Prezentarea revistei științifice universitare. 

Masa rotunda, format online/offline, (4 noiembrie). 

Ziua Internațională a Drepturilor Omului, (10 decembrie). 

 

În concluzie am menționa că BCU în anul 2021 și-a onorat obligațiunile de a oferi acces nelimitat la 

informare, liber și egal pentru toți utilizatorii și întreaga comunitate universitară. Au fost asigurate 

servicii de asistență informațională atât în timp real, online, cât și prin e-mail, telefonie, rețele de 

socializare. Achizițiile de publicații s-au efectuat în corespundere cu programele de studiu și 

cerințele utilizatorilor. Sunt dezvoltate resursele electronice ale Bibliotecii LibUnivCatalog și 

Repozitoriul Instituțional IR-USM. 



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Activitatea Centrului Editorial 

 

11.1 Realizarea planului de editare pe facultăți 
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11.1 Realizarea planului de editare pe facultăți 

În anii 2020-2021, necesitățile USM în producție poligrafică au fost la fel asigurate în baza Planului 

de editare a literaturii didactico-metodice și științifice, aprobat de Senat, în care au fost planificate 

510,0 coli editoriale (121 denumiri), dintre care au fost realizate 283,96 coli editoriale, edițiile 

destinate pentru asigurarea procesului didactic la Universitate cuprinzând 2350 exemplare și 48 de 

denumiri de carte, acestea fiind repartizate pe facultăți: 

 

Facultatea de Biologie și Pedologie - 20,0 c.ed.; 

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică - 30,0 c.ed.; 

Facultatea de Drept - 100,0 c.ed.; 

Facultatea de Fizică și Inginerie - 15,0 c.ed.; 

Facultatea de Istorie și Filosofie - 15,0 c.ed.; 

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării - 40,0 c.ed.; 

Facultatea de Litere - 50,0 c.ed.; 

Facultatea de Matematică și Informatică - 40,0 c.ed.; 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială – 35,0 c.ed.; 

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative - 40,0 c.e.; 

Facultatea de Științe Economice – 125,0 c.ed. 

 

Respectiv, 5 lucrări în afara volumului acordat - 176,2 c.ed.; Revista „Studia Universitatis 

Moldaviae” - 290,4 c.ed.; materialele conferințelor – studenților, masteranzilor, profesorilor; 

Analele științifice - 171,7 c.ed. 

 
Au fost editate 48 de titluri din 121 planificate ( cauza volumului mic – fondul epidemiei). 

Printre lucrările editate predomină note de curs, ghiduri metodice, suporturi de curs, manuale, caiete 

de seminar, culegeri de spețe – în total 48 de titluri, 22 dintre care acoperă cursurile teoretice. 

Majoritatea lucrărilor editate sunt în limbile română, engleză, franceză, rusă. 
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X. Activitatea cu și pentru studenți 

 

 

10.1 Programe de motivare 
 

 

 

10.2 Autoguvernarea Studenților USM 
 

 

 

10.3 Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii 
 

 

 

10.4 Sport 
 

 

 

10.5 Facultatea de Arte Frumoase 
 

 

 

10.6 Catedra Militară 
 

 

 

10.7 Asigurarea cu cămin 
 

 

 

10.8 Comitetul sindical studențesc 
 

 



 

117 
 

10.1 Programe de motivare 

 
Bursele alocate din mijloacele colectate ale USM se acordă în baza Deciziei nr. 1 din 27.06.2019 a 

Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională și în baza Regulamentului privind 

implementarea programelor de motivare în cadrul USM. 

 

USM acordă următoarele programe de motivare:  

 

⚫ Programul „Burse de Excelență”; 

⚫ Programul „Burse Nominale”; 

⚫ Programul „Pedagogul Viitorului”; 

⚫ Programul „Ambasadorul USM”. 

 

Principiile care stau la baza alocării fondului de burse (programe de motivare) sunt:  

a) mijloacele financiare pentru programele de motivare aprobate anual de către Senatul USM;  

b) cuantumul burselor sunt stabilite în regulamentul USM. 

 

Programul „Burse de Excelență” – se stabilește candidaților care au participat la olimpiade naționale 

și internaționale și se achită lunar pentru toți anii de studii indiferent de forma de înmatriculare cu 

finanțare de la bugetul de stat sau la taxa de studii, cu acordarea cazării gratuite în cămin. 

 

Programul „Burse Nominale” – lista nominală ai candidaților și media minimă de acordare a 

programelor respective se întocmește de către Comisia de Admitere a USM și se achită lunar pentru I 

an de studii. 

 

Programele „Pedagogul Viitorului” și „Ambasadorul USM” - lista nominală a candidaților și media 

minimă de acordare a programelor respective se întocmește de către Comisia de Admitere a USM și 

se achită lunar pentru toți anii de studii pentru cei înmatriculați în bază de taxă, cu acordarea cazării 

gratuite în cămin.  

 

Fondul mijloacelor financiare alocat pentru Bugetul 2021 la compartimentul programe de motivare 

constituie 420 mii lei.  

 

Denumirea Numărul de beneficiari Fondul anual (mii lei) 

Programe de Motivare: 39  

 

230,3 
Bursa de Excelență 4 

Burse nominale 33 

Bursa Pedagogul Viitorului  

Bursa Ambasadorul USM 2 
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10.2 Autoguvernarea Studenților USM 

În calitate de structură de autoguvernare studențească, în cadrul USM, activează Autoguvernarea 

Studenților USM (ASUSM). Fondată în 2012, Autoguvernarea Studenților este o structură 

reprezentativă studențească, nonguvernamentală, neafiliată politic, independentă, nonprofit și 

constituită în baza principiilor benevole și egalității în drepturi a studenților de la diferite formațiuni 

studențești ale instituției de învățământ superior. ASUSM este organul reprezentativ suprem al 

tuturor studenților din cadrul Universității de Stat din Moldova, constituit din membrii Consiliilor 

Studențești USM. 

 
Activitatea ASUSM are la bază următoarele misiuni: educarea studenților în baza valorilor 

democratice; cultivarea activismului și spiritului civic, atitudinii inteligente, a cetățenilor 

responsabili, capabili să satisfacă nevoile individuale și sociale; formarea tinerii generații din 

Republica Moldova în spiritul solidarității și libertății de exprimare. 

 
Pentru promovarea misiunii, ASUSM realizează obiective precum: 

         promovarea și reprezentarea intereselor educaționale, profesionale, sociale, culturale, morale 

și economice ale studenților, atât în cadrul vieții universitare, cât și pe plan național și 

internațional; 

         oferirea metodelor de educație non-formală prin realizarea și sprijinirea de proiecte și 

programe socio-profesionale și culturale pentru studenți; 

          identificarea problemelor specifice studenților din instituția de învățământ superior și 

stimularea participării tuturor studenților atât în activitatea studențească, cât și în procesul de 

luare și implementare a deciziilor; stabilirea de relații cu organizații naționale și internaționale care 

au scopuri similare cu cele ale ASUSM și altele. 

 

În  scopul  realizării  atribuțiilor  sale,  ASUSM  cooperează  cu  administrația  USM,  conducerea 

facultăților, ONG-urile, organizațiile sindicale, universități din cadrul țării și exteriorul acesteia etc. 

 
Autoguvernarea Studenților USM este formată din: 

Adunarea generală a ASUSM – 101 memebri delegați de la 

Consiliile Studențești Bordul permanent, alcătuit din: 

1. Președintele ASUSM;  

2. Doi vicepreședinți;  

3. Secretarul executiv;  

4. Directorii dedepartamente;  

5. Senatorii facultăților; 

6. Președinții Consiliilor Studențești a Facultăților; 

7. Redactor-șef al revistei Vox USM 

                  Consiliile Studențești ale Facultăților; 

                   Departamentele ASUSM: Departamentul Relații Externe și Management; 

Departamentul PR & Marketing; Departamentul Activități Academice și Divertisment. 
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Activitățile realizate de către Autoguvernarea Studenților  USM 

 

Pandemia Covid-19 a lăsat amprentă și asupra activității Autoguvernării. În primul rând, a fost 

redus numărul evenimentelor organizate, în al doilea – atât activitățile, cât și ședințele de lucru au 

avut loc preponderent în regim online. Prin urmare, din cauza lipsei evenimentelor, a fost optimizat 

numărul departamentelor: din 5 departamente s-au format, prin comasare, 3 după cum urmează: 

Departamentul Relații Externe a fost comasat cu Departamentul Fundraising & Project 

Management, iar Departamentul Activități Academice a fuzionat cu Departamentul Cultură și 

Divertisment. 

 
Pentru a interacționa mai des cu studenții și pentru a le atrage atenția asupra unor probleme și 

evenimente importante, Autoguvernarea a celebrat cele mai importante zile internaționale și 

naționale: 

Ziua mondială de combatere a Tuberculozei 

Ziua mondială a Sănătății 

Ziua planetei Pământ 

Ziua mondială a sindromului Down 

Ziua Drapelului de Stat 

Ziua Europei 

Ziua limbii engleze 

Ziua Independenței 

Ziua Limbii Române 

Ziua internațională a Tineretului 

Ziua internațională Anticorupție 

Ziua internațională a Educației 

 

 

 

În cadrul acestora, au fost organizate lecții informative despre 

mobilități academice, quiz-uri, concursuri de fotografii, dar și 

activități cu impact asupra mediului, precum plantarea 

copacilor. 

 
Activitățile date au fost importante pentru că, pe lângă cele 

menționate, a fost promovată imaginea Universității și pe plan 

extern, deoarece la activitățile Autoguvernării s-au alăturat și 

alți tineri din afara USM și copii. 
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În aprilie, a fost încheiat un acord de 

colaborare cu compania IT Stefanini, care a 

livrat studenților câteva work-shop-uri utile 

la angajarea în câmpul  muncii,  dar  și 

pentru viitoarea carieră profesională, 

precum: redactarea CV-ului și a scrisorii de 

motivare, time management,  lucru  în 

echipă etc. Aceste work-shop-uri au fost 

organizate pentru fiecare facultate în parte, 

ulterior, au fost organizate și sesiuni 

comune. 

Situația epidemiologică la nivel 

internațional ne-a determinat să organizăm 

activități îndreptate spre responsabilizarea 

studenților în  vederea  combaterii 

pandemiei Covid-19. Prima activitate în 

acest sens a fost ora informativă în 

colaborare cu Youth  Klinic  Botanica 

despre Covid-19 și cum să facem față 

acestei perioade. Ulterior, Autoguvernarea 

Studențească, alături de domnul rector, s-a 

alăturat Maratonului Universitar de 

Imunizare „De la student la student” 

organizat de  USMF  „Nicolae 

Testemițanu”. 

Dat fiind faptul că tinerii sunt forța motrice 

a societății, membrii ASUSM, prin 

exemplul lor, au încercat să mobilizeze 

comunitatea academică, dar și întreaga 

societate întru sporirea gradului de 

conștientizare a pericolului provocat de 

Covid-19, dar și creșterea numărului de 

persoane imunizate pentru a crea acea 

imunitatea colectivă și pentru a reduce la 

minim răspândirea virusului. 

La inițiativa Consiliului Municipal al Elevilor, au 

fost organizate mai multe întâlniri ale studenților 

cu viitorii absolvenți cu genericul „Viitorul TĂU - 

de la A la Z” prin intermediul cărora studenții și- 

au împărtășit experiența proprie despre calitatea și 

impresiile pe care le au despre studiile la USM în 

cadrul diferitor facultăți. De asemenea, studenții 

noștri au susținut o lecție deschisă și pentru tinerii 

din cadrul Ligii de Tineret din Republica 

Moldova, promovând, astfel, Universitatea de Stat 

din Moldova în rândul viitorilor studenți. 

 
Studenții USM le-au vorbit acestora despre 

oportunitățile pe care aceștia le pot avea fiind 

studenți în cadrul acestei instituții,  despre 

facultățile în cadrul cărora aceștia pot accede, au 

adus cele mai convingătoare argumente pentru 

care viitorii studenți ar trebui să aleagă anume 

această universitate și au discutat despre motivele 

principale pentru care viitorii studenți ar trebui să 

aleagă să-și continue studiile în țara lor. 

 
Pentru că ne facem griji pentru dezvoltarea 

personală și profesională a studenților, a fost 

inițiat un parteneriat cu Academia  Națională  de 

Șah din Moldova prin intermediul căruia studenții 

interesați au beneficiat de lecții de șah cu 

posibilitatea de a se angaja în calitate de profesor 

la Academie fie part-time, fie full-time, ceea ce a 

fost o oportunitate excepțională pentru studenții 

care erau în căutarea unui loc de muncă care le-ar 

permite să combine viața studențească cu cea 

profesională. 
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Activând în condiții pandemice, Autoguvernarea a pierdut din vizibilitate în rândul studenților, de 

aceea, prin intermediul Departamentului Relații Externe, a fost organizată o campanie de informare 

online a studenților din toate facultățile despre activitatea ASUSM. În special, s-a dorit promovarea 

ASUSM în rândul studenților din anul I, ciclul Licență, care urmează să facă parte din Autoguvernarea 

Studențească fie la nivel de facultate, fie la nivel de universitate. Astfel, au fost create câteva echipe a 

câte 2-3 studenți care aveau misiunea de a organiza ore informative în cadrul facultăților. 

 

În data de 27 mai, Autoguvernarea Studenților Universității de 

Stat din Moldova, a semnat un acord de colaborare cu organizația 

AIESEC Chișinău. 

 
Prin semnarea acestui acord, ambele structuri au primit noi șanse de 

a progresa și de a se implica în diverse proiecte comune. Astfel de 

acorduri au drept scop dezvoltarea personală a membrilor fiecărei 

structuri, precum și sporirea nivelului de studii și activism civic în 

rândul tinerilor. 

 

Un alt pas important în dezvoltarea Autoguvernării a fost semnarea Acordului de colaborare 

cu Consiliul Municipal de Tineret din Moldova care deschide noi orizonturi și posibilități 

pentru studenții USM. 

 

Pe lângă aceasta, au fost organizate sesiuni 

de prezentare a facultăților la care tinerii au 

aflat despre structura universității, 

specialitățile disponibile, dar și 

particularitățile înscrierii la studii 

superioare, valoarea diplomelor la nivel 

național și internațional, etc. 

 

 

 

 
 

În data de 28 și 29 iunie, voluntari ai 

Autoguvernării Studențești, au participat în cadrul 

unui campionat de fotbal organizat de Leo Club 

Teenergy Chișinău. Campionatul s-a desfășurat în 

2 etape, în ambele studenții USM-iști având parte 

de victorie. Meciul a fost organizat atât cu scop 

caritabil, cât și pentru a fortifica relațiile dintre 

tinerii voluntari din cadrul organizațiilor 

participante la meciuri. 
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În perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, membrii board-ului ASUSM, au participat în cadrul 

conferinței internaționale „Ukrainian Hogwarts 2021" care s-a desfășurat în Ucraina, orașul Cernăuți. 

Aceștia în decursul celor 4 zile, au reprezentat Autoguvernarea Studențească a USM, identificând 

împreună cu ceilalți colegi problemele care ar putea apărea în procesul executării atribuțiilor noastre, 

dar și care ar fi soluțiile pentru aceste probleme. Conferința a avut drept scop identificarea 

problemelor autoguvernărilor, importanța acestora în cadrul managementului universitar și 

identificarea soluțiilor pentru perioadele critice care pot apărea în cadrul organizațiilor de acest tip. 

 

 

  
 

 

La data de 13.11.2021, reprezentanții ASUSM au participat în cadrul Mesei Rotunde cu genericul 

„Bullying. Programe pentru combaterea și prevenirea acestui fenomen”. La eveniment au participat și 

reprezentanții APL, a organizațiilor de tineret și tineri din sectorul Ciocana. Rezoluția elaborată în 

cadrul Mesei Rotunde va fi transmisă Direcțiilor Educație Tineret și Sport de sector, Direcției Generale 

Educație Tineret și Sport a CMC, Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a CMC, Direcției 

Educație a MEC. 

 
La data de 15 noiembrie, membrii board-ului ASUSM alături de alți studenți, au participat la o seară 

interculturală cu genericul „Tradițiile Republicii Moldova vs Republicii Azerbaidjan”, organizată de 

Senatul Studențesc al ASEM și Ambasada Republicii Azerbaidjan. Astfel de momente și incursiuni în 

relațiile interculturale, economice, geografice, istorice contribuie incontestabil, cu pași mici, dar siguri, 

la crearea unor noi idei, strategii privind dezvoltarea, modernizarea unor aspecte ale țării noastre, unor 

noi viziuni ale tinerilor. Acest eveniment a fost încă un exemplu, care demonstrează că, tinerii sunt 

vocea acestei țări, de ei depinde prezentul și viitorul, iar colaborările date sunt o plusvaloare la 

aptitudinile  dezvoltate. 

Colaborarea cu universitățile de peste hotarele țării nu se manifestă doar prin încheierea unor acorduri, 

dar vizează și efectuarea unor studii importante pentru ambele părți. De exemplu, cu ajutorul ASUSM, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuză” din Iași a avut posibilitatea să colecteze informațiile necesare 

pentru realizarea unui studiu privind atitudinea tinerilor față de dinamica socială. Publicul țintă al 

acestui chestionar au fost studenții din Republica Moldova, Ucraina și România. 

 
Reprezentând vocea studenților, am organizat și întâlniri virtuale cu aceștia în vederea identificării 

problemelor cu care se confruntă, dar și pentru a afla atitudinea lor față de unele decizii sau evenimente. 

În acest sens, la inițiativa rectorului, am mobilizat studenții să participe la „Ora rectorului” pentru a-și 

împărtăși problemele și ideile fără intermediari. La nivel de Autoguvernare, am avut discuții referitor la 

modalitatea desfășurării sesiunii ordinare din decembrie/ianuarie 2021/2022. 
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Revista Vox USM 

O parte indispensabilă a Autoguvernării Studențești este revista Vox USM. Creată de către și pentru 

studenți - în ordinea principală a emancipării lor sub diverse aspecte, revista ,,VoxUSM", tânăr proiect 

marca ASUSM, vine să scrie istorie în cadrul USM prin o manieră cu totul de noutate. 

 
Debutul acesteia îl înregistrează 17 noiembrie, 2020. Primul redactor șef, Elena Malanici, împreună cu 

Președintele ASUSM 2020-2021, Cristian Bivol, în ordinea evidențierii unei forme absolute de curaj și 

ambiție, au prezentat fără rezerve lecția: dacă se vrea, se face! Cu statut unic, absolut independent 

(neafiliată niciun sponsor sau partener financiar), ,,VoxUSM" și-a fundamentat poziția, prinzând viață 

într-un ritm impresionant. 

 
Deși prognozele optimiste de dezvoltare și generare a consecințelor se așteptau mai îndelung arătate, 

echipa ei dinamică, plină de entuziasm, forțe și originalitate - a reliefat în acțiunea demnă a funcționării 

ei, aspectul : randamentul productivității ,,VoxUSM" a accelerat exclusiv grație străduințelor. Evident 

se adaugă talent și originalitate, suportul reciproc și încrederea unuia în altul. Organigrama sa bogată a 

cunoscut pe parcurs modificări, toate potrivit și necesar ajustate. E situația rubricilor de articole ce îi 

etapizează conținutul. 

 
Astfel de la : ,,Merite și talente exclusive studențești", ,,Artă" , ,,Interese extracuriculare", ,,VoxUSM" 

prezintă conținuturi și produse valoroase până la ,,Probleme cu care de confruntă studenții", ,,Interviuri 

cu personalități marcante", ,,Tezaur istoric" și alte bogății literare - care ,,volens-nolens" captează sute 

de cititori. Întregul produs al muncii și creativității echipei, constituită din : reporteri, editori, designeri, 

specialiști-web, spre întreaga admirație poate fi bimestrial arhivat pe site-ul web independent al revistei 

,,voxusm.md", care evident este întreținut în exclusivitate cu suportul financiar și încurajarea 

administrației. 

 
Vioiciunea și felul distins de existență și funcționare a unicii reviste studențești independente din USM 

e întreținută de actualul Președinte ASUSM, Lazăr Gabriel, în strânsă și sinceră colaborare cu 

redactorul-șef, Nadejda Cuharenco. Învăluită în pregătiri pentru lansarea nr-ului 8, revista ,,VoxUSM" , 

care reușește să se mențină evidentă și activă pe rețelele ei de socializare personalizate(Istagram, 

Facebook), dar și în cadrul surselor de comunicare ale Universității, triumfeaza cu un succes de : 

arhivare timp de : mai bine de un an, a 7 ediții bogate, publicate bimestrial. Perseverentă și pregătită 

pentru tot mai multă înflorire, echipa ,,VoxUSM" depune efort să adapteze procese de evoluție și mai 

curajoase, decât până acum! 
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10.3.Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii 

USM dispune de o structură specializată de ghidare în carieră - Centrul de ghidare în carieră și 

Relații cu piața muncii – care oferă studenților servicii de consiliere în carieră. 

Scopul Centrului este de a susține studenții în proiectarea unei cariere de succes și de integrare în 

mediul socio-economic. 

Obiectivele Centrului sunt realizate prin intermediul direcțiilor de activitate și cuprind: 

ghidarea în carieră a liceenilor; 

susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale; 

urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management al 

carierei; 

ghidarea în carieră a studenților cu nevoi speciale; 

susținerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice; 

colaborarea cu entitățile economice, ONG, asociații etc., în scopul valorificării posibilităților 

formative ale activității de voluntariat. 

 

 
 

 
 

Serviciile Centrul de ghidare în carieră și Relații cu piața muncii sunt orientate spre următoarele grupuri 

țintă: elevii de liceu; studenții anului I-IV, dar și masteranzi ai Universității de Stat din Moldova; agenți 

economici, ONG-uri; publicul larg prin următoarele canale de comunicare: 
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Programe: 
 

1. Procesul de informare a studenților anului I cu privire la procesul de învățământ 

universitar a decurs cu implicarea studenților voluntari, și poate fi analizată conform 

următoarei diagrame: 
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2. Programul Ziua Ușilor Deschise pentru liceul tău – 2021, s-a desfășurat în luna aprilie, orientat 

pentru liceenii claselor a X-XII-a, interesați de studiile în cadrul USM. Pentru realizarea acestui 

deziderat, am creat sondajul online pentru selectarea timpului potrivit elevului și pentru urmărirea 

gradului de interes pentru facultăți. 
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3. În colaborare deschisă cu absolvenții USM am lansat Campaniile de Informare „Eu Aleg USM” 
 
 

 

 
și „Absolvent USM” în scopul consolidării comunicării și promovării imaginii USM. 

 

 

 
 

4. Programul Caravana „USM vine în liceul tău-2021” realizat în în luna februarie- martie, a cuprins 

peste 70 instituții preuniversitare din teritoriul țării. 
 

 



 

128 
 

 

  
 

 

 

Caravana USM vine în liceul tău - 2021 ( raioane acoperite ) 
 

 

5. Monitorizarea angajabilității studenților USM: 
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10.4 Sport 

Conform deciziei Senatului USM din a fost instituit Departamentul Educație fizică în cadrul 

Facultății Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. 

Obiectivele principale ale Departamentului pentru anul universitar 2021-2022 sunt: 

 Transferul personalului didactic de la Secția Educație Fizică la Departamentul Educație 

fizică;  

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a Departamentului Educație Fizică pentru anii 2021 – 

2026; 

 Constituirea comisiilor în cadrul Departamentului Educație Fizică; 

 Studiu sistemului de educație fizică în instituțiile superioare de învățământ din țară și peste 

hotare, adaptarea/ reconceptualizarea disciplinaei Educație fizică, activităților extracurriculare 

și pregătire sportivă în cadrul Universității de Stat din Moldova la necesitățile și nevoile 

societății/ studenților; 

 Conceptualizarea curriculumului la disciplina Educație fizică din învățământul superior; 

 Adaptarea conţinuturilor curriculare la disciplina Educație fizică în contextul învățământului 

la distanță/ situațiilor de carantină a grupelor academice; 

 Utilizarea eficientă şi extinsă a tehnologiilor informaţionale de instruire; 

 Sprijinirea acţiunilor de formare şi perfecţionare, încadrarea  în activitata științifică a cadrelor 

didactice; 

 Sprijinirea implicării cadrelor didactice în diverse proiecte sociale, educaționale și științifice 

la nivel naţional/ internațional. 

 

În data de 9 noiembrie, 2021, în cadrul Universității de Stat din Moldova Departamentul Educație 

fizică a organizat seminarul științifico-metodic „EDUCAȚIA FIZICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SUPERIOR: Oportunități, Experiențe și Perspective” în care au participat peste 20 participanți, șefi 

de departamente/ catedre/ secții, cadre didactice și științifico-didactice de specialitate din instituțiile 

de învățământ superior nonprofil, care au abordat următoarele probleme: 

 Structura organizațională a educației fizice și sportului în instituțiile de învățământ superior. 

 Curriculumul disciplinar la Educație fizică și activitățile extrașcolare (nonformale), profilul 

Sport, Turism și Agrement. 

 Organizarea lecției de Educație fizică la distanță/online  – în contextul situației pandemice 

COVID-19. 

 Viziuni de perspectivă privind educația fizică în instituțiile de învățământ superior. 

 
 

 

 
Astfel, participanții la seminarul științifico-metodic vin cu propuneri concrete și urgente care trebuie 

realizate la nivel de național, universitar și departamente/ catedre/ secții: 

 Cercetări asupra experiențelor/ structurii organizaționale ale activităților de educație fizică și 

sport  în instituțiile superioare de învățământ  din CE, CSI și RM; 
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 Cercetări asupra nivelului de pregătire motrice și funcțională a studenților din instituțiile de 

învățământ superior nonprofil, asupra necesităților și disponibilității de practicare a 

activităților motrice în lecții de bază și în activităților extrașcolare  (nonformale); 

 Actualizarea actelor normative (Legii privind Educația fizică și sportul din RM, Codul 

Educației) privind oportunitățile de dezvoltarea a sportului pentru toți și de performanță în 

instituțiile superioare de învățământ; 

 Conceptualizarea documentelor curriculare specifice domeniului  în vederea asigurării 

continuității și flexibilității procesului de predare-învățare-evaluare a disciplinii educație 

fizică și a sportului în instituțiile de învățământ superior. 

 

În cadrul departamentului Educație fizică sa desfășurat Masa Rotundă cu genericul „Organizarea 

lecției de educație fizică la distanță (online)”. Ținând cont de particularitățile specifice ale procesului 

educațional în contextul crizei epidemiologice COVID-19, odată cu punerea în aplicare a oricărui 

model selectat la nivelul instituției de învățământ superior pentru organizarea procesului educațional 

în anul de studii 2021-2022 în condițiile învățământului la distanță, cadrul didactic va asigura 

organizarea activităților motrice specifice Educației fizice astfel încât studenții să fie protejați de 

infectare și să prevină răspândirea virusului COVID-19. 

  

Astfel, cadrului didactic, prin sporirea libertăților și responsabilităților în proiectarea parcursului de 

formare a studentului, în funcție de multipli factori de impact ce țin de specificul resurselor umane şi 

materiale, în contextul crizei epidemiologice COVID-19, i se oferă dreptul de a decide în acord cu 

alți actori ai procesului educațional (studenți, manageri educaționali): 

 care conținuturi va realiza dintre cele propuse de curriculum; 

 cum va ordona conținuturile pe parcursul perioadei învățământului la distanță; 

 în ce măsură va valorifica conținuturile de învățare; 

 cum va pune în valoare activitățile de învățare recomandate; 

 care dintre metodele de evaluare va alege în fiecare caz pentru fiecare student. 

 

 

 
Tot odată au fost formulate Competențele specifice adaptate în condițiile procesului educațional la distanță/ în 

condiții de carantină pentru studenții din învățământul superior: 

1. Valorificarea efectelor activităților motrice asupra organismului uman, manifestând gândire critică și 

pozitivă în diferite contexte de învățare, activitate și valori umane. 

2. Explorarea potențialului motrice în activități educaționale și cotidiene, dând dovadă de autoapreciere, 

autocontrol și autoreglare în vederea dezvoltării fizice armonioase.  

3. Gestionarea abilităților motrice achiziționate în cadrul activităților independente/ și sau recreative, 

demonstrând reziliență și adaptare. 

Deciziile referitoare la mijloacele tehnice și de program pentru organizarea și desfășurarea procesului educațional 

la distanță se iau de către cadrele didactice și instituțiile de învățământ superior. După stabilirea platformei de lucru 

cadrul didactic proiectează demersul educațional la distanță din perspectiva teoriei curriculare: 
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 elaborează/adaptează/selectează resursele informaționale digitale/suporturi didactice pentru lecție la 

distanță conform curricula disciplinară ținând cont de specificul resurselor umane și materiale; 

 scenarizează/proiectează activitățile din cadrul lecțiilor la distanță asigurând succesiunea secvențelor 

instituționale specifice și dozarea timpului în lecția la distanță; 

 elaborează/adaptează/selectează instrumente de evaluare aplicabile la distanță în situația concretă în 

conformitate aspectele specifice de evaluare în învățământul superior, respectând rigorile cadrului 

curricular al disciplinei, regulamentelor și metodologiilor aprobate. 

         În realizarea procesului educațional la distanță, cadrul didactic abordează studentul ca subiect al educației: 

 combină activități de predare sincron cu activități de predare asincron, activități ghidate, semi-ghidate, de 

lucru independent și în grup;  

 folosește o varietate de metode și tehnici de predare interactivă, centrate pe student, pe interesele și nevoile 

acestuia și nu doar oferă sarcini; 

 exclude situațiile în care studentul rămâne un simplu spectator/consumator de informație;  

 studentul va fi implicat activ în proces, în corespundere cu specificul activității proiectate. 

Rezultat al Mesei Rotunde organizate în cadrul departamentului Educație fizică au fost elaborate REPERE 

METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA DISCIPLINA 

EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA DISCTANȚĂ (ONLINE). 

 

Asigurarea procesului didactic al educației fizice. Palatul Sporturilor are ca prioritate predarea disciplinei Educației 

Fizice prin asigurarea unei colaborări și comunicări eficiente cu facultățile USM întru întocmirea orarului de studii 

și ghidării activității studentului cât și oferirea sălilor sportive, a inventarului sportive necesar pentru buna 

desfășurare a orelor. 

 

Dezvoltarea sportului universitar. Palatul Sporturilor asigură dezvoltarea și promovarea sportivilor de performanță 

prin participarea la competiții naționale și internaționale. Astfel anual studenții sportivi participă la: Universiada 

Națională, Campionatul Național la Volei masculin, Campionatul Național la Volei feminin, Turnee naționale și 

internaționale, Campionatul Municipiului Chișinău, Campionatul Republicii Moldova la Tenis de masă, 

OLYMPIC FEST şi OLYMPIC ECO FEST organizate de Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS), 

Campionatul European de Volei între Universități, etc. 

 

Pentru menţinerea şi fortificarea sănătăţii studenţilor şi angajaţilor, pe parcursul anului 2021 USM a planificat o 

serie de activităţi sportive, inclusiv: Campionatul USM la 8 probe de sport pentru studenţii celor 10 facultăţi ale 

USM. La competițiile care au avut loc pe parcursul acestui an au participat peste de studenţi. USM a pregătit 

sportivi pentru a participa la 17 probe din 19 probe în cadrul Universiadei Naționale. Competițiile care au avut loc 

în perioada ianuarie-mai 2021: 

 

Universiada Republicană: 

1.Șah, Universiada Națională – locul IV;       

                                                       
2. Joc de Dame, Universiada Națională – locul II; 

 

 

3. Volei (fete), Universiada Națională – Locul III, sala Malina Mică USMF; 
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4.Baschet (fete), Universiada Națională – locul 5. 

 

 
 

5.Futsal, Universiada Națională – locul 3, sala Malina Mică USMF; 

 

 

Campionatele Naționale la Volei (femei și bărbați): 
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1.Campionatul Național al Republicii Moldova(bărbați) - locul II, Palatul Sporturilor USM; 

 

 
2.Campionatul Național al Republicii Moldova(feminin) - locul III, Palatul Sporturilor USM finala mică;

 

Campionate și Competiții Naționale și Internaționale: 

1.Beregoi Vadim, Facultatea Drept, Lupte Libere, Turneul Internațional ”Dmitriev Roman Memorial” din 

Yakutsk – Locul II; 

    
2.Beregoi Vadim, Facultatea Drept, Lupte Libere, Campionatul Republicii Moldova - Locul I; 
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3.Lupașcu Sergiu, Facultatea Drept, Lupte Libere, Campionatul Republicii Moldova - Locul I; 

 

 

    
 

                      

4.Angalachi Dionisie, Facultatea Drept, Campionatul Republicii Moldova - locul II; 
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10.5 Facultatea de Arte Frumoase 

Nivelul de executare a planului de activitate.  
 

În cadrul Facultăţii de Arte frumoase îşi fac studiile în jur de 300 de studenţi de la diferite facultăţi 

ale USM. Anul de studii 2021, ca și ultimii câțiva ani,s-a dovedit a fi un an deosebit, cu multe 

provocări pentru colectivul FAF. La început anului de studii, orele s-au desfăşura, conform orarului 

stabilit de decanatul facultăţii.  

 

Din cauza pandemii de Covid-19, începând cu 1 octombrie conform ordinului rectoratului am trecut 

la învățământului în format online, dar a continuat să fie realizat de le distanţă cu ajutorul 

tehnologiilor moderne de comunicare. Cadrele didactice ale facultăţii au dat dovadă de mobilitate şi 

de performanţele necesare pentru a continua orele online. Profesorii se întâlneau cu studenţii în 

mediul online cu ajutorul platformei zoom, viber şi reţelelor de socializare etc. 

 

Orele erau realizate de profesori conform unui orar stabilit cu studenţii. La unele secţii au fost nevoie 

de lecţii individuale, sau de grupuri mici pentru a fi mai uşor de realizat  procesul de studii (ex. clasa 

corală unde profesoara făcea ore individuale cu studenţii anului trei, pentru a deprinde abilitatea de a 

dirija, sau se organizau conferinţe doar pentru o singură voce). Secţiile de regie şi măiestrie 

actoricească la fel sau realizat ore individuale, studenţii au înregistrat studii, sau fiecare – rolul său 

din spectacol şi au fost stocate în arhiva facultăţii. Secţiile de coregrafie au făcut efort de a desfăşura 

orele online, făcând şi înregistrări (filmarea fiind postată pe pagina Facultăţii de Arte Frumoase de pe 

Facebook). La sfârșitul semestrului am revenuit în format cu prezență fizică și examenele semestriale 

au fost susținute în auditoriu. 

 

De la începutul lunii septembrie decanatul facultăţii împreună cu profesorii au depus eforturi pentru 

a organiza înmatricularea studenţilor în anul 1 de studii. În fiecare an, în luna septembrie, decanul 

şi metodista Facultăţii de Arte Frumoase mergeau la fiecare facultate USM şi făceau anunţuri de 

înmatriculare. În acest an la Facultatea de Arte Frumoase a înmatriculat 124 studenți.  

  

Conform dispoziției Rectoratului din data de 29 noiembrie am revenit la ore în auditoriu şi orele s-au 

desfăşurat conform orarului facultăţii, desigur  cu respectarea regulilor pandemice. Datorită efortului 

depus de cadrele didactice, s-a reuşit îndeplinirea normei didactice şi a planului de activitate 

preconizat pentru această perioadă cu susţinerea examenelor semestriale. Din cele relatate putem 

concluziona că planul de activitate pentru prima jumate a anului de studii 2021-2022 a fost 

îndeplinit, cu excepţia faptului că nu a fost posibilă, ca în anii precedenţi, participarea la diverse 

concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale la care erau mereu antrenaţi studenţii facultăţii 

noastre. 

 

Indicatorii de performanţă, relevanţi pentru activitatea Facultăţii.  
 

Chiar dacă anul 2021, ca și anii precedenți a fost un an pandemic, cu multe provocări şi impedimente 

pentru o desfăşurare optimă a procesului de studii, totuşi s-au reuşit obţinerea performanţelor.în acest 

a au fost înmatriculați 124 de studenți și datorită efortului depus de cadrele didactice studenții au 

reușit să obțină performanțele necesare, pentru a susține sesiunea de iarnă. Chiar  dacă cele mai 

multe dintre festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale şi-a amânat desfăşurarea, altele au 

continuat să se desfăşoare online. Studenții Facultății de Arte Frumoase au aprticipat la concerul 

aniversar USM. Din cauza măririi numărului de cazuri de Covid – concertul a fost înregistrat și 

transmis pe rețelele de socializare pentru a fi vizionat. De asemenea și concertul dedicat sărbătorilor 

de iarnă a fost înregistrat și plasat pe pagina Universității pentru a fi vizionat. Secția etnofolclor a 

participat la diferite emisiuni TV, sau au lucrat la înregistrarea pieselor audio şi video, astfel 

promovând imaginea universiyății de Stat. În acest an și secția canto estradă a participat la dfiferite 
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evenimente organizate în oraș. Datorită video-clipurilor înregistrate în acest an studenţii au fost 

invitaţi la o diverse emisiuni televizate astfel fiind promovând imaginea Universităţii de Sat din 

Moldova. Activitatea artistică a secţiilor Facultăţii de Arte Frumoase pentru anul 2020 sunt elucidate 

în următorul tabel. 

 
Dinamica numerică a studenţilor înmatriculaţi şi celor care au absolvit  

Facultatea de Arte frumoase în anii 2017-2021 
 

Nr. Anii de studii Numărul de 
studenţi înmatriculaţi În % 

Numărul  de 
studenţi 

absolvenţi 
În % 

1. 2017 163 24,0 61 18,7 
2. 2018 149 21,6 64 19,6 
3. 2019 122 18,0 65 19,8 
4. 2020 119 17,6 68 20,8 
5. 2021 124 18,3 69 21,0 

Total 5 ani 677 100,0 327 100,0 
 
 

 
 

Datele tabelului atestă o tendinţă de descreşte a numărului de studenţi înmatriculaţi în cadru facultăţii, în special în 

anii 2019-2020 și o ușoară creștere în anul 2021. Acest fapt este dictat de diverşi factori, unul dintre care fiind cele 

pandemic. În plus în ultimii 5-10 ani se observă scăderea interesului tineretului studios pentru artă. Vin generaţiile 

Facebook, Google, SMS, Viber, Messenger etc. 

  

Cât priveşte numărul absolvenţilor observăm o tendinţă constantă, numărul variind în mediu de la 61 la 69 de 

absolvenţi anual. Aceste cifre demonstrează că cca 50% din studenţii înmatriculaţi finisează studiile, susţin 

examenul de licenţă şi obţin diploma facultăţii. Tendinţa respectivă este una constantă şi de durată şi este legată de 

următorii factori: 

 Mulţi studenţi nu se pot încadra în procesul educaţional, în special după anul întâi de studii, din cauza 

cerinţelor mari şi nivelului înalt artistic, pe care ei nu-l pot atinge. 

 Se încadrează în câmpul mucii, pentru a putea supraveţui şi abandonează facultatea. 

 Se căsătoresc şi abandonează facultatea. 

 Rămân restanţieri. 

 Pleacă la studii peste hotare. 

 Sunt exmatriculaţi din cadrul facultăţilor de bată ale USM. 

 

Activitatea artistică a secţiilor Facultăţii de Arte Frumoase pentru prima jumate a anului de studii 2021-2022, 
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studenţii au fost încadraţi în 27 de manifestări artistice, unde au participat cca 310 de studenţi. 

 

Argument de performanţă: a se vedea participările la activităţile artistice şi diplomele obţinute. 

 
Activitatea artistică a secţiilor Facultăţii de Arte Frumoase pentru prima jumate a nului de studii 

anul 2021-2022 
 

Nr. Activitatea artistică Locul şi data petrecerii Secţia 
Numărul de 

studenţi  

1. 

Participarea la concursul de 
creaţie a tinerii generaţii ”Răsună 

pe la fereşti/ vechi colinde 
româneşti” 

24.02.2021 

Radio Moldova 
Dirijat coral 9 

2. 
Topul celor mai îndrăgite melodii 

– muzică populară 
02.2021-03.2021 Etnofolclor 12 

3. 
Participare la emisiunea  

”Dora Shou” 
1.04.2021 

Jurnal – TV 
Etnofolclor 18 

4. Filmări la TVM 
28.04.2021 

TVM 
Etnofolclor 22 

5. 
Conferinţă studenţilor secţiei 

dirijat coral pe tema dezvoltării 
muzicii mondiale 

17-19.05.2021 
Auditoriul № 5 Casa de 

Cultură USM 

Dirijat coral 15 

6. Evoluare la senatul USM 
25.05/2021 

USM 
Dirijat coral 20 

 
Concursul cântecului pascal 

”Pentru tine doamne” 
11.06.2021 Etnofolclor 16 

7. 
Dala laureaţilor 

”Pentru tine doamne” 
13.06.2021 Etnofolclor 19 

8. Ziua portului popular 
27.06.2021 

USM 
Etnofolclor 25 

9. Ziua portului popular 
27.06.2021 

USM 
Coregrafie 

Dans popular 
8 

10. Ziua portului popular 
27.06.2021 

USM 
Orchestra populară 30 

11. Ziua naţională a portului popular 
27.06.2021 

Muzeul de Etnografie... 
Etnofolclor 16 

12. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 

Regie și măiestrie 
actoricească 

8 

13. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 Coregrafie Dans 

Sportiv 
16 

14. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 Coregrafie Dans 

Popular 
16 

15. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 Secția Oechestrală 5 

16. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 Etnofolclor 15 

17. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 Dirijat Coral 14 

18. 
Filmările pentru concertul 

aniversar USM 
23.09-27.09.2021 Canto Estradă 5 

19. 
Filmările pentru concertul de 

Anul Nou 
15.12-17.12.2021 

Regie și măiestrie 
actoricească 

8 

20. 
Filmările pentru concertul de 

Anul Nou 
15.12-17.12.2021 Coregrafie Dans 

Sportiv 
16 

21. 
Filmările pentru concertul de 

Anul Nou 
15.12-17.12.2021 Coregrafie Dans 

Popular 
16 

22. 
Filmările pentru concertul de 

Anul Nou 
15.12-17.12.2021 Secția Oechestrală 5 

23. Filmările pentru concertul de 15.12-17.12.2021 Etnofolclor 15 
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Anul Nou 

24. 
Filmările pentru concertul de 

Anul Nou 
15.12-17.12.2021 Dirijat Coral 14 

25. 
Filmările pentru concertul de 

Anul Nou 
15.12-17.12.2021 Canto Estradă 4 

26. Deschiderea Bradului USM 6.12.2021 USM 10 

27. Deschiderea Bradului USM 6.12.2021 USM 4 

28. Întegistrări pentru revelion 10.12.2021 Busuiac TV 8 

29. Emisiunea ”La Noi În Sat” 11.12.2021 TVM 8 

30. 
Înregistrări pentru revelion ”Vis 

de Iarnă” Frații Advahov 
15.12.2021 TVM 12 

31. Feastivalul Covorului Național 18.12.2021 
Muzeul de 

Etnografie și Istorie 
Naturală 

14 

 
32. 

Evoluare la Sindicatele 
Republicii 

21.12.2021 
Sindicatele 
republicii 

10 

33. Emisiunea ”Vânturile Valuriel” 22.12.2021 Jurnal TV 10 

34. 
Participare la spectacolulo lui 

Brio-Sonaris 
23.12.2021 

Palatul Național 
”Nicolaie Sulac” 

14 

35. Gala premiilor în Sport 24.12.2021 Sala cu orgă 14 

36. Emisiunea ”Cine Vine La Noi” 24.12.2021 TVM 8 

37. Evoluare la vinărirea Cojușna 24.12.2021 Cojușna 12 

38. Evoluare la Azilul de Bătrâni 27.12.2021 Azilul de Bătrâni 8 

39. 
Spectacolul „Aprindeți 

Luminile„ 
28.12.2021 

Palatul Național 
”Nicolaie Sulac” 

14 

Numărul total de studenţi antrenaţi în activităţi artistice 513 

 

Perspectivele de dezvoltare a ale facultăţii.   
 

Este ştiut că alături de cunoştinţele teoretice din cadrul unui anumit domeniu – fizică, chimie, 

matematică, biologie, politologie, istorie sau drept etc. – studentul mai are nevoie de hrană spirituală 

– legată de frumos, de satisfacerea cerinţelor interne spirituale. Practica demonstrează că mulţi din 

tinerii noştri studenţi au visat să se manifeste într-un domeniu al artei. Realizarea acestor scopuri, nu 

a fost  totdeauna posibilă – fie din lipsa instituţiilor de resort în localităţile date sau distanţa 

îndepărtată de aceste centre, fie din lipsa unui instrument muzical, dar de cele mai  multe ori a fost 

dictată de lipsa mijloacelor financiare necesare pentru petrecerea studiilor. 

 

În cadrul USM studenţii alături de cunoştinţele ce le capătă la specialităţile de bază, care urmează să 

le asigure existenţa, ca rezultat a profesiei obţinute, au posibilitate să-şi realizeze visul, să-şi 

manifeste pe deplin aptitudinile şi doleanţele în arta frumosului.  

 

Scopurile urmărite de Facultatea de Arte Frumoase este încadrarea cât mai activă a tineretului în 

viaţa culturală a ţării; promovarea valorilor spirituale ale neamului; stimularea creaţiei artistice de 

amatori; educarea tineretului în spiritul devotamentului faţă de neam; descoperirea tinerelor talente şi 

promovarea lor; scoaterea din anonimat a tradiţiilor şi obiceiurilor; promovarea cântecului în grup; a 

dansului; perfecţionarea măiestriei artistice; descoperirea bogăţiei de gen şi stil a folclorului ş.a.m.d.  

 

În cadrul studiilor la facultăţile de bază studenţii obţin cunoştinţe în domeniul ales, iar în cadrul 

facultăţii noastre studenţii capătă cunoştinţe ce lărgesc nivelul lor general de cultură, dezvoltă gustul 

estetic şi artistic. Facultatea de Arte Frumoase îmbină armonios cunoştinţele teoretice cu cele 
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practice, pe când colectivele artistice din oraş se limitează doar la activitatea interpretativă. Condiţiile 

favorabile de activitate a secţiilor Facultăţii de Arte Frumoase sporesc interesul studenţilor de a se 

încadra în activitatea culturală a Universităţii de Stat din Moldova şi din ţară. 

 

Facultatea de Arte Frumoase are toate condiţiile pentru aşi desfăşura activitatea în incinta Casei de 

Cultură a universităţii  ce dispune de o sală de concert pentru 500 de locuri, 14 auditorii şi săli de 

teatru şi balet, instrumente muzicale, costume de concert, materiale didactice etc., ce creează condiţii 

destul de favorabile pentru procesul de studiu. 

 

Anul curent (2021) Facultatea de Arte Frumoase va avea  65 de absolvenţi. 

 
Activitatea în domeniul cercetării.  

 

Graţie specificului facultăţii practico-artistic, cu activitatea ştiinţifică se ocupă doar câteva persoane.  

1. Activitatea ştiinţifică a dlui Nicolae Gribincea (lector secţia Etnofolclor)   vizează elaborarea 

unor şir de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice importante în domeniul folclorului şi dansului 

autentic. Tema de cercetare este axată pe valorificarea patrimoniului imaterial specific pentru spaţiul 

dintre Prut şi Nistru, în contextul dansurilor, cântecelor, urăturilor, colindelor, zicătorilor, ghicitorilor 

etc. Rezultatele investigaţiilor prezentate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

au fost materializate în circa 27 de publicaţii, inclusiv 6 cărţi de autor şi 7 CD.  

Este Membru al Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al 

RM; membru al Comisiei pentru alcătuirea Legii Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii 

Moldova; Membru al Comisiei Culturii din partea Uniunilor de Creaţie (din partea Uniunii 

Muzicienilor). Din toamna anului 2019 Nicolae Gribincea  este deţinător al titlului Artist al 

Poporului. 

2. Maria Iliuţ (lector secţia Etnofolclor) este autoarea mai multor studii relevând diferite 

aspecte ale temei „Costumul naţional moldovenesc pentru femei din Basarabia la sfârşitul sec. al 

XIX-lea – începutul sec al XX-lea”, publicate în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din 

Moldova. Sub îndrumarea directă a dnei Iliuţ ansamblul etnofolcloric „Crenguţă de Iederă” a scos 3 

sidiuri cu diferită tematică artistică. 

Printre discipolii renumitei ai dnei Iliuţ pot fi enumeraţi: Cristina Pintilei, Sergiu Rotaru, Radu 

Dolinţă, Elena Negruţă, Cezara Elena, Augustina Florea ş.a. În acelaşi context se înscriu şi cele  pro-

moţiile de absolvenţi ai Facultăţii de Arte Frumoase a Universităţii de Stat din Moldova, Secţia 

Folclor. Din vara anului 2019 Maria Iliuţ  este deţinătoarea titlului Artist al Poporului. 

3. Valentin Tomuleţ (decan) – autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv: 16 cărţi de autor 

(4 reeditate în România). Unele din ele vizează şi tematica artistică: Clasificarea şi expresia 

semantică a principalelor dansuri la români;  Costumul naţional moldovenesc pentru femei din 

Basarabia la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec al XX-lea etc. 

4. Tatiana Bârlădeanu  (metodist, lector – istoria culturii) – autoare a 15 studii dedicate 

diferitor probleme ale învăţământului mediu pentru fete din Basarabia în secolul al XIX-lea. 

 

Principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă Facultatea. 

 

Specificul studiilor la Facultatea de Arte Frumoase, este de aşa natură încât profesorul are contact 

direct nu cu auditoriul din 30-50, sau chiar 100 studenţi, ci cu fiecare student în parte, comunică 

direct, în patru ochi, ciocnindu-se pe parcurs de diferite situaţii, împrejurări, cei apropie, le formează 

o manieră deosebită de comunicare, bazată pe principiul de stimă, respect şi prietenie. Reieşind din 

acest specific, anul acesta am întâlnit impedimente pertu o mai bună desfăşurare a procesului de 

învăţământ. Din cauza măsurilor impuse de pandemie, am fost nevoiţi să limităm numărul de 

studenţi în sălile de curs (cel mult 10 persoane), la fel am interzis contactul fizic, ceea ce a impus 

incomodităţi, mai ales la secţiile de coregrafie, unde contactul cu partenerul de dans este foarte 

important, pentru a deprinde corect tehnicile de executare a dansului. La fel şi secţiile de canto au 
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întâlnit unele piedici în timpul lucrului, clasa corală în acest an a fost foarte greu de organizat, s-a 

lucra doar cu fiecare voce în parte. Din cauza purtării obligatorie a măşti de protecţie am fost nevoiţi 

să facem mai multe pauze. Studentul învaţă de la  artist, caută să-l copie, să-l emită, să-i înveţe 

mişcările, felul de comportare de conduită etc., dar regulile pandemice ne-au îngreunat semnificativ 

munca, profesori au fost nevoiţi să fie mult mai ingenioşi şi flexibili la orar pentru a obţine 

rezultatele propuse.  

 

Oportunităţile profesionale ale angajaţilor. 

 

Astăzi facultatea are în componenţă 7 secţii în care activează profesori cu o înaltă erudiţie şi 

măiestrie artistică: regie şi măiestrie actoricească – teatrul dramatic (clasa Lucia Ciobanu) şi teatrul 

de revistă (clasa Adriana Derevici); coregrafie – dans popular (clasa Leonid Serbin), dans modern 

(clasa Iurie Iovu) şi dans sportiv (clasa Mihai Dudnic şi Anatol Popovici); dirijat coral (clasa 

Svetlana Veselovschi) (cu studierea pianului); orchestrală – de instrumente populare (clasa Iurie 

Tataru); etnofolclor (clasa Maria Iliuţ; Nicolae Gribincea) (cu studierea fluierului, cavalului, ocarinei 

şi cobzei); artă decorativă (clasa Elena Ţurcan); canto de estradă (clasa Inga Botnaru). În cadrul 

facultăţii mai activează: Ana Ghețu – profesoară de pian; Ion Proca – profesor de fluier, caval, 

ocarină, clarinet; Tatiana Bârlădeanu – profesoară de istoria culturii; Valeriu Negruţă şi Olga Peiceva 

– maeştri de concert. 

În cadrul facultăţii activează 2 Artişti ai Poporului – Maria Iliuţ şi Nicolae Gribincea şi 1 maiestru în 

arte – Anatol Popovici. 

 

Respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei. 

În cadrul Facultăţii de Arte Frumoase se respectă drepturile omului şi cazuri de corupţiei n-au fost 

depistate. 
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10.6 Catedra Militară 

 

În anul 2021 catedra militară ca subdiviziune structurală a Universității de Stat din Moldova a 

activat în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare. 

Principalele sarcini pentru catedră ca și în anii precedenți au rămas: 

 
 Desfășurarea procesului de instruire în conformitate cu cerințele Ministerului Apărării, 

Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Ministerului Educației și Cercetării, cu planurile și 

programele de invățământ. 

 
 Pregătirea rezervei necesare pentru completarea Forțelor Armate la mobilizare și a altor 

instituții speciale în situație de criză. 

 
 Selectarea candidaților pentru încadrare în serviciul militar prin contract și în alte structuri 

de forță din Stat (MAI, SIS, SPS, SV) etc. 

 
 Promovarea măsurilor stabilite în Programul educației militar-patriotice aprobat de Guvern, 

cu atragerea la aceste activități a unui număr mai larg de cetățeni. 

 
Activitatea catedrei militare în anul 2021 a fost determinată de situația epidemiologică din Țară. 

Tot procesul de instruire a fost planificat reieșind din indicațiile Marelui Stat Major al Armatei 

Naționale și recomandările Ministerului Educației și cercetării. 

 
Majoritatea orelor de instruire au fost desfășurate în regim online și numai o parte din ședințele 

practice au fost desfășurate cu prezența fizică a studenților. 

 
În legătură cu aceasta au fost efectuate unele schimbări în planurile și programele de instruire, care 

au fost adaptate la situația reală. La catedră a fost elaborată și pusă în aplicare o metodologie nouă 

privind organizarea procesului de instruire în condiții noi. 

 
A fost perfecționată baza material-didactică care permite cadrelor didactice să desfășoare procesul 

de instruire reieșind din situația reală. 

Cu cadrele didactice au fost desfășurate 4 ședințe practice privind organizarea procesului didactic 

în noile condiții, iar la catedră au fost amenajate încă 2 clase de studii noi suplimentar la cele 13, 

fapt care a permis ca toate cadrele didactice de la catedră să petreacă orele online. 

Pe parcursul anului 2021 la catedră au fost elaborate materiale didactice și instructiv-metodice 

privind unele noi sisteme contemporane de armament și tehnică, iar biblioteca electronică a fost 

completată cu un șir de noi materiale, fapt care permite studenților să însușească mai eficient 

materialul de studii. 

În anul 2021 la catedra militară au activat 17 cadre didactice, din care 3 prin cumul. 
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La catedra militară în ambele perioade de instruire (februarie-mai și septembrie-decembrie) 

ale anului 2021 au fost: 

 
 

 

Educația militar-patriotică, ca parte componentă a educației generale a tineretului, a fost 

orientată spre formarea și cultivarea la studenți a devotamentului față de idealurile, istoria și 

tradițiile poporului Republicii Moldova, înțelegerii corecte a importanței sociale de îndeplinire 

a datoriei constituționale, responsabilității personale pentru pregătirea sa profesională de luptă, 

morală și psihologică necesară pentru îndeplinirea datoriei sfinte de apărare a independenței, 

suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. 

 
Catedra militară are o conlucrare eficientă cu Ministerul Apărării și Marele Stat Major al Armatei 

Naționale, fapt care benefic influențează asupra calității atât a procesului de instruire, cît și tuturor 

măsurilor desfășurate la catedră. 

 
O atenție deosebită a cadrelor didactice se manifestă prin activitatea acestora la selectarea 

absolvenților catedrei pentru încadrarea la serviciu în structurile de forță ale Statului. Acest 

lucru a permis ca în anul 2021 pentru aceste servicii să fie selectate 118 persoane. 

 
Toate măsurile realizate în anul 2021 crează premise reale pentru ca colectivul catedrei în anul 

2022 să obțină rezultate și mai performante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 

d/o 
Situaţia efectivului pentru anul 2021 Total  

1. Înmatriculaţi 
1328 

2. Exmatriculaţi 5 

3. 
Admişi la examenul complex de  

evaluare final din promoţia actuală 

 

1323 

4. Absenţi la examenul de absolvire 1 

5. Au absolvit: 1322 
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10.7 Asigurarea cu cămin  

 

Nr 

d/o 

Numărul căminului, 

adresa, tipul 

(coridor/bloc) 

Numărul 

de 

studenți 

care au 

solicitat 

cămin 

Total 

odăi 

de 

cazare 

Suprafața  

totală a 

căminului 

(m2) 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proectului 

Numărul 

de 

persoane 

cazate 

Categorii de 

locatari 

S
u

p
ra

fa
ța

 m
ed

ie
 d

e 
lo

cu
it

, 
ce

 

re
v

in
e 

u
n

u
i 

lo
ca

ta
r 

(m
2
) 

Numărul de persoane 

aflate în cămin în perioada 

stării de urgență 

S
tu

d
en

ți
 

C
ad

re
 u

n
iv

er
si

ta
re

 

in
cl

u
si

v
 a

u
x
il

ia
re

 

T
o

ta
l 

S
tu

d
en

ți
 

C
ad

re
 u

n
iv

er
si

ta
re

, 

in
cl

u
si

v
 a

u
x
il

ia
re

 

1 
Căminul nr.1, Tighina 

2/1, coridor 

± 1500 

73 1242 132 85 

1362 129 6-8 m2 

79 76 3 

2 
Căminul nr.2, Tighina 

2/2, coridor  
71 1110,7 123 64 53 49 4 

3 
Căminul nr.3, Tighina 

2/3, coridor 
83 1302 138 89 67 64 3 

4 
Căminul nr.4, Tighina 

2/4, coridor 
70 1089 143 101 65 60 5 

5 
Căminul nr.5, 

șos.Hîncești 55/4, bloc 
174 2564,1 345 340 308 301 7 

6 
Căminul nr.10, 

Gh.Cașu, 30, bloc 
76 1084,8 147 121 104 101 3 

7 
Căminul nr.11, 

Gh.Cașu, 32, bloc 
76 1071 142 128 114 109 5 

8 
Căminul nr.12, 

Gh.Cașu, 30, bloc 
76 1098,6 145 123 121 115 6 

9 
Căminul nr.13, 

Gh.Cașu, 30, bloc 
76 1089,9 150 134 125 123 2 

10 
Căminul nr.16, 

Gh.Cașu 28/1, bloc 
175 2894,2 174 145 198 122 76 

11 
Căminul nr.19, 

sec.Râșcanovca. 

Florilor 4/6, coridor 
98 1512 208 

50 

(reparație 

) 

53 48 5 

                  

  TOTAL   1048 16058,3 1847 1330 1362 129   1287 1168 119 
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10.8 Comitetul sindical studențesc 

Organizația sindicală studențească a USM, are ca scop protecția socială a studenților, apărarea 

drepturilor și intereselor studențești, organizarea activităților, etc. Comitetul Sindical Studențesc al  

 

USM,este constituit din 11 birouri sindicale reprezentanți a celor 11 Facultăți.  

 

În baza Hotărârilor Comitetului Sindical Studențesc al USM, pentru perioada 2021-2022, s-au stabilit 

un șir de evenimente cu implicarea activă a membrilor sindicali, tinând cont de restricțiile COVID-

19. 

 

Importanța activă a voluntariatului din cadrul CSS al USM: 

 

 Participarea activă la întocmirea listelor în procesul de cazare; 

 Semnarea acordului de colaborare cu RTEC și contractul  de achiziționare a abonamentelor 

lunare cu preț redus, pentru călătorie cu transportul electric public; 

 Întocmirea listelor studenților social-vulnerabili, și colectarea actelor ce atestă starea acestora, 

pentru mărirea numărului de abonamente tuturor categoriilor de studenți; 

 Colectarea banilor pentru abonamente, și repartizarea acestora studenților din cadrul USM; 

 Asigurarea socială a studenților; 

 Eveniment dedicat ,,Ziua studentului la USM,, premierea Presedintilor si acordarea ajutor 

material membrilor de sindicat din cadrul Facultăților; 

 Participarea la evenimentul din 03 Decembrie ,, Ziua internațională a persoanelor cu 

dezabilități,, cu scop caritabil din partea CSS al USM; 

 Acordarea ajutoarelor materiale studenților; 

 Acordarea ajutor material studenților cu dezabilități; 

 Act de caritate în colaborare cu Organizația studenților în drept ELSA, la o familie cu 3copii 

cu dezabilități din comuna Bubuieci; 

 Organizarea evenimentului SECRET SANTA, cu participare activa a studenților din cadrul 

USM; 

 Întocmirea listei pe Facultăți a studentelor mame, colectarea certificatelor, pentru cadouri 

(procurarea cadourilor pentru mamele studente); 

 Împodobirea și despodobirea Bradului USM, ( procurarea jucării, achitarea autoturnului); 

 Informarea periodică a studenților despre imunizare Covid-19; 

 Implicarea în diferite activități de plantare, salubrizare a terenurilor aferente și adiacente 

căminelor studențești; 

 Organizarea Evenimentului: ,,Un mărțișor unui trecător, un zîmbet pentru USM,, 

 Organizarea voluntară a Iepurașului Pascal( vizite cu daruri la case de copii); 

 Implicarea studenților în promovarea imaginii universității; 

 Implicare activă la Traning-ri organizate de Consiliul Federației Sindicatelor din Moldova; 

 Diverse. 
 

Repartizare cadouri  
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Evenimentul ,,Ziua studentului la USM,” 

 

Participarea cu scop caritabil dedicat ,, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități,” 

 

Secret Santa, cadouri studente mame cu copii 
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11.1.Spații pentru studii și cazare 

 

Universitatea de Stat din Moldova dispune de o bază tehnico - materială care asigură desfășurarea 

unui proces instructiv-educativ și de cercetare calitativ, oferind condiții optime atât pentru 

organizarea cursurilor de zi (licență, masterat), de trai, cât și a manifestărilor științifice, culturale, 

sportive, etc. Amplasarea favorabil a blocurilor de studii și a căminelor studențești pe un teritoriu 

bine amenajat, ce poate fi divizat în câteva zone funcționale: de învățământ, de trai, sportivă, baze 

de practică, baze de odihnă, alimentație publică, gospodărire etc., asigură eficiența în pregătirea și 

perfecționarea cadrelor didactice, științifice de înaltă calificare precum și promovarea imaginii 

universității în plan național și internațional. 

Spații  pentru  studii: 
 

Denumirea 

blocului 

Amplasarea 

(Adresa) 

Suprafaț

a totală 

(m2) 

Inclusiv 

pentru  

studii 

(m2) 

Inclusiv 

studii 

auxiliar

ă 

(m2) 

Inclusiv 

auxiliară 

(m2) 

Bloc Central Str. Mateevici 60 14222,00 6582,6 - 7639,4 

Bloc de studii nr. 1 Str. M. Kogălniceanu,65 3995,1 2435,1  1560,0 

Bloc de studii nr. 2 Str. M. Kogălniceanu,67 4490,2 2689,7  1800,5 

Bloc de studii nr. 2C 

(Anexa) 

Str. M. Kogălniceanu,67 1159,8 692,8  467,0 

Bloc de studii 2A Str. M. Kogălniceanu,65/1 684.1 460,0  224,1 

Bloc de studii 2V Str.  M. Kogălniceanu,67 339.3   339,3 

Bloc de studii nr.3 Str.  M. Kogălniceanu,65 10649,6 5260,5 75,7 5313,4 

Bloc de studii Nr. 4 Str. Mateevici 60 15941.8 8966,1 786,1 6189,6 

Bloc de studii nr. 4A Str. Mateevici 60 3972.0 1962,3  2009,7 

Bloc de studii nr. 5 Str.  Gh. Cașu 28/2 4791,1 2272,9 1248,6 1269,6 

Bloc de studii nr.6 Str. Testemițeanu 6 5864,3 1471,1 870,9 3522,3 

Bloc de studii nr.7 Str. Iablocikin. 2/1 5598,8 2799,4  2799,4 

Bloc de studii  Str. Academiei 3/2 1321,8 886,6  435,2 

TOTAL  73029,91 36479,1 2981,3 33569,5 
 

 
Astfel,  în  13  blocuri  de  studii  se  desfășoară  procesul  de  învățământ  și  cercetare  în  săli  de  

curs, laboratoare educaționale, săli pentru conferințe, săli multimedia și biblioteci. 

Suprafața totală a blocurilor de studii constituie 73029,91m2. Suprafața destinată procesului de studii și 

de studii auxiliare constituie 39460,4 m2. 

 
Suprafața auxiliară de 33569,5m2 este ocupată de subdiviziunile USM (Decanate, departamente, secții) 

Numărul de locuri în spațiile pentru studii  este corelat cu mărimea formațiilor de studiu (torent, grupe, 

subgrupe etc.). Spațiul destinat procesului de învățământ și cercetare raportat la numărul mediu 

de studenți ai USM,  variază între 3,5- 4,0 m2 per student. Dimensiuni ce se încadrează în mod 

rezonabil în normativele în vigoare. 
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Laboratoarele educaționale și cele de cercetare științifică ale USM sunt echipate cu mobilier special, 

nișe de ventilare, material ilustrativ, reagenți și echipament modern, corespunzător domeniului de 

studiu. Laboratoarele de cercetare științifică sunt dotate cu aparatură performantă, specifică 

laboratoarelor din domeniile studiate. 

 

Spații de cazare 

Denumirea 

căminului 

Amplasarea 

(Adresa) 

Suprafața totală 

(m2) 

Numărul de 

locuri de cazare 

Căminul nr. 1 Str. Tighina, 2 2505,20 177 

Căminul nr. 2 Str. Tighina, 2 2423,1 152 

Căminul nr. 3 Str. Tighina, 2 2157,0 179 

Căminul nr. 4 Str. Tighina, 2 2189,6 155 

Căminul nr.10 Str. Gh. Cașu, 32 2596,2 154 

Căminul nr.11 Str. Gh. Cașu, 32 2649,3 152 

Căminul nr.12 Str. Gh. Cașu, 30 2618,5 154 

Căminul nr.13 Str. Gh. Cașu, 30 2577,6 155 

Căminul nr.16 Str. Gh. Cașu, 28/1 5746,7 383 

Căminul nr.19 Str. Florilor, 4/6 2648,1 225 

Bloc Cămine A și B Șos. Hîncești 55/4 6197,5 364 

Total  34308,8 2308 
 

 

Suprafața totală a spațiilor de cazare constituie 34308,8m2, raportat la numărul mediu de locatari, 

constituie 14,86 m2 per locatar. În anul de studii 2021-2022, toți studenții USM care au solicitat, au 

fost asigurați locuri de cazare. 

 

De menționat faptul că 55% din căminele studențești dispun de condiții europene de cazare. Blocuri 

de două odăi cu grup sanitar, mobilier nou, săli de lectură și de odihnă. Bucătării amenajate cu plite 

noi și mobilier. Spălătorii amenajate cu mașini de spălat și uscat rufe. În anul curent a fost efectuată 

reparația capitală a bucătăriilor și grupurilor sanitare în căminul 19. Au fost reconstruite dușurile 

pentru locatari la fiecare etaj. Bucătăriile amenajate cu plite noi, mobilier și mașini de spălat. 

 

În Planul de reparații pentru anul 2022 este inclus reparația acoperișului la Căminele Nr. 1 și 2 din 

str. Tighina 2. 
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11.2.Bazele de practică și de odihnă 

 

Din datele indicate în tabele, este vizibilă starea fizică a bazelor de practică și de odihnă. Din păcate 

în perioada precedentă nu au fost  alocate mijloace financiare pentru întreținerea și reparația  acestora 

 

Baze de practică 

 

Denumirea Bazei de practică Amplasarea 

(Adresa) 

Suprafața 

totală  

(m2) 

Starea 

fizică 

Baza de practică Criuleni Or. Criuleni, str. Ivan 

Miciurin 

104,4 Necesită 

investiții 

Baza de practică Bădrajii Vechi Rn. Edineț, loc. Bădraji 

Vechi 

1743,7 Necesită 

investiții 

Baza de practică Butuceni Rn Orhei,  com. Tribujeni, 

sat Butuceni 

82,1 În proces de 

reparație 

Baza de practică ”Laborator 

Agrobiologic” 

Mun. Chișinău, or. Codru, 

str. Schinoasa Vale,46 

138,9 Necesită 

investiții 

Baza de practică ”Observator 

Lozova” 

Rn Strășeni, sat. Lozova 838,7 În proces de 

reparații 

Total  2907,8 m2  

 

 

Baze de odihnă 

 

Denumirea Bazei de odihnă Amplasarea 

(Adresa) 

Suprafața  

totală 

(m2) 

Starea 

fizică 

Baza de odihnă ”Păduricea 

Verde” 

Mun. Chișinău, or. Vadul lui 

Vodă 

774,3 Necesită 

investiții 

Baza de odihnă ”Dacia” Ucraina, reg. Odesa,  sat. 

Primorsc 

1623,9 Necesită 

investiții 

Baza de odihnă ”Bugaz” Ucraina, reg Odesa, or. 

Zatoca, str.  Primorsc, 27 

577,00 Necesită 

investiții 

Total  2975,2 m2  



 

150 
 

11.3 Terenuri 

 
 

Denumirea  Amplasarea 

(Adresa) 

Suprafața  

(ha) 

Statut 

Teren pentru construcții 

Teren integral  orășel Central 

Str. Mateevici 60 5,076 În folosință 

Teren pentru construcții Orășel  

studențesc Tighina 

Str. Tighina, 2 0,3351 În folosință 

Teren pentru construcții Orășel  

studențesc Tighina 

Str. Tighina, 2 0,2164 În folosință 

Teren pentru construcții,Orășel  

studențesc Tighina 

Str. Tighina, 2 1,4742 În folosință 

Teren pentru construcții  Teren 

aferent căminelor studențești 

str, Gh. Cașu,32 3,1126 În folosință 

 

Teren pentru construcții Teren 

aferent blocului de studii 

Str. Testemițeanu, 6 0,821 În folosință 

Teren pentru construcții. Teren 

aferent căminului nr. 19. 

Str. Florilor 4/2 0,2315 În folosință 

Teren Mun. Chișinău, or. 

Vadul lui Vodă 
0,9975 În folosință,  litigiu 

Teren  Or. Criuleni, str. Ivan 

Miciurin 
0,556  În folosință 

Teren  Rn. Edineț, loc. 

Bădraji Vechi 
1,5531  În folosință 

Teren Rn Orhei,  com. 

Tribujeni, sat 

Butuceni  

0,061 Administrare 

economică 

Teren Mun. Chișinău, or. 

Codru, str. Schinoasa 

Vale,46 

9,000  (statut nedeterminat 

incert) 

Teren Rn Strășeni, sat. 

Lozova 
2,1033  (statut nedeterminat) 

Teren Gh. Cașu 30/2 0,7103 Gestiune economică 

Teren Str. Pantilimon Halipa 

6 
1,0874 În folosință 

Teren Str. Iablockin 2/1 0,532 (statut nedeterminat) 

Total  27,8674 ha  

 

 

 

Alte bunuri imobile 

Denumirea  Amplasarea 

(Adresa) 

Suprafața 

totală  

(m2) 

Starea fizică 

Casă de cultură Str. Tighina, 2 3427,2 Stare funcțională. 

Necesită investiții 

Palatul sporturilor Str. Tighina, 2 2346,0 Stare funcțională, 

necesită reparație 

Tipografie Str. A. Mateevici 60 480,6 Stare funcțională 



 

151 
 

Garaj Str. Gh. Cașu 28/1 844,0 Stare funcțională 

Cantină Str. Gh. Cașu 30/A 284,2 Predată în arendă 

Biblioteca Str. Gh. Cașu 30/A 68,6 Stare funcțională 

Bloc ateliere Str. Academiei 3/2 1021,5 Predată în arendă 

Sală sportivă Str. Gh. Asachi 62/6 712,9 Stare funcțională 

Clădire de 

producere lit D 

Str.  Sprîncenoaia 5/1 129,3 Necesită investiții 

Construcție 

nefinisată 

Șos. Hîncești 55/4 961,0 Spre demolare 

Total  10275,3 m2  

 

 

Gestiunea eficientă a patrimoniului USM, este una din direcțiile strategice a Rectorului, Igor Șarov 

care presupune reparația capitală a unui cămin studențesc sau a unui bloc anual, reieșind din limita 

mijloacelor financiare disponibile. USM valorifică diverse oportunități de identificare a mijloacelor  

financiare  prin proiecte, pentru dezvoltarea infrastructurii universitare. A fost elaborat Planul de 

acțiuni privind reparația bunurilor imobile inclusiv cu forțele proprii ale USM. Au fost inspectate 

toate imobilele USM , blocuri de studii, cămine, baze de practică, baze de odihnă, inclusiv de pe 

teritoriul Ucrainei. 

 

A fost elaborat un raport care reflectă starea fizică a bunurilor, actele de proprietate  asupra 

imobilelor. 

Au fost identificate imobilele care nu pot fi înregistrate în Registrul Bunurilor imobile din anumite 

motive. 

A fost depus efort în căutarea documentelor originale de proprietare/gestiune a imobilelor de către 

USM care lipsesc. 

 

În cadrul USM au fost create structuri responsabile de gestionarea și exploatarea eficientă a 

patrimoniului statului care propune soluții de eficientizare a exploatării patrimoniului. 

 Crearea unei comisii de estimare a utilizării eficiente a blocurilor.  

 Stabilirea priorităților; 

 Identificarea,  la  fiecare  facultate,  a  unei  săli  de  curs  pentru  a  fi  modernizată,  conform  

noilor  rigori tehnologice; 

 Repartizarea cheltuielilor pentru reabilitarea bunurilor: pe termen scurt și termen lung. 

 Alocarea mijloacelor financiare pentru reabilitarea bunurilor; 

 Alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea materialelor de construcții cu forțele 

proprii, în raport cu Planul de executare a lucrărilor de reparație. (solicitat 1200,00lei alocat 

doar 500,00lei) Identificarea mijloacelor financiare prin depunere de diferite proiecte. 

 

Prin demersul nr. 08/5-09/4807 din 08.10. 2021 (anexă 1), MEC a informat USM privind Programul 

de stat pentru delimitarea bunurilor imobile proprietate publică pentru anii 2019-2023 și a dat 

indicații de urgentare a proceselor de identificare și inventariere a bunurilor imobile. Comisia de 

inventariere a USM a elaborat actele solicitate, au fost prezentate MEC spre aprobare/ validare. 

Procesul de delimitare a bunurilor imobile ar fi rezolvat problemele de înregistrare bunurilor imobile 

dar până în prezent nu avem răspunsul MEC.În perioada mai 2021 și până în prezent se depune efort 

major de înregistrare la ASP care din motive ce nu depind de noi este anevoioasa.
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11.4 Lucrări de reparație 

 

În perioada anului 2021, reieșind din stocurile de materiale de construcții în depozitul central, au fost 

efectuate lucrări de reparații cu forțele proprii de către echipa de zugravi în sumă totală de 1338878, 

0 lei. 

 

 În Blocul  de studii principal au fost  reparate  birourile: 

221,222,223,225,300A,301,315,332,336,338,407,410,413,415,422,522,530  în sumă totală de 

544470,00lei 

 În Blocul  de studii nr. 3, birourile: 119,121,123,125,315,415,417,  în sumă totală de 

97679,65 lei 

 În Blocul de studii nr.4, birourile, 130,201,231,253,301,413,415, Centrul de date, în sumă 

totală de 377701,75 lei 

 În Blocul de studii nr.4A, birourile, 203,205, în sumă totală de 12248,2 lei 

 În Bloc de Studii nr. 5,  Arhiva. Suma totală de 17606,2 lei     

 Căminul nr.  1, Bucătăria, în sumă de 9811,54 lei 

 Căminul nr. 4, Scările, în sumă de 61264,6 lei 

 Str. Tighina, apeduct,  în sumă de 9592,076 lei 

 Baza de practică Lozova, în sumă de 150873,00 lei 

 Renovarea traseului termic (parțial) str. Tighina, , în sumă  de 53420,00lei. 

 

 

Lucrări de reparație  prin contractarea   agenților economici în anul 2021 

 

Denumirea lucrărilor Suma 

(lei) 

Lucrări de reparație a  grupurilor sanitare și a bucătăriilor 

căminul 19 

11475822,87822,87475822,87 

Procurarea și montarea schimbătorului de căldură la Cazangeria 

și Palatul sporturilor 

249000,00 

Reparația elementelor al pereților laterali al Blocului Central 99478,00 

Reparația acoperișului  Cazangeriei  str. Tighina 38500,00 

Instalarea și reparația ușilor și geamurilor de termopan 46460,00 

Reparația parchetului  în birourile reparate 329838,47 

Schimbarea conductei de  gaze cămin 19 39648,00 

În total 2278747,34 
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XII. Consolidarea și 

promovarea imaginii USM 

 
 

 

              12.1  Acțiuni de promovare a principalelor activităț i realizate de comunitatea universitară 
 

 

 

12.2  Concursuri/Campanii de informare 
 

 

 

     12.3    Activitățile USM reflectate de Mass-Media 
 

 

         12.4      Statistica paginii de Facebook a USM 
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12.1 Acțiuni de promovare a principalelor activități realizate de 

comunitatea universitară 

 
În anul  2021 au fost  elaborate și postate pe site-ul oficial al Universității de Stat din Moldova  și 

paginile  de pe rețelele de socializare  ale USM   510 comunicate și 210 anunțuri privind 

principalele evenimente organizate de comunitatea universitară.   

 

Comunicate :  
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Anunțuri: 

 

 

       
 

 

             
 

 

 

Mesaje de felicitare : 

 

 

     
 

 

 

În contextul aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova a fost inaugurat un 

site-ul aniversar https://75.usm.md/?p=362 . La șapte decenii și jumătate de activitate USM am 

propus cititorilor noștri, o incursiune în trecutul universității, să descopere absolvenții de succes 

USM și personalitățile care s-au învrednicit de titlul Doctor Honoris Causa. 

https://75.usm.md/?p=362
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Serviciul  Imagine și Relații Publice s-a implicat în organizarea următoarelor evenimente : 

 

 

  Inaugurarea principalului Pom de Crăciun a universității ; 
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  Organizarea  ședinței solemne a Senatului USM cu ocazia a 75 de ani de la fondarea 

universității ; 

 

 

  
 

  Ziua Portului Popular și Gala Performanțelor ; 

 

 

  
 

 

  Ora Rectorului cu studenții USM ; 
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12.2.Concursuri/Campanii de informare 

 
 Concurs de benzi desenate. Scopul promovarea imaginii facultăților USM în rândul elevilor 

din învățământul gimnazial și liceu. Tema concursului: „USM: 75 de ani de istorie”. 

Concursul de benzi desenate s-a desfășurat în perioada ianuarie-februarie 2021. 

 

      
 

 

 
 

  Concurs  „Hai să #Celebrăm75USM!”.  Concursul s-a desfășurat pe următoarele secțiuni: 

Eseuri (max. 1 pagină) ; Clip video ; Fotografie Meme-uri  (trucaj de text și imagine, cu 

mesaj inteligent și amuzant). 
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 Campania Socială  de Paști Boxa Speranței la USM! 

 

 
 

 

 Campania de Crăciun „Cu drag din inimile USM-iste”. Scop strângerea de donații pentru 500 

de copii aflați în centrele de plasament și 200 de persoanele în etate. 
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 Tabăra de iarnă pentru tineri „Tu ești VOCEA USM”. 
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12.3.Activitățile USM reflectate de Mass-Media 

 
Perioada Denumire articol presă Link-uri 

ianuarie Diez.md Topul celor mai bune 

universități din Moldova în anul 

2022, potrivit raportului 

Webometrics (ediția de iarnă) 

https://diez.md/2022/01/31/topul-celor-mai-

bune-universitati-din-moldova-in-anul-2022-

potrivit-raportului-webometrics-editia-de-

iarna/ 

ianuarie Acap.md 28 ianuarie 2021 

eveniment profesional organizat de 

Asociația Contabililor și 

Auditorilor Profesioniști din 

Republica Moldova și Facultatea 

Științe Economice a Universității 

de Stat din Moldova 

https://www.acap.md/events/comunicat-

informativ-28-ianuarie-2021-eveniment-

profesional-intre-asociatia-contabililor-si-

auditorilor-profesionisti-din-republica-

moldova-si-facultatea-stiinte-economice-a-

universitatii-de-stat-din-moldova 

februarie TVRMoldova Rectorul ales al 

USM, Igor Şarov, în vizită la 

Preşedinţia României şi Ministerul 

Educaţiei de la Bucureşti 

http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-ales-

al-usm-igor-sarov-in-vizita-la-presedintia-

romaniei-si-ministerul-educatiei-de-la-

bucuresti/ 

 

martie Unimedia Cu acte în regulă! Igor 

Șarov a fost confirmat în funcția de 

rector al USM 

TVRMoldova Noul rector Igor 

Şarov a fost prezentat colectivului 

USM 

TVRMoldova Universitatea de 

Stat din Moldova nu are rector. 

Igor Şarov nu a fost confirmat în 

funcţie de Ministerul Educaţiei. 

 Agora.md Igor Șarov, confirmat 

în funcția de rector al Universității 

de Stat din Moldova 

https://unimedia.info/ro/news/cd990f540e57

3896/cu-acte-in-regula-igor-sarov-a-fost-

confirmat-in-functia-de-rector-al-usm.html 

http://m.tvrmoldova.md/actualitate/noul-

rector-igor-sarov-a-fost-prezentat-

colectivului-usm/ 

http://m.tvrmoldova.md/actualitate/universita

tea-de-stat-din-moldova-nu-are-rector-igor-

sarov-nu-a-fost-confirmat-in-functie-de-

ministerul-educatiei/ 

https://agora.md/stiri/85487/igor-Sarov-

confirmat-in-functia-de-rector-al-

universitatii-de-stat-din-moldova 

 

aprilie Tv8.md Ex-ministrul Educației 

Șarov spune că examenele de 

Bacalaureat trebuie să se 

desfășoare în acest an 

https://tv8.md/2021/04/24/video-ex-

ministrul-educatiei-sarov-spune-ca-

examenele-de-bacalaureat-trebuie-sa-se-

desfasoare-in-acest-an/ 

mai TVR Moldova Rectorul USM: 

Schimbările în curriculum nu pot fi 

făcute peste noapte 

http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-usm-

schimbarile-in-curriculum-nu-pot-fi-facute-

peste-noapte/ 

http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-ales-al-usm-igor-sarov-in-vizita-la-presedintia-romaniei-si-ministerul-educatiei-de-la-bucuresti/
http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-ales-al-usm-igor-sarov-in-vizita-la-presedintia-romaniei-si-ministerul-educatiei-de-la-bucuresti/
http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-ales-al-usm-igor-sarov-in-vizita-la-presedintia-romaniei-si-ministerul-educatiei-de-la-bucuresti/
http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-ales-al-usm-igor-sarov-in-vizita-la-presedintia-romaniei-si-ministerul-educatiei-de-la-bucuresti/
https://unimedia.info/ro/news/cd990f540e573896/cu-acte-in-regula-igor-sarov-a-fost-confirmat-in-functia-de-rector-al-usm.html
https://unimedia.info/ro/news/cd990f540e573896/cu-acte-in-regula-igor-sarov-a-fost-confirmat-in-functia-de-rector-al-usm.html
https://unimedia.info/ro/news/cd990f540e573896/cu-acte-in-regula-igor-sarov-a-fost-confirmat-in-functia-de-rector-al-usm.html
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/noul-rector-igor-sarov-a-fost-prezentat-colectivului-usm/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/noul-rector-igor-sarov-a-fost-prezentat-colectivului-usm/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/noul-rector-igor-sarov-a-fost-prezentat-colectivului-usm/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/universitatea-de-stat-din-moldova-nu-are-rector-igor-sarov-nu-a-fost-confirmat-in-functie-de-ministerul-educatiei/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/universitatea-de-stat-din-moldova-nu-are-rector-igor-sarov-nu-a-fost-confirmat-in-functie-de-ministerul-educatiei/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/universitatea-de-stat-din-moldova-nu-are-rector-igor-sarov-nu-a-fost-confirmat-in-functie-de-ministerul-educatiei/
http://m.tvrmoldova.md/actualitate/universitatea-de-stat-din-moldova-nu-are-rector-igor-sarov-nu-a-fost-confirmat-in-functie-de-ministerul-educatiei/
https://agora.md/stiri/85487/igor-Sarov-confirmat-in-functia-de-rector-al-universitatii-de-stat-din-moldova
https://agora.md/stiri/85487/igor-Sarov-confirmat-in-functia-de-rector-al-universitatii-de-stat-din-moldova
https://agora.md/stiri/85487/igor-Sarov-confirmat-in-functia-de-rector-al-universitatii-de-stat-din-moldova
https://tv8.md/2021/04/24/video-ex-ministrul-educatiei-sarov-spune-ca-examenele-de-bacalaureat-trebuie-sa-se-desfasoare-in-acest-an/
https://tv8.md/2021/04/24/video-ex-ministrul-educatiei-sarov-spune-ca-examenele-de-bacalaureat-trebuie-sa-se-desfasoare-in-acest-an/
https://tv8.md/2021/04/24/video-ex-ministrul-educatiei-sarov-spune-ca-examenele-de-bacalaureat-trebuie-sa-se-desfasoare-in-acest-an/
https://tv8.md/2021/04/24/video-ex-ministrul-educatiei-sarov-spune-ca-examenele-de-bacalaureat-trebuie-sa-se-desfasoare-in-acest-an/
http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-usm-schimbarile-in-curriculum-nu-pot-fi-facute-peste-noapte/
http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-usm-schimbarile-in-curriculum-nu-pot-fi-facute-peste-noapte/
http://m.tvrmoldova.md/social/rectorul-usm-schimbarile-in-curriculum-nu-pot-fi-facute-peste-noapte/
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Renam.md Семинар 

«Инструменты Открытой Науки 

Для Исследователей» 

https://renam.md/ru/renamnews/2299/ 

 

iulie 

Diez.md Universitatea de Stat din 

Moldova (USM) în parteneriat cu 

META (Moldovan English 

Teachers Association) a lansat 

conferinţa anuală a profesorilor de 

limbă engleză.  

Diez md  Acord de gestionare a 

Centrului MEDIACOR  

 

Ziarul de gardă Universitatea de 

Stat din Moldova anunță că va 

inaugura un muzeu în memoria 

scriitorului Nicolae Dabija 

TRM Muzeul „Nicolae Dabija”, 

inaugurat la Chişinău de ziua 

naşterii regretatului poet(VIDEO) 

Agora.md Șefi de promoție 2021 

USM. Cu ce gânduri au absolvit 

tinerii și cum își apreciază 

parcursul studențesc 

Agora.md Cariera în IT începe la 

USM! De ce să depui dosarul la 

facultățile Matematică și 

Informatică, Fizică și Inginerie 

 

Moldova Europa Liberă Rectorul 

USM, Igor Șarov, riscă să ajungă 

în registrul de interdicții al ANI 

 

Realitatea.md Revoluție la USM! 

Rectorul Igor Șarov și-a trasat 

prioritățile schimbărilor la cel mai 

https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-

unilateral-centrul-de-tehnologii-media-

mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-

2021/ 

 

 

https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-

unilateral-centrul-de-tehnologii-media-

mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-

2021/ 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-

sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-

anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-

memoria-scriitorului-nicolae-dabija/ 

 

https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-

dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-

regretatului-poet 

https://agora.md/stiri/89962/Sefi-de-

promotie-2021-usm-cu-ce-ganduri-au-

absolvit-tinerii-si-cum-isi-apreciaza-

parcursul-studentesc 

 

https://agora.md/stiri/91232/cariera-in-it-

incepe-la-usm-de-ce-sa-depui-dosarul-la-

facultatile-matematica-si-informatica-fizica-

si-inginerie 

 

https://moldova.europalibera.org/a/igor-

sarov-risca-sa-fie-demis-ani/31343949.html 

 

 

https://realitatea.md/revolutie-la-usm-

rectorul-igor-sarov-si-a-trasat-prioritatile-

schimbarilor-la-cel-mai-mare-centru-

universitar-din-tara/ 

https://renam.md/ru/renamnews/2299/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://diez.md/2021/07/15/foto-semnat-unilateral-centrul-de-tehnologii-media-mediacor-din-incinta-usm-va-fi-lansat-in-2021/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/universitatea-de-stat-din-moldova-anunta-ca-va-inaugura-un-muzeu-in-memoria-scriitorului-nicolae-dabija/
https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-regretatului-poet
https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-regretatului-poet
https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-regretatului-poet
https://agora.md/stiri/89962/Sefi-de-promotie-2021-usm-cu-ce-ganduri-au-absolvit-tinerii-si-cum-isi-apreciaza-parcursul-studentesc
https://agora.md/stiri/89962/Sefi-de-promotie-2021-usm-cu-ce-ganduri-au-absolvit-tinerii-si-cum-isi-apreciaza-parcursul-studentesc
https://agora.md/stiri/89962/Sefi-de-promotie-2021-usm-cu-ce-ganduri-au-absolvit-tinerii-si-cum-isi-apreciaza-parcursul-studentesc
https://agora.md/stiri/89962/Sefi-de-promotie-2021-usm-cu-ce-ganduri-au-absolvit-tinerii-si-cum-isi-apreciaza-parcursul-studentesc
https://agora.md/stiri/91232/cariera-in-it-incepe-la-usm-de-ce-sa-depui-dosarul-la-facultatile-matematica-si-informatica-fizica-si-inginerie
https://agora.md/stiri/91232/cariera-in-it-incepe-la-usm-de-ce-sa-depui-dosarul-la-facultatile-matematica-si-informatica-fizica-si-inginerie
https://agora.md/stiri/91232/cariera-in-it-incepe-la-usm-de-ce-sa-depui-dosarul-la-facultatile-matematica-si-informatica-fizica-si-inginerie
https://agora.md/stiri/91232/cariera-in-it-incepe-la-usm-de-ce-sa-depui-dosarul-la-facultatile-matematica-si-informatica-fizica-si-inginerie
https://moldova.europalibera.org/a/igor-sarov-risca-sa-fie-demis-ani/31343949.html
https://moldova.europalibera.org/a/igor-sarov-risca-sa-fie-demis-ani/31343949.html
https://realitatea.md/revolutie-la-usm-rectorul-igor-sarov-si-a-trasat-prioritatile-schimbarilor-la-cel-mai-mare-centru-universitar-din-tara/
https://realitatea.md/revolutie-la-usm-rectorul-igor-sarov-si-a-trasat-prioritatile-schimbarilor-la-cel-mai-mare-centru-universitar-din-tara/
https://realitatea.md/revolutie-la-usm-rectorul-igor-sarov-si-a-trasat-prioritatile-schimbarilor-la-cel-mai-mare-centru-universitar-din-tara/
https://realitatea.md/revolutie-la-usm-rectorul-igor-sarov-si-a-trasat-prioritatile-schimbarilor-la-cel-mai-mare-centru-universitar-din-tara/
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mare centru universitar din țară  

 

Realitatea md 100 de zile de 

activitate ale rectorului USM, dr. 

conf. univ. Igor Șarov: Succesul – 

cultură a încrederii! 

Komsomoliskaia Pravda v 

Moldove Университетский дух 

ни с чем не сравнить 

Dosar.md INTERVIU// 

”Businessul cu teze de licență” 

trebuie să dispară – Rectorul USM, 

Igor Șarov declară toleranță zero 

față de corupție și plagiat 

 TRM Muzeul „Nicolae Dabija”, 

inaugurat la Chişinău de ziua 

naşterii regretatului poet(VIDEO) 

 

LECȚIA de ISTORIE cu Dr. în 

istorie Igor Șarov, rectorul USM 

 

Realitatea.md USM: Vom 

accelera industria media digitală 

din Republica Moldova prin 

intermediul Centrului MEDIACOR 

 

https://realitatea.md/100-de-zile-de-

activitate-ale-rectorului-usm-dr-conf-univ-

igor-sarov-succesul-cultura-a-increderii/ 

 

https://www.kp.md/online/news/4382742/?fb

clid=IwAR02sqGMgTAV0pDWe_dxrEf2P7

P0Zs1QSXuwI-VPyujI-tmRsZFIeD4PSJM 

https://dosarmedia.md/interviu-rectorul-usm-

igor-sarov-declara-toleranta-zero-fata-de-

coruptie-si-plagiat-businessul-cu-teze-de-

licenta-trebuie-sa-

dispara/?fbclid=IwAR3QS1KoKH_M7X44j

4RGx6w99ebr1yEUiJ7YG_Dl5ocs1LMSKh

_dU__meYA 

https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-

dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-

regretatului-poet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snQjJs0c

R34 

 

https://realitatea.md/usm-vom-accelera-

industria-media-digitala-din-republica-

moldova-prin-intermediul-centrului-

mediacor/ 

 

septembrie 

Diez.md Astăzi, 24 septembrie, 

Universitatea de Stat din Moldova 

(USM) a lansat site-ul 

aniversar dedicat celebrării a 75 de 

ani de la fondare. 

Jurnal.md  Universitatea de Stat 

din Moldova lansează site-ul 

aniversar dedicat celebrării a 75 de 

ani de la fondare 

Diez.md USM aniversează 75 de 

https://diez.md/2021/09/24/usm-lanseaza-

site-ul-aniversar-dedicat-celebrarii-a-75-de-

ani-de-la-fondare/ 

 

 

https://www.jurnal.md/ro/news/45899b5678

7288cf/universitatea-de-stat-din-moldova-

lanseaza-site-ul-aniversar-dedicat-celebrarii-

a-75-de-ani-de-la-fondare.html 
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https://dosarmedia.md/interviu-rectorul-usm-igor-sarov-declara-toleranta-zero-fata-de-coruptie-si-plagiat-businessul-cu-teze-de-licenta-trebuie-sa-dispara/?fbclid=IwAR3QS1KoKH_M7X44j4RGx6w99ebr1yEUiJ7YG_Dl5ocs1LMSKh_dU__meYA
https://dosarmedia.md/interviu-rectorul-usm-igor-sarov-declara-toleranta-zero-fata-de-coruptie-si-plagiat-businessul-cu-teze-de-licenta-trebuie-sa-dispara/?fbclid=IwAR3QS1KoKH_M7X44j4RGx6w99ebr1yEUiJ7YG_Dl5ocs1LMSKh_dU__meYA
https://dosarmedia.md/interviu-rectorul-usm-igor-sarov-declara-toleranta-zero-fata-de-coruptie-si-plagiat-businessul-cu-teze-de-licenta-trebuie-sa-dispara/?fbclid=IwAR3QS1KoKH_M7X44j4RGx6w99ebr1yEUiJ7YG_Dl5ocs1LMSKh_dU__meYA
https://dosarmedia.md/interviu-rectorul-usm-igor-sarov-declara-toleranta-zero-fata-de-coruptie-si-plagiat-businessul-cu-teze-de-licenta-trebuie-sa-dispara/?fbclid=IwAR3QS1KoKH_M7X44j4RGx6w99ebr1yEUiJ7YG_Dl5ocs1LMSKh_dU__meYA
https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-regretatului-poet
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https://trm.md/ro/cultura/muzeul-nicolae-dabija-inaugurat-la-chisinau-de-ziua-nasterii-regretatului-poet
https://www.youtube.com/watch?v=snQjJs0cR34
https://www.youtube.com/watch?v=snQjJs0cR34
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ani de la fondare. Evenimentul va 

fi celebrat prin organizarea mai 

multor activități educaționale, 

științifice și culturale 

 

Diez md. Întrevedere I. Șarov cu 

Ullrich Kinne 

 

Diez.md Întrevedere cu-directorul 

pe tara al Institutului Republican-

International IRI din Moldova   

TVR.md Universitatea de Stat din 

Moldova celebrează 75 de ani de la 

fondare prin organizarea mai 

multor activităţi educaţionale, 

ştiinţifice şi culturale 

Unimedia.md Ii, catrințe, bondițe 

și cămăși brodate manual au 

completat recuzita Facultății de 

Arte de la USM: Studenții 

pregătesc o prezentare a colecției 

Știri.md Zeița Justiției și Dreptății, 

inaugurată la Facultatea de Drept a 

USM 

Realitatea.md Veste bună pentru 

studenții Facultății de Arte Frumoase, 

USM. Vor îmbrăca costume noi când 

vor ieși pe scenă 

Realitatea.md USM și-a lansat site-

ul aniversar dedicat celebrării a 75 de 

ani de la fondare. Vezi cum arată 

Ziarul national.md Universitatea de 

Stat din Moldova celebrează 75 de ani 

de la fondare prin organizarea mai 

multor activităţi educaţionale, 

ştiinţifice şi culturale 

https://diez.md/2021/09/23/usm-celebreaza-

75-de-ani-de-la-fondare-prin-organizarea-

mai-multor-activitati-educationale-stiintifice-

si-culturale/ 

 

https://diez.md/2021/09/22/rectorul-usm-

igor-sarov-a-avut-o-intrevedere-cu-sef-

adjunctul-ambasadei-republicii-federale-

germania-in-moldova-ullrich-kinne/ 

 

https://diez.md/2021/09/29/rectorul-usm-

igor-sarov-a-avut-o-intrevedere-cu-

directorul-pe-tara-al-institutului-republican-

international-iri-din-moldova/ 

http://tvrmoldova.md/actualitate/universitate

a-de-stat-din-moldova-celebreaza-75-de-ani-

de-la-fondare-prin-organizarea-mai-multor-

activitati-educationale-stiintifice-si-culturale/ 

 

https://unimedia.info/ro/news/f8526e3b726a

e9dd/ii-catrinte-bondite-si-camasi-brodate-

manual-au-completat-recuzita-facultatii-de-

arte-de-la-usm-studentii-pregatesc-o-

prezentare-a-colectiei.html 

https://stiri.md/article/social/zeita-justitiei-si-

dreptatii-inaugurata-la-facultatea-de-drept-a-

usm 

https://realitatea.md/veste-buna-pentru-

studentii-facultatii-de-arte-frumoase-usm-

vor-imbraca-costume-noi-cand-vor-iesi-pe-

scena/ 

https://realitatea.md/usm-si-a-lansat-site-ul-

aniversar-dedicat-celebrarii-a-75-de-ani-de-

la-fondare-vezi-cum-arata/ 

 

https://www.ziarulnational.md/universitatea-

de-stat-din-moldova-celebreaza-75-de-ani-

de-la-fondare-prin-organizarea-mai-multor-

activitati-educationale-stiintifice-si-culturale/ 
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octombrie 

 Știri.md de la moldpres.md 
Universitatea de Stat din Moldova 

împlinește 75 de ani de la fondare 

Noi.md Universitatea de Stat din 

Moldova împlinește 75 de ani de la 

fondare 

Ziarul de gardă Un grup de 

profesori de la Universitatea de 

Stat din Moldova au primit 

distincții de stat „Ordinul de 

onoare” și Medalia „Meritul Civic” 

 

Știri.md Distincții pentru 9 profesori 

și conferențiari universitari ai USM 

Agora.md Un grup de profesori 

din cadrul Universității de Stat din 

Moldova au primit distincții din 

partea președintei Maia Sandu 

Realitatea.md Ziua Profesorului 

le-a adus distincții de la 

Președinție. 14 profesori, decorați 

de Maia Sandu 

 Realitatea.md USM marchează 

75 de ani de la fondare. Cum s-a 

desfășurat ședința solemnă 

 

Noi.md Государственный 

университет Молдовы отмечает 

75-летие со дня основания 

 

Noi.md Universitatea de Stat din 

Moldova împlinește 75 de ani de la 

fondare 

 

 

Moldpres Государственный 

университет Молдовы отмечает 

https://stiri.md/article/social/universitatea-

de-stat-din-moldova-implineste-75-de-ani-

de-la-fondare 

 

https://noi.md/md/societate/universitatea-de-

stat-din-moldova-implineste-75-de-ani-de-la-

fondare 

 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-

un-grup-de-profesori-de-la-universitatea-de-

stat-din-moldova-au-primit-distinctii-de-stat-

ordinul-de-onoare-si-medalia-meritul-civic/ 

 

https://stiri.md/article/social/distinctii-

pentru-9-profesori-si-conferentiari-

universitari-ai-usm 

 

https://agora.md/stiri/93891/un-grup-de-

profesori-din-cadrul-universitatii-de-stat-din-

moldova-au-primit-distinctii-din-partea-

presedintei-maia-sandu 

https://realitatea.md/doc-ziua-profesorului-

le-a-adus-distinctii-de-la-presedintie-14-

profesori-decorati-de-maia-sandu/ 

 

https://realitatea.md/foto-video-usm-

marcheaza-75-de-ani-de-la-fondare-cum-s-a-

desfasurat-sedinta-solemna/ 

 

https://noi.md/ru/obshhestvo/gosudarstvenny

j-universitet-moldovy-otmechaet-75-letie-so-

dnya-osnovaniya 

 

https://noi.md/md/societate/universitatea-de-

stat-din-moldova-implineste-75-de-ani-de-la-

fondare 

 

http://news.gov.md/ru/news/2021/10/02/210

07281 

https://www.moldpres.md/
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https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-un-grup-de-profesori-de-la-universitatea-de-stat-din-moldova-au-primit-distinctii-de-stat-ordinul-de-onoare-si-medalia-meritul-civic/
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https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-un-grup-de-profesori-de-la-universitatea-de-stat-din-moldova-au-primit-distinctii-de-stat-ordinul-de-onoare-si-medalia-meritul-civic/
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75 лет со дня основания 

 

Moldpres News.gov.md 
Государственный университет 

Молдовы отмечает 75 лет со дня 

основания 

Deschide.md Universitatea de Stat 

din Moldova împlinește 75 de ani 

de la fondare 

 

 

 

 

Unica md. Universitatea de Stat 

din Moldova împlinește 75 de ani 

de la fondare 

 

ASM.md Rectorul USM, dr. Igor 

Șarov: „Nu zidurile au făcut 

Universitatea, ci dumneavoastră, 

cei de dinaintea dumneavoastră și 

cei care vă vor urma” 

 

 

http://news.gov.md/news/2021/10/02/210072

81 

 

 

https://deschide.md/ro/stiri/social/92899/Uni

versitatea-de-Stat-din-Moldova-

%C3%AEmpline%C8%99te-75-de-ani-de-

la-fondare.htm 

 

 

 

 

https://unica.md/monden/universitatea-de-

stat-din-moldova-implineste-75-de-ani-de-la-

fondare/ 

 

 

https://www.asm.md/rectorul-usm-dr-igor-

sarov-nu-zidurile-au-facut-universitatea-ci-

dumneavoastra-cei-de-dinaintea 

 

 

noiembrie 

Diez.md Observatorul astronomic din 

satul Lozova, raionul Strășeni, va fi 

reabilitat datorită grantului obținut de 

USM 

Jurnalist.md Eveniment de excepție 

la USM. S-a lansat MEDIACOR, un 

proiect de 3 mil. USD 

Multimedia.Parlament.md 
Necesitatea implicării tinerilor în 

procesul decizional, discutată cu 

studenții de la Filiera francofonă a 

https://diez.md/2021/11/11/observatorul-

astronomic-din-satul-lozova-raionul-straseni-

va-fi-reabilitat-datorita-grantului-obtinut-de-

usm/?fbclid=IwAR1WgTuwnv_aMSIxuihhl

gOtkllXh1SyFbwtAWq3FoC-

I7XNhmYM1VTQZP4 

 

 

https://jurnalist.md/2021/11/18/eveniment-

de-exceptie-la-usm-s-a-lansat-mediacor-un-

proiect-de-3-mil-usd/ 

https://multimedia.parlament.md/necesitatea-

implicarii-tinerilor-in-procesul-decizional-

http://news.gov.md/news/2021/10/02/21007281
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https://diez.md/2021/11/11/observatorul-astronomic-din-satul-lozova-raionul-straseni-va-fi-reabilitat-datorita-grantului-obtinut-de-usm/?fbclid=IwAR1WgTuwnv_aMSIxuihhlgOtkllXh1SyFbwtAWq3FoC-I7XNhmYM1VTQZP4
https://jurnalist.md/2021/11/18/eveniment-de-exceptie-la-usm-s-a-lansat-mediacor-un-proiect-de-3-mil-usd/
https://jurnalist.md/2021/11/18/eveniment-de-exceptie-la-usm-s-a-lansat-mediacor-un-proiect-de-3-mil-usd/
https://jurnalist.md/2021/11/18/eveniment-de-exceptie-la-usm-s-a-lansat-mediacor-un-proiect-de-3-mil-usd/
https://multimedia.parlament.md/necesitatea-implicarii-tinerilor-in-procesul-decizional-discutata-cu-studentii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-de-la-usm/
https://multimedia.parlament.md/necesitatea-implicarii-tinerilor-in-procesul-decizional-discutata-cu-studentii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-de-la-usm/
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Facultății de Drept de la USM 

Jurnal.md La USM a fost inaugurat 

Centrul de Informare a României 

„Gheorghe Brătianu” cu suportul 

Departamentului pentru Relații cu 

RM 

Diez.md Studenții de la USM au 

creat o petiție prin care cer ca 

susținerea sesiunii de iarnă să fie în 

regim online 

 

Realitatea.md Reguli noi pentru 

studenții de la USM. Cum se vor 

desfășura orele de luni, 29 noiembrie 

discutata-cu-studentii-de-la-filiera-

francofona-a-facultatii-de-drept-de-la-usm/ 

 

https://www.jurnal.md/ro/news/da3959bc32a

c8802/la-usm-a-fost-inaugurat-centrul-de-

informare-a-romaniei-gheorghe-bratianu-cu-

suportul-departamentului-pentru-relatii-cu-

rm.html 

 

https://diez.md/2021/11/26/studentii-de-la-

usm-au-creat-o-petitie-prin-care-cer-ca-

sustinerea-sesiunii-de-iarna-sa-fie-in-regim-

online/ 

 

https://realitatea.md/reguli-noi-pentru-

studentii-de-la-usm-cum-se-vor-desfasura-

orele-de-luni-29-noiembrie/ 

 

decembrie 

Newsmaker.md Studenții de la USM 

vor examene de iarnă online, nu în 

sălile de curs. Rectorul Igor Șarov: Să 

încalc legea? 

 

Europa Libera Moldova Igor Șarov 

(rector USM): „Trebuie să ne uităm 

după cifre” - criza demografică și 

reforma universităților 

Diez.md USM a dat start sărbătorilor 

de iarnă. Principalul pom de Crăciun 

al instituției a fost inaugurat 

JuridiceMoldova.md Sfârșit de an 

cu cadouri generoase pentru studenții 

Facultății de Drept a Universității de 

Stat din Moldova – deschiderea 

Laboratorului de Mediere 

JuridiceMoldova.md Concursul: 

„Dialog Între Generații” de la Filiera 

Francofonă a Facultății de Drept a 

https://newsmaker.md/ro/studentii-de-la-

usm-vor-ca-sesiunea-de-iarna-sa-fie-

desfasurata-rectorul-igor-sarov-sa-incalc-

legea/ 

 

 

https://moldova.europalibera.org/a/igor-

sarov-criza-demografica-si-reducerea-

universitatilor-moldova/31629343.html 

 

https://diez.md/2021/12/06/usm-a-dat-start-

sarbatorilor-de-iarna-principalul-pom-de-

craciun-al-institutiei-a-fost-inaugurat/ 

 

 

https://juridicemoldova.md/11937/sfarsit-de-

an-cu-cadouri-generoase-pentru-studentii-

facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-

moldova-deschiderea-laboratorului-de-

mediere.html 

https://multimedia.parlament.md/necesitatea-implicarii-tinerilor-in-procesul-decizional-discutata-cu-studentii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-de-la-usm/
https://multimedia.parlament.md/necesitatea-implicarii-tinerilor-in-procesul-decizional-discutata-cu-studentii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-de-la-usm/
https://www.jurnal.md/ro/news/da3959bc32ac8802/la-usm-a-fost-inaugurat-centrul-de-informare-a-romaniei-gheorghe-bratianu-cu-suportul-departamentului-pentru-relatii-cu-rm.html
https://www.jurnal.md/ro/news/da3959bc32ac8802/la-usm-a-fost-inaugurat-centrul-de-informare-a-romaniei-gheorghe-bratianu-cu-suportul-departamentului-pentru-relatii-cu-rm.html
https://www.jurnal.md/ro/news/da3959bc32ac8802/la-usm-a-fost-inaugurat-centrul-de-informare-a-romaniei-gheorghe-bratianu-cu-suportul-departamentului-pentru-relatii-cu-rm.html
https://www.jurnal.md/ro/news/da3959bc32ac8802/la-usm-a-fost-inaugurat-centrul-de-informare-a-romaniei-gheorghe-bratianu-cu-suportul-departamentului-pentru-relatii-cu-rm.html
https://www.jurnal.md/ro/news/da3959bc32ac8802/la-usm-a-fost-inaugurat-centrul-de-informare-a-romaniei-gheorghe-bratianu-cu-suportul-departamentului-pentru-relatii-cu-rm.html
https://diez.md/2021/11/26/studentii-de-la-usm-au-creat-o-petitie-prin-care-cer-ca-sustinerea-sesiunii-de-iarna-sa-fie-in-regim-online/
https://diez.md/2021/11/26/studentii-de-la-usm-au-creat-o-petitie-prin-care-cer-ca-sustinerea-sesiunii-de-iarna-sa-fie-in-regim-online/
https://diez.md/2021/11/26/studentii-de-la-usm-au-creat-o-petitie-prin-care-cer-ca-sustinerea-sesiunii-de-iarna-sa-fie-in-regim-online/
https://diez.md/2021/11/26/studentii-de-la-usm-au-creat-o-petitie-prin-care-cer-ca-sustinerea-sesiunii-de-iarna-sa-fie-in-regim-online/
https://realitatea.md/reguli-noi-pentru-studentii-de-la-usm-cum-se-vor-desfasura-orele-de-luni-29-noiembrie/
https://realitatea.md/reguli-noi-pentru-studentii-de-la-usm-cum-se-vor-desfasura-orele-de-luni-29-noiembrie/
https://realitatea.md/reguli-noi-pentru-studentii-de-la-usm-cum-se-vor-desfasura-orele-de-luni-29-noiembrie/
https://newsmaker.md/ro/studentii-de-la-usm-vor-ca-sesiunea-de-iarna-sa-fie-desfasurata-rectorul-igor-sarov-sa-incalc-legea/
https://newsmaker.md/ro/studentii-de-la-usm-vor-ca-sesiunea-de-iarna-sa-fie-desfasurata-rectorul-igor-sarov-sa-incalc-legea/
https://newsmaker.md/ro/studentii-de-la-usm-vor-ca-sesiunea-de-iarna-sa-fie-desfasurata-rectorul-igor-sarov-sa-incalc-legea/
https://newsmaker.md/ro/studentii-de-la-usm-vor-ca-sesiunea-de-iarna-sa-fie-desfasurata-rectorul-igor-sarov-sa-incalc-legea/
https://moldova.europalibera.org/a/igor-sarov-criza-demografica-si-reducerea-universitatilor-moldova/31629343.html
https://moldova.europalibera.org/a/igor-sarov-criza-demografica-si-reducerea-universitatilor-moldova/31629343.html
https://moldova.europalibera.org/a/igor-sarov-criza-demografica-si-reducerea-universitatilor-moldova/31629343.html
https://diez.md/2021/12/06/usm-a-dat-start-sarbatorilor-de-iarna-principalul-pom-de-craciun-al-institutiei-a-fost-inaugurat/
https://diez.md/2021/12/06/usm-a-dat-start-sarbatorilor-de-iarna-principalul-pom-de-craciun-al-institutiei-a-fost-inaugurat/
https://diez.md/2021/12/06/usm-a-dat-start-sarbatorilor-de-iarna-principalul-pom-de-craciun-al-institutiei-a-fost-inaugurat/
https://juridicemoldova.md/11937/sfarsit-de-an-cu-cadouri-generoase-pentru-studentii-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova-deschiderea-laboratorului-de-mediere.html
https://juridicemoldova.md/11937/sfarsit-de-an-cu-cadouri-generoase-pentru-studentii-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova-deschiderea-laboratorului-de-mediere.html
https://juridicemoldova.md/11937/sfarsit-de-an-cu-cadouri-generoase-pentru-studentii-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova-deschiderea-laboratorului-de-mediere.html
https://juridicemoldova.md/11937/sfarsit-de-an-cu-cadouri-generoase-pentru-studentii-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova-deschiderea-laboratorului-de-mediere.html
https://juridicemoldova.md/11937/sfarsit-de-an-cu-cadouri-generoase-pentru-studentii-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova-deschiderea-laboratorului-de-mediere.html
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Universității de Stat din Moldova 

 

 

https://juridicemoldova.md/11934/concursul-

dialog-intre-generatii-de-la-filiera-

francofona-a-facultatii-de-drept-a-

universitatii-de-stat-din-moldova.html 

 

 

 

12.4.  Statistica paginii de Facebook a USM  

 
Pe parcursul anului 2021, numărul de urmăritori ai USM pe Facebook a crescut de la 10328 până la 

11273) +945 urmăritori noi. 

 
Fani pe Facebook după gen și vârstă  

 

Urmăritorii FB USM: Femei 76%, Bărbați 24%. 

 

Impact persoană: Femei 58%, Bărbați 42%.  

 

Interacțiuni persoane: Femei 75%, Bărbați 25%. 

 

 

https://juridicemoldova.md/11934/concursul-dialog-intre-generatii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova.html
https://juridicemoldova.md/11934/concursul-dialog-intre-generatii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova.html
https://juridicemoldova.md/11934/concursul-dialog-intre-generatii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova.html
https://juridicemoldova.md/11934/concursul-dialog-intre-generatii-de-la-filiera-francofona-a-facultatii-de-drept-a-universitatii-de-stat-din-moldova.html
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Numărul de persoane care au văzut pagina de Facebook a USM a crescut de la 11169 (01.07.2021) 

până la 97 636 (18.02.2022).  

 

Total vizualizări zilnice ale paginii FB USM  

De la 775 (martie 2020), până la 1924 (august 2021) și  2 451 (februarie 2022). 
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XIII.Achiziții 

 
 

 

13.1 Proceduri de achiziții efectuate în anul 2021 
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13.1Proceduri de achiziții efectuate în anul 2021 

Reieșind din competența sa funcțională, precum și întru îndeplinirea funcției de desfășurare a 

procedurilor de achiziție, în anul 2021 de către Departamentul economico-financiar și achiziții au 

fost desfășurate prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al 

achizițiilor publice” (MTender) 11 proceduri de achiziție publică, dintre care 2 proceduri prin 

Licitație Deschisă și 9 proceduri prin Cererea Ofertelor de Preț. Totodată, au fost desfășurate 2 

proceduri prin Negociere Fără Publicarea prealabilă a anunțului de participare. 

 
De asemenea, în perioada 01.01.2021-31.12.202, în urma desfășurării procedurilor de achiziție 

au fost perfectate 18 contracte dintre care: 4 contracte în rezultatul desfășurării Licitațiilor 

Deschise, 12 contracte în rezultatul desfășurării concursurilor prin Cererea Ofertelor de Preț, 2 

contracte în urma desfășurării procedurilor NFP. În perioada de referință au fost semnate 2 

acorduri adiționale și 155 de contracte de valoare mică. 

 
În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, specialiștii din domeniul achizițiilor publice au reprezentat 

interesele USM prin participarea la soluționarea unei contestații depuse la procedurile de achiziții 

publice care au fost examinate de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. 

 
În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de cadrul normativ a fost oferită consultanță și asistență 

subdiviziunilor USM pe subiecte privind întocmirea caietelor de sarcini, demararea procedurii de 

achiziție, examinarea și întocmirea avizelor de evaluare a ofertelor, etc. 

 
Specialiștii din domeniul achizițiilor publice în anul 2021 au participat la 16 seminare de 

instruire din domeniul achizițiilor publice organizate de Agenția Achiziții Publice. 

 
În perioada de referință de către salariații Departamentului economico-financiar și achiziții au fost 

întocmite rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate, informând operativ factorii de 

decizie. În scopul evitării eventualelor litigii, au fost întocmite notificări și în comun cu Oficiul 

Juridic s-au întreprins acțiuni necesare pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor dintre USM și 

operatori economici. 
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14.1 Activități de reprezentare a USM 
 Participarea în procesul judiciar, intentat la cererea de chemare în judecată depusă de către 

Sobieski-Camerzan Gheorghe împotriva Universității de Stat din Moldova cu participarea 

terțului Agenția Națională de Asigurarea Calității în Educație și Cercetare privind obligarea 

emiterii actului de retragere a diplomei.  

 

REZULTAT: Acținea declarată inadmisibilă de către prima instanță și menținută de către instanța de 

recurs. 

 

 Participarea în dosarul penal intentat de Inspectoratul de Poliție Buiucani pe furtul Ph–

metrului de la Facultatea de Chimie. 

  

REZULTAT: USM recunoscută în calitate de parte vătămată, parte civilă, urmează să fim informați 

asupra mersului urmăririi penale. 

 

 Participarea în dosarul penal intentat de Centrul Național Anticorupție privind 

deposedarea USM de terenul Schinoasa Vale, Facultatea de Biologie. 

  

REZULTAT: USM recunoscută în calitate de parte vătămată și parte civilă, urmează să fim informați 

asupra mersului urmăririi penale. 

 

 Participarea la CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA 

DISCRIMINĂRII ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII, cauza Oxana ROBU, contra USM.  

 

REZULTAT: Proces încetat. 

 

 Participarea pe cauza Oxana ROBU vs USM, privind angajarea în funcție.  

 

REZULTAT: Dosarul se află în examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, următoarea 

ședință va avea loc pe 25.02.2022. 

 

Participarea în pricina BANTEA Magdalina vs USM și conducătorul de doctorat.  

 

REZULTAT: acțiunea dnei Bantea declarată inadmisibilă. 

 

14.2 Activități curente cu caracter juridic și de consultare a 

angajaților USM 

 
 Au fost ajustate contractele de achiziții ale USM ; 

 S-au întocmit 25 de avize juridice privind evaluarea ofertelor depuse la procedura de 

achiziție ; 

 Au fost întocmite șase modele de contracte de studii (licență, master, doctorat) pentru 

Departamentul Relații Internaționale al USM și două modele de acorduri de colaborare ; 

 Avizarea a peste 40 de contracte și acorduri de colaborare prezentate de diferite 

departamente ; 

 S-au întocmit 15 ordine, cu diferit obiect de reglementare ; 

 S-au întocmit 75 de documentații cu diferit grad de complexitate (scrisori de răspuns, 

demersuri, notificări, somații). 
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15 Serviciul intern de prevenire și protecție 

După reorganizarea Serviciului Protecția Munciii și Situații Excepționale în Serviciul intern de 

prevenire și protecție de la data de 01.10.2021 sa evaluat situația instrucțiunilor de securitate și 

sănătate în muncă, sa evaluat riscurile profesionale, sa evaluat condiţiile de muncă la locurile de 

muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de 

compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile și alte acte normative stipulate în Legea 

Parlamentului nr. 186 din 10-07-2008 securităţii şi sănătăţii în muncă și Hotărîrea Guvernului 95 din 

05-02-2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. 

 

 S-a elaborat regulamentul Serviciului intern de prevenire și protecție. 

 S-a elaborat fișele de post pentru angajații serviciului. 

 Prin ordinul Recorului nr.252 din 18.11 2021 a fost aprobat Regilamentul de funcţionare a 

Comisiei pentru evaluarea condiţiilor de muncă şi stabilirea înlesnirilor angajaţilor 

Universirăţii care activează în condiţii nefavorabile și a fost creată comisia de evaluare care a 

activat și a prezentat rezultatele evaluării conform ordinului pînă la 31.12.2021. 

 S-a pregătit și sa reparizat fișele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă pentru fiecare angajat din structurile de deservire, blocurile de studiiși căminele 

studențești și sa petrecut instructajul întroductiv general cu angajații blocurilor de studii nr.1; 

2; 4A, 5; 6; căminele nr. 3; 19; și Serviciul deservire tehnică și întreținere patrimoniului.  

 S-a pregătit și sa reparizat fișele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă pentru angajații facultăților și alte structuri. 

 S-a elaborat instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă pentru facultățile USM 

 S-a procurat - 54 stingătoare și 60 de furtune pentru completarea blocurilor de studii și 

căminele studențești conform normelor aprobate prin HG nr. 1159 din 24-10-2007. 

 S-a reîncărcat 31 stingătoare la care a expirat termenu de expluatare de 5 ani. 
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XVI.Perspectivele de dezvoltare a USM 
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Perspectivele de dezvoltare a USM 
 

 Obiective Strategice 
- Asigurarea de condiţii garantate pentru studii de calitate; 

- Promovarea excelenţei în cercetare şi formarea tinerilor cercetători; 

- Valorificarea potenţialului uman şi susţinerea performanţei culturale şi sportive în cadrul 

instituţiei; 

- Crearea unui mediu universitar prietenos/favorabil studenţilor; 

- Deschidere şi cooperare academică internaţională; 

- Digitalizarea Universităţii de Stat din Moldova; 

- Promovarea identităţii şi imaginii Universităţii de Stat din Moldova ; 

- Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii financiare a universităţii. 

 

 Activități/Acțiuni 

 

Asigurarea de condiţii garantate pentru studii de calitate 

- Îmbunătăţirea continuă a programelor de studii, prin conectare la cerinţele pieţei muncii, a 

tehnologiilor educaţionale moderne şi valorificarea realizărilor ştiinţifice ; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor (fizice) favorabile realizării procesului educaţional şi de cercetare ; 

- Redimensionarea formării continue, prin acoperirea unei arii mai largi a domeniilor 

profesionale şi dezvoltării personale. 

 

Promovarea excelenţei în cercetare şi formarea tinerilor cercetători 

- Informarea continuă şi suport logistic în vederea participării la apeluri concursuri şi 

evenimente ; 

- Identificarea de noi surse de finanţare a activităţii de cercetare, în special internaţionale ; 

- Integrarea cercetătorilor şi a rezultatelor cercetării în curricula Consolidarea triunghiului 

cunoaşterii „EducaţieCercetare-Inovare” prin  integrarea rezultatelor cercetărilor în curricula 

universitate ; 

- Focalizare asupra creșterii calității publicațiilor și asupra creșterii impactului acestora în 

comunitatea academică și în societate. 

 

Valorificarea potenţialului uman şi susţinerea performanţei culturale şi sportive în cadrul instituţiei 

- Dezvoltarea resurselor umane ale universităţii într-un mediu colegial bazat pe  socializare, 

cooperare, colaborare axată pe valoarea profesională şi implicare permanentă; 

- Elaborarea şi implementarea programului de susţinere a cadrelor didactice tinere;  

- Susţinerea activităţilor sindicatului, asociaţiilor ştiinţifice studenţeşti pentru a promova o 

imagine corectă, elocventă a universităţii ; 

- Dezvoltarea capacităţii culturale şi sportive a instituţiei ca reper de recunoaştere şi catalizator al 

Performanţelor (sustenabilităţii). 

 

Crearea unui mediu universitar prietenos/favorabil studenţilor 

- Dezvoltarea unui sistem transparent de acordare a facilităţilor studenţilor ce excelează în 

învăţământ şi în activităţile de cercetare (e/electronic); 

- Încurajarea şi facilitarea participării studenţilor în organizaţii profesionale naţionale şi 

internaţionale (inclusive prin voluntariat);  

- Implicarea studenților în modalități moderne de instruire (metoda proiectelor); 

- Sporirea implicării cadrelor didactice în conducerea cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor. 
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Deschidere şi cooperare academică internaţională 

- Dezvoltarea curriculumului universitar din perspective internaţionalizării ; 

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de predare în limbi de circulaţie internaţională 

prin oferirea (gratuit) de cursuri ; 

- Creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice din alte state ; 

- Creşterea numărului de studenţi şi cadre academice incoming în programe de mobilitate 

academică precum Erasmus+, CEEPUS, AUF, Fulbright, Marie-Curie Sklodowska Grants, etc ; 

- Creşterea calităţii parteneriatelor universitare internaţionale ; 

 

Digitalizarea Universităţii de Stat din Moldova 

- Modernizarea extinderea canalelor digitale de comunicare, asigurarea accesului la Reţea în 

majoritatea sălilor de studii, în birouri şi campusul universitar, în condiţii care să asigure 

desfăşurarea activităţilor didactice sincron şi asincron în model tradiţional şi la distanţă ; 

- Extinderea capacităţii benzii de acces Internet ; 

- Lansarea serviciilor digitale universale în bază de cont unic, acces la aplicaţii şi resurse digitale 

instituţionale (Office 365 pentru Educaţie) ; 

- Formarea Competenţelor digitale ale cadrelor didactice universitare ; 

 

Promovarea identităţii şi imaginii Universităţii de Stat din Moldova 

- Sporirea vizibilităţii şi atractivităţii ofertelor educaţionale ale Universităţii de Stat din 

Moldova ; 

- Realizarea şi diseminarea diverselor materiale de promovare a ofertei educaţionale 

(programelor de studii) şi a imaginii facultăţii (broşuri, pliante, postere etc.) ; 

- Îmbunătăţirea relaţiei USM cu massmedia şi creşterea numărului de ştiri/articole despre 

Universitate ; 

- Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie privind deciziile luate de către organele de 

conducere la diferit nivel; 

 

Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii financiare a universităţii 

- Eficientizarea managementului instituţional al universităţii ; 

- Valorificarea patrimoniului instituţiei întru generarea surselor suplimentare de venit şi 

asigurarea mediului favorabil activităţii educaţionale şi administrative ; 

- Identificarea surselor de finanţare alternativă pentru modernizarea infrastructurii. 
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Anexa 1 Membrii Consiliului de Administrație 2021 

 
N Numele, prenumele Funcţia 

1.  Şarov Igor 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, rector, doctor în istorie, 

conferenţiar universitar 

2.  Dandara Otilia 
Prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică şi studenţească, doctor 

habilitat în pedagogie, profesor universitar 

3.  Cojocaru Violeta 
Prorector pentru management instituţional, doctor habilitat în drept, 

profesor universitar. 

4.  Corlat Sergiu Prorector pentru digitalizare 

5.  Hanganu Aurelia 
Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii intzernaţionale, doctor 

habilitat în filologie, conferenţiar universitar 

6.  Agachi Tatiana Şef Secţiei Resurse Umane 

7.  Bajurea Svetlana. Şef Departamentul Economico-Financiar şi Achiziţii 

8.  Baeş Sergiu Şef Departamentul Drept Privat, doctor, profesor universitar 

9.  Belei Elena Şef Departamentul Drept Procedural, doctor, conferenţiar universitar 

10.  Bîrsan Ana Şef Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor, conferenţiar universitar 

11.  Boian Ilie 
Şef Departamentul Ştiinţele Solului, Geografie, GSD, doctor, conferenţiar 

universitar 

12.  Borş Vladimir 
Şef Departamentul Ştiinţe Politice Şi Administrative, doctor, conferenţiar 

universitar 

13.  Botnarevschi Vergil Şef Departamentul Catedra Militară 

14.  Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

15.  Bulat Veronica 
Departamentul Economie, Marketing şi Turism, doctor, conferenţiar 

universitar 

16.  Bulicanu Victoria 
Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar 

universitar 

17.  Bulmaga Tatiana Şef, Secţia Relaţii Internaţionale 

18.  Bunduchi Elena Şef Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică 

19.  Bulimestru Ion Şef Departamentul Chimie, doctor, conferenţiar universitar 

20.  Ciocoi Tatiana 
Şef Departamentul Literatura Universală şi Comparată, doctor habilitat, 

conferenţiar universitar 

21.  Ciorchină Gheorghe Directorul Casei de Cultură 

22.  Capcelea Titu Şef Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar 

23.  Chilari Efim Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor USM, doctor în filosofie 

24.  Cojocaru Lilia Şef Departamentul Contabilitate 

25.  Cojocaru Maria 
Şef Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică, doctor, 

conferenţiar universitar 

26.  Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii 
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27.  Creţu Raisa 
Şef Oficiul Managementul Activităţii de Cercetare şi Protecţia Elaborărilor 

Ştiinţifice  

28.  Delinshi Daniela  
Şef Departamentul Limba Engleză şi Franceză Specializată, doctor, 

conferenţiar universitar 

29.  Dmitroglo Liliana 
Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, 

conferenţiar universitar. 

30.  Dogoter Lilia Directorul Bibliotecii Centrale Universitare 

31.  Dodul Dumitru 
Şef Departamentul Filozofie şi Antropologie, doctor, conferenţiar 

universitar 

32.  Dorul Olga Şef Departamentul Drept Internaţional, doctor, conferenţiar universitar 

33.  Ejova Cristina Şef Departamentul Relaţii Intenaţionale, doctor, conferenţiar universitar 

34.  Erhan Ana Şef Departamentul Tehnico-Administrativ şi Patrimoniu 

35.  Gafencu-Bucliş Doina Şef Cabinetul Rectorului 

36.  Gârlea Victor Preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor, şef Secţia Socială 

37.  Gîncu Irina Şef, Secţia Studii, doctor, conferenţiar universitar 

38.  Gladchi Viorica 
Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, 

conferenţiar universitar 

39.  Gonţa Cristina Şef Secţia Comunicare, Relaţii Publice Şi Ghidare în Carieră 

40.  Gurev Doina Şef Departamentul Drept Penal, doctor, conferenţiar universitar 

41.  Guţu Ion 
Şef Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, 

doctor, conferenţiar universitar 

42.  Guţu Vladimir 
Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie şi 

Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

43.  Grădinaru Angela 
Şef Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, 

conferenţiar universitar 

44.  Hămuraru Maria 
Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor în economie, conferenţiar 

universitar 

45.  Hâncu Boris Şef Departamentul Matematică, doctor, conferenţiar universitar 

46.  Lifari Viorica 
Şef Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală 

doctor, conferenţiar universitar 

47.  Matveev Sergiu 
Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar 

universitar 

48.  Milicenco Stela 
Şef Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar 

universitar 

49.  Mulic Andrei Şef Departamentul Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar 

50.  Negru Andrei Şef, Departamentul Public, doctor, conferenţiar universitar 

51.  Nica Denis Şef Departamentul Fizică Teoretică, doctor, conferenţiar universitar 

52.  Potâng Angela Şef Departamentul Psihologie, doctor, conferenţiar universitar 
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53.  Rotaru Liliana 
Şef Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, doctor, 

conferenţiar universitar 

54.  Scutaru Alexandru 
Şef Departamentul Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar 

universitar 

55.  Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor 

56.  Sochircă Vitalie 
Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar 

universitar 

57.  Solcan Alexandru 
Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, 

doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar 

58.  Stepanov Georgeta 
Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în ştiinţe politice, 

profesor universitar 

59.  Şevciuc Maia Şef Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, profesor universitar  

60.  Tacu Mariana 
Şef Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar 

universitar 

61.  Tomuleţ Valentin 
Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor 

universitar 

62.  Tugarev Laura 
Şef Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar 

universitar 

63.  Ungureanu Valeriu  
Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-

matematice, conferenţiar universitar 

64.  Usatîi Ludmila Decanul Facultăţii de Litere, doctor  în filologie, conferenţiar universitar 

65.  Varzari Elena 
Şef Departamentul Lingvistăcă Română şi Ştiinţă Literară, , doctor, 

conferenţiar universitar 

66.  Vatavu Sergiu 
Şef Departamentul Fizică Aplicată şi Informatică, doctor, conferenţiar 

universitar 
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ANEXA 2 Programe DE STUDII SUPERIOARE şi forme de realizare 

CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ 
 

 

 

Codul şi 

denumirea 

domeniului 

general de 

studiu 

Codul şi 

denumirea 

domeniului de 

formare 

profesională 

Specialitatea/programul de 

studii la ciclul I (licenţă) 

Nr. 

credite 

Forma de 

realizare 

 

                    Statutul 

  Hotărârea de 

acreditare/autorizare provizorie 

 

Perioada de autorizare 

provizorie/acreditare 

(conform deciziei 

ANACEC) 

 

011 Știinţe ale 

educaţiei 

0111 Știinţe 

ale educaţiei 

0111.3 Psihopedagogie 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02. 2018 

2018 - 2023 

0113 

Pedagogie în 

învăţământul 

primar 

0113.1/0114.10 Pedagogie în 

învăţământul primar şi limba 

engleză 

180 Cu 

frecvență  

Acreditat  

 0113.1/0111.3 Pedagogie în 

învăţământ primar şi 

psihopedagogie 

 Cu 

frecvență 

redusă 

  

0114 Formarea 

profesorilor 

0114.1 Matematică 180 Cu 

frecvență 

În proces de autorizare  

0114.2 Informatică 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02. 2018 

2018 - 2023 

0114.3 Fizică 180 Cu 

frecvență 

  

0114.5 Chimie 180 Cu 

frecvență 

  

0114.6 Biologie 180 Cu 

frecvență 

  

0114.6 Biologie și 0114.7 240 Cu În proces de acreditare  
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Geografie frecvență 

0114.8/0114.10 Limba şi 

literatura română şi limba 

franceză 

240 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692, din 11.07.2018 

În proces de reacreditare 

2018 - 2021 

0114.8 Limba şi literatura română 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02.2018 

2018 - 2021 

0114.8/0114.10 Limba şi 

literatura română şi limba engleză 

240 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692, din 11.07.2018 

2018 - 2023 

0114.9/0114.10 Limba şi 

literatura rusă şi limba engleză 

240 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692, din 11.07.2018 

În proces de reacreditare 

2018 - 2021 

0114.10 Limba engleză şi 

franceză 

240 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02.2018 

2018 - 2023 

0114.10 Limba franceză şi 

engleză 

240 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02.2018 

2018 - 2023 

0114.10 Limba germană şi 

engleză 

240 Cu 

frecvență 

În proces de acreditare  

0114.11 Istorie 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02.2018 

2018 - 2023 

0114.11/0114.10 Istorie şi limbă 

engleză 

240 Cu 

frecvență 

În proces de acreditare  

0114.15 Educaţie civică 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02.2018 

2018 - 2023 

022 Știinţe 

umaniste 

 

0220 

Antropologie 

0220.1 Antropologie 180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 304 din 13.03.2020 

2020-2025 

0222 Istorie şi 

arheologie 

0222.1 Istorie 

 

180 Cu 

frecvență, 

Cu 

Acreditat AQAS 

Hotărârea de Guvern nr. O82, 

20.02.2017 

2017 - 2022 
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frecvență 

redusă 

0223 Filozofie 

şi etică 

0223.1 Filozofie 180 Cu 

frecvență  

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

023 Filologie 

 

0231 Studiul 

limbilor 

0231.2 Limba spaniolă şi engleză 180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019-2024 

0231.3 Traducere şi interpretare. 

Limba engleză şi franceză 

180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019-2024 

0231.3 Traducere şi interpretare. 

Limba engleză şi italiană 

180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

0231.3 Traducere şi interpretare. 

Limba engleză şi germană 

180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

0231.3 Traducere şi interpretare. 

Limba franceză şi engleză 

180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

0232 Limbi şi 

literaturi 

0232.1 Limba şi literatura română 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130, din 07.02.2018 

2018 - 2023 

031 Știinţe 

sociale şi 

comportamentale 

0312 Știinţe 

politice 

0312.1 Politologie  180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 497din 19.05.2021 

2021-2026 

0312.2 Relaţii Internaţionale 180 Cu 

frecvență 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1901 din 26.12.2018 

2018 - 2023 

0313 

Psihologie 

0313.1 Psihologie 180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1901 din 26.12.2018 

2018 - 2023 

0314 

Sociologie 

0314.1 Sociologie 180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

0319 Asistenţă 0319.1 Asistenţă socială 180 Cu Ordinul MECC 2019 - 2024 
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socială frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

nr. 1167 din 19.09.2019 

032 Jurnalism şi 

informare 

0321 Jurnalism 

şi comunicare 

0321.1 Jurnalism şi procese 

mediatice 

180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1901 din 26.12.2018 

2018 - 2023 

0321.2 Comunicare şi relaţii 

publice 

180 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

0322 

Biblioteconomi

e, informare şi 

studii 

arhivistice 

0322.1 Biblioteconomie, asistenţă 

informaţională şi arhivistică 

180 Cu 

frecvență 

redusă 

  

040 Știinţe 

administrative 

0400 Știinţe 

administrative 

0400.1 Administraţie  publică 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

041 Știinţe 

economice 

0411 

Contabilitate 

0411.1 Contabilitate 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr. 692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

0412 Finanţe şi 

bănci 

0412.1 Finanţe şi Bănci 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Acreditat AQAS 

Hotărârea de Guvern 

nr.O82 din 20.02.2017 

În proces de reacreditare 

2017-2022 

0413  Business 

şi administrare 

0413.1 Business şi administrare 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 
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redusă 

0414 

Marketing 

0414.1 Marketing şi logistică 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

042 Drept 0421 Drept 0421.1 Drept 240 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr.731 din 19.10.2015 

2015-2020 

050 Știinţe 

chimice 

0500 Chimie 0500.1 Chimie 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1901 din 26.12.2018 

2018 - 2023 

0500.2 Chimie biofarmaceutică 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

051 Știinţe 

biologice 

0511 Biologie 0511.1 Biologie 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130 din 07.02.2018 

2018 - 2023 

0511.2  Biologie moleculară 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

În proces de reacreditare 

2018 - 2021 

052 Știinţe ale 

mediului 

0521 Știinţe 

ale mediului 

0521.1 Ecologie 180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 304 din 13.03.2020 

2020 - 2025 

053 Știinţe fizice 0532 Știinţe 

ale pământului 

0532.1 Geografie 180 Cu 

frecvență 

(USDC) 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018-2021 
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0533 Fizică 0533.1 Fizică 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130 din 07.02.2018 

2018 - 2023 

054 Matematică 

şi statistică 

0541 

Matematică 

0541.1 Matematică 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130 din 07.02.2018 

2018 - 2023 

0541.2 Matematici aplicate 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

061 Tehnologii 

ale informaţiei şi 

comunicaţiilor 

0612 

Proiectarea şi 

administrarea 

sistemelor 

informaţionale 

0612.2 Managementul informaţiei 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

0613 

Dezvoltarea 

produselor 

program şi a 

aplicaţiilor 

0613.1 Tehnologia informaţiei 240 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

În proces de reacreditare 

2018 - 2021 

0613.4 Informatică 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr. 130 din 07.02.2018 

2018 - 2023 

0613.5 Informatică aplicată 180 Cu 

frecvență 

Hotărârea de Guvern 

nr.692 din 11.07.2018 

2018 - 2023 

071 Inginerie şi 

activităţi 

inginereşti 

0710 Inginerie 

şi management 

0710.2 Inginerie şi managementul 

calităţii 

240 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 304 din 13.03.2020 

2020-2025 

0711 Inginerie 

chimică şi 

procese 

0711.1Tehnologie chimică 

industrială 

240 Cu 

frecvență 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

0711.3 Tehnologia produselor 

cosmetice şi medicinale 

240 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

073 Arhitectură și  0731.6 Arhitectura peisajeră și 240 Cu Autorizat 2021 - 2026 
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construcții amenajarea spațiilor verzi frecvență Decizia ANACEC 

nr. 62 din 04.10.2021 

082 Silvicultură 0821 

Silvicultură 

0821.1 Silvicultură şi grădini 

publice 

240 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

101 Servicii 

publice 

1013 Servicii 

hoteliere, 

turism şi 

agrement 

1013.1 Servicii hoteliere, turism şi 

agrement 

180 Cu 

frecvență, 

Cu 

frecvență 

redusă 

Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 
 

ANEXA 3 CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTER 

Universitatea de Stat din Moldova asigură formarea profesională iniţială la următoarele programe de studii superioare,  ciclul II, master  

Domeniul general de 

studii 

 

Domeniul de studii 

profesionale 
Program de master 

Tip program/ 

nr.  credite 

Statutul 

 Hotărârea de 

acreditare/autorizare 

provizorie 

 

Perioada de autorizare 

provizorie/acreditare 

 

011 Știinţe ale 

Educaţiei 

0111 Ştiinţe ale 

educaţiei   

 

Management 

educaţional 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

Formarea formatorilor MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

Consilierea pentru 

probleme de familie 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

2019 - 2024 

Tehnologii 

informaționale în 

educație  

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

Autorizare  

2019-2024 

022 Știinţe Umaniste 0222 Istorie și 

arheologie 

 

Stat şi societate din 

perspectivă istorică 

(forme de guvernare, 

securitate naţională şi 

relaţii internaţionale) 

MP-120 În proces de acreditare  

Istoria şi Cultura 

religiilor 

MP-120 În proces de acreditare  

Managementul 

patrimoniul cultural 

MP-120 În proces de acreditare  

0220 Antropologie Filozofie, antropologie 

şi management cultural 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1902 din 26.12.2018 

Autorizare 

2018 - 2023 

0223 Filozofie și etică Filozofii contemporane MP-120 În proces de acreditare  

023 Filologie 0231 Studiul limbilor 

 

Traducere şi interpretare 

de conferinţe  

MP-120 Acreditat 2021-2026 

Comunicare 

multilingvă, 

management 

intercultural şi limbaje 

MP-90 În proces de acreditare  
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de afaceri  

Comunicare 

multilingvă, 

management 

intercultural şi limbaje 

de afaceri  

MP-120 În proces de acreditare  

0232 Limbi și literaturi 

 

Limba, literatura şi 

civilizaţie românească 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1902 din 26.12.2018 

Autorizare 

2018 - 2023 

Limba şi literatura rusă: 

comunicare 

interculturală şi 

organizaţională 

MP-120 În proces de acreditare  

031 Știinţe Sociale şi 

Comportamentale 

0313 Psihologie 

 

Psihologia judiciară MP-120 Ordinul MECC 

nr. 497 din 19.05.2021 

2021-2026 

Psihologia muncii şi 

organizaţională 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 497 din 19.05.2021 

2021-2026 

Psihologia clinică MP-120 Ordinul MECC 

nr. 497 din 19.05.2021 

2021-2026 

0312 Științe politice 

 

Analiză şi consiliere 

politică 

MP-120   

Management politic şi 

electoral 

MP-120   

Studii diplomatice MP-120 Ordinul MECC 

nr. 497din 19.05.2021 

2021-2026 

Studii europene MP-120 Ordin MEEC 

1219 din 10.09.21 

2021-2026 

Studii de securitate 

națională  

MP-120 Autorizare  

SENAT USM  

2021-2026 

0314 Sociologie  

 

Sondaje de opinie, 

marketing şi publicitate 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 497din 19.05.2021 

2021-2026 

 

0319 Asistenţă socială Managementul 

serviciilor sociale  

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 497 din 19.05.2021 

2021-2026 
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032 Jurnalism şi 

Informare 

0321 Jurnalism și 

comunicare 

Producție video și media 

promoting 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

Autorizare  

2019-2024 

Relaţii publice şi 

publicitate 

MP-120 Acreditat 2021-2026 

040 Știinţe 

Administrative 

0400 Ştiinţe 

administrative 

Politici şi servicii 

publice 

MP-120 Acreditat 2021-2026 

041 Știinţe Economice 0413 Business și 

administrare 

Managementul 

resurselor umane 

MP-120 Acreditat  2021-2026 

Administrarea afacerilor MP-120 Acreditat 2021-2026 

0414 Marketing 

 

Studii în marketing MP-120 Acreditat 2021-2026 

0412 Finanțe și bănci Finanţe publice şi 

fiscalitate 

MP-120 Ordin MEEC 

1219 din 10.09.21 

2021-2026 

Administrare bancară MP-120 Ordin MEEC 

1219 din 10.09.21 

2021-2026 

Gestiunea finanţelor şi 

contabilitatea în afaceri 

MP-120 Ordin MEEC 

1219 din 10.09.21 

2021-2026 

0411 Contabilitate 

 

Audit şi expertiză 

financiară 

MP-120 Ordin MEEC 

1219 din 10.09.21 

2021-2026 

Contabilitatea 

întreprinderii 

MP-120 Ordin MEEC 

1219 din 10.09.21 

2021-2026 

042 Drept 0421 Drept 

 

Drept fiscal şi vamal MP-90   

Drept fiscal şi vamal MP-120   

Drept penal MP-90 Hotărârea de Guvern 

nr.883 din 28.12.2015 

2015 - 2018  

 

Drept penal MP-120   

Drept public şi 

guvernare electronică 

MP-90 Hotărârea de Guvern 

nr.883 din 28.12.2015 

2015 - 2018  

 

Dreptul relaţiilor de 

muncă şi comerciale în 

afaceri 

MP-90   

Dreptul relaţiilor de 

muncă şi comerciale în 

MP-120   
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afaceri 

Drept internaţional MP-90 Hotărârea de Guvern 

nr.883 din 28.12.2015 

2015 - 2018  

 

Drept internaţional MP-120   

Drept civil MP-90 Hotărârea de Guvern 

nr.883 din 28.12.2015 

2015 - 2018  

 

Drepturile omului MP-90   

Drepturile omului MP-120   

Proces penal şi 

criminalistică 

MP-90 Hotărârea de Guvern 

nr.883 din 28.12.2015 

2015 - 2018 

Proceduri judiciare civil MP-90 Hotărârea de Guvern 

nr.883 din 28.12.2015 

2015 - 2018 

050 Știinţe Chimice 0500 Chimie 

 

Chimie coordinativă MS-120   

Materiale avansate în 

chimie și 

biofarmaceutică 

MP-120 Autorizat   

2022-2026 

051 Știinţe Biologice 0511 Biologie Ştiinţe biologice aplicate MP-120 În proces de acreditare  

Biologie Moleculară MȘ-120 

(USDC) 

În proces de acreditare  

052 Știinţe ale 

Mediului 

0521 Ştiinţe ale 

mediului 

Managementul mediului MP-120 În proces de acreditare  

053 Știinţe Fizice 0533 Fizică 

 

Fizica MS-120 Acreditat 2022-2026 

Fizica teoretică  MS-120   

054 Matematică Și 

Statistică 

0541 Matematică Structuri matematice şi 

metode de soluţionare a 

problemelor aplicative 

MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1902 din 26.12.2018 

2018 - 2023 

061 Tehnologii ale 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

0613 Dezvoltarea 

produselor program și a 

aplicațiilor 

Informatica aplicată  MP-120 Ordinul MECC 

nr. 1167 din 19.09.2019 

Autorizare  

2019-2024 

Tehnologii 

informaționale în 

modelare 

MP-120 În proces de acreditare  



 

194 
 

071 Inginerie şi 

Activităţi Inginereşti 

0711 Inginerie chimică 

şi procese 

Tehnologia produselor 

cosmetice şi medicinale 

MP-120   

Tehnologii moderne în 

industria cosmetică, 

farmaceutică și în 

protecția mediului 

MP-120 Autorizat 2022-2026 

0710 Inginerie și 

management 

 

Procedee şi metode de 

măsurare în ingineria 

mediului 

MP-120 În proces de acreditare  

082 Silvicultură 0821 Silvicultură Reproducerea 

genofondului silvic 

MP-90   

Design de landşaft şi 

spaţii verzi 

MP-120 În proces de acreditare  

101 Servicii Publice 1013 Servicii hoteliere, 

Turism și Agrement 

 

Management şi 

Marketing Hotelier şi 

Turism 

MP-120 Decizia ANACEC 

nr. 22 din 25.06.2021 

2021-2026 

  



 

 

Anexa 3 Școli doctorale și programe de doctorat autorizate, USM 

 

 

Nr. d/o Școala Doctorală Domeniul Științific Programul doctoral 

1.  

Științe Fizice, Matematice, ale 

Informației și Inginerești  
 

(Consorțiu: Universitatea de Stat din 

Moldova, Institutul de Fizică 

Aplicată, Institutul de Inginerie 

Electronică și Nanotehnologii 

„Dumitru Ghițu”, Institutul de 

Dezvoltare a Societății 

Informaționale, Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul) 

1. Științe ale naturii 

111.01 – Analiză matematică 

2.  111.02 – Ecuații diferențiale 

3.  
111.03 – Logică matematică, algebra și 

teoria numerelor 

4.  111.04 – Geometrie și topologie 

5.  112.01 – Matematica de calcul 

6.  
112.03 – Cibernetică matematică și 

cercetări operaționale 

7.  
121.01 – Bazele teoretice ale 

informaticii 

8.  121.03 – Programarea calculatoarelor 

9.  122.02 – Sisteme informatice 

10.  
122.03 – Modelare, metode 

matematice, produse program 

11.  131.01 – Fizică mathematică 

12.  131.03 – Fizică statistică și cinetică 

13.  
131.04 – Fizică computațională și 

modelarea proceselor 

14.  
133.02 – Fizica lichidelor și 

materialelor moi 

15.  133.04 – Fizica stării solide 

16.  
134.01 – Fizica și tehnologia 

materialelor 

17.  
134.03 – Fizica nanosistemelor și 

nanotehnologii 

18.  
2. Științe inginerești și 

tehnologii 

232.02 – Tehnologii, produse și 

sisteme informaționale 

19.  

Științe Biologice, Geonomice, 

Chimice și Tehnologice  
 

(Consorțiu: Universitatea de Stat din 

Moldova,  Institutul de Zoologie, 

Institutul de Microbiologie și 

Biotehnologie, Institutul de 

Genetică, Fiziologie și Protecție a 

Plantelor, Institutul de Fiziologie și 

Sanocreatologie, Institutul de 

Ecologie și Geografie, Grădina 

Botanică (Institut),  Institutul de 

Geologie și Seismologie, Institutul 

de Chimie, Universitatea de Stat din 

Tiraspol) 

1. Științe ale naturii 

141.01 – Chimie anorganică 

20.  141.02 – Chimie coordinativă 

21.  141.04 – Chimie bioanorganică 

22.  
142.02 – Metode spectrale de analiză a 

substanțelor chimice 

23.  
142.03 – Metode chimice și 

electrochimice de analiză a 

substanțelor 

24.  143.01 – Chimie organică 

25.  
143.02 – Chimia comușilor 

macromoleculari 

26.  
143.04 – Chimie bioorganică, chimia 

compușilor naturali și fiziologic activ 

27.  144.01 – Chimie fizică 

28.  145.01 – Chimie ecologică 

29.  145.02 – Chimie ecologică a apei 

30.  151.01. Geologie generală şi regional 

31.  151.02. Hidrogeologie 

32.  151.03. Geologie inginerească 



 

 

33.  151.04. Paleontologie și stratigrafie 

34.  
152.01. Geofizică, metode geofizice de 

prospectare și explorare a zăcămintelor 

subterane 

35.  
153.01. Teoria și metodologia 

geografiei 

36.  
153.02. Geografie fizică, biogeografie 

și geografia solurilor, geoecologie 

37.  
153.03. Geomorfologie și geografie 

evolutivă 

38.  153.04. Hidrologie și resurse de apă 

39.  
153.05. Meteorologie, climatologie, 

agrometeorologie 

40.  
153.06. Cartografie geografică și 

geoinformatică 

41.  153.07. Teledetecţie și fotointerpretare 

42.  154.01. Geografie economică şi socială 

43.  
154.02. Geografia populaţiei şi a 

aşezărilor umane 

44.  154.03. Geografie istorică 

45.  155.01. Pedologie, 

46.  
161.01. Biologia dezvoltării, 

embriologie 

47.  161.02. Biofizică 

48.  161.03. Radiobiologie 

49.  161.04. Sanocreatologie 

50.  162.01. Genetică vegetală 

51.  162.02. Genetica omului şi animalelor 

52.  162.03. Genetica reproducerii 

53.  162.04. Bioinformatică 

54.  163.01. Biologie moleculară 

55.  163.02. Biochimie 

56.  163.03. Citologie şi histologie 

57.  163.04. Microbiologie 

58.  163.05. Virusologie 

59.  163.06. Micologie 

60.  164.01. Botanică 

61.  164.02. Fiziologie vegetală 

62.  165.01. Fiziologia omului şi animalelor 

63.  165.02. Zoologie 

64.  165.03. Ihtiologie 

65.  165.04. Entomologie 

66.  165.05 – Parazitologie 

67.  166.01. Ecologie 

68.  
166.02. Protecţia mediului şi folosirea 

raţională a resurselor naturale 

69.  
167.01. Biotehnologie, 

bionanotehnologie 

70.  
167.02. Sisteme și modele 

biotehnologice 

71.  2. Științe inginerești și 254.04 – Tehnologii chimice ale 



 

 

tehnologii produselor specifice 

72.  
254.06 – Tehnologia produselor 

cosmetice 

73.  
254.07 – Tehnologia produselor 

farmaceutice 

74.  

Științe Sociale și ale Educației 

 

(Consorțiu: Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, Institutul Național de 

Informații și Securitate „Bogdan 

Întemeietorul Moldovei” Serviciul 

Informații și Securitate) 

5. Științe sociale și 

economice 

511. 01 – Psihologie generală 

75.  531.01. Teoria generală a educaţiei 

76.  531.03. Pedagogie istorică 

77.  
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi 

discipline de învăţămînt) 

78.  533.01. Pedagogie universitară 

79.  533.03. Pedagogia adulţilor 

80.  
541.01. Teoria şi metodologia 

sociologiei 

81.  
541.02. Structură socială, instituţii şi 

procese sociale 

82.  
542.01. Teoria şi practica asistenţei 

sociale 

83.  
561.01 – Teoria, metodologia 

politologiei; instituții și procese 

politice 

84.  
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor 

internaţionale şi a diplomaţiei 

85.  
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale 

şi politicii externe 

86.  
562.03. Probleme şi strategii ale 

dezvoltării globale şi regionale 

87.  
562.04. Teoria integrării europene, 

instituţii, procese şi politici europene 

88.  571.01. Jurnalism şi procese mediatice 

89.  571.02. Comunicare şi relaţii publice 

90.  
572.01. Procese şi metodologii în 

activităţi editorial 

91.  
572.02. Infodocumentare; 

biblioteconomie și ştiinţa informării 

92.  

Școala Doctorală Științe 

Economice  
 

(Consorțiu: Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul) 

 

5. Științe sociale și 

economice 

521.01. Teorie economică şi politici 

economice 

93.  
521.02. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale 

94.  
521.03. Economie şi management în 

domeniul de activitate 

95.  521.04. Marketing şi logistică 

96.  522.01. Finanţe 

97.  
522.02. Contabilitate; audit; analiză 

economică 

98.  

Școala Doctorală Științe Juridice  

 

(Consorțiu: Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul); 

 

5. Științe sociale și 

economice 

551.01. Teoria generală a dreptului 

99.  552.01. Drept constituţional 

100.  552.02. Drept administrativ 

101.  
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, 

vamal) 

102.  552.04. Drept funciar şi al mediului 

103.  552.05. Drept informaţional 

104.  
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi 

culturii 



 

 

105.  552.07. Drept contravenţional 

106.  
552.08. Drept internaţional şi european 

public 

107.  553.01 . Drept civil 

108.  553.02. Dreptul afacerilor 

109.  553.03. Drept procesual civil 

110.  553.04. Dreptul familiei 

111.  
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei 

sociale 

112.  
553.06. Drept internaţional şi european 

privat 

113.  
554.01 – Drept penal și execuțional 

penal 

114.  554.02 – Criminologie 

115.  554.03. Drept procesual penal 

116.  
554.04. Criminalistică, expertiză 

judiciară, investigaţii operative 

117.  

Școala Doctorală Științe 

Umanistice (Consorțiu: 

Universitatea de Stat din Moldova, 

Institutul de Istorie, Institutul de 

Filologie Română „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu”, Biblioteca 

Științifică „Andrei Lupan” (Institut), 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Științe umaniste 

611.01. Istoria Moldovei (pe perioade) 

118.  611.02. Istoria românilor (pe perioade) 

119.  611.03. Istoria universală (pe perioade) 

120.  
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor 

istorice 

121.  611.06. Documentologie şi arhivistică 

122.  
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii (pe 

domenii) 

123.  612.01. Etnologie 

124.  613.01. Arheologie 

125.  631.01 – Ontologie și gnoseologie 

126.  631.02 – Filozofie istorică 

127.  
631.04 – Filosofia științei și tehnicii 

(pe domenii) 

128.  
631.05. Filosofia socială, antropologie 

filosofică, filosofia culturii 

129.  
621.01. Lingvistică generală; filosofia 

limbajului; psiholingvistică; lingvistică 

informatizată 

130.  621.02. Gramatică 

131.  
621.03. Fonetică și fonologie; 

dialectologie; istoria limbii; 

sociolingvistică; etnolingvistică 

132.  
621.04. Lexicologie şi lexicografie; 

terminologie şi limbaje specializate; 

traductologie 

133.  
621.05. Semiotică; semantică; 

pragmatică 

134.  
621.06. Teoria textului; analiza 

discursului; stilistică 

135.  621.07. Glotodidactică 

136.  622.01. Literatură română 

137.  
621.01. Lingvistică generală; filosofia 

limbajului; psiholingvistică; lingvistică 

informatizată 

138.  621.02. Gramatică 



 

 

139.  
621.03. Fonetică și fonologie; 

dialectologie; istoria limbii; 

sociolingvistică; etnolingvistică 

140.  
621.04. Lexicologie şi lexicografie; 

terminologie şi limbaje specializate; 

traductologie 

141.  
621.05. Semiotică; semantică; 

pragmatică 

142.  
621.06. Teoria textului; analiza 

discursului; stilistică 

143.  621.07. Glotodidactică 

144.  
622.02. Literatură universală și 

comparată 

145.  622.03. Teoría literaturii 

146.  622.04. Folcloristică 

 

  

 



 

 

 


