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Anexa nr. 1 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1.  Eremia Ion Dr. hab. 
Cerc. ştiinţific 

principal 
 

2.  Cocârlă Pavel Dr. Hab. 
Cercetător ştiinţific 

coordonator 
 

3.  Rotaru Liliana Dr. 
Cercetător ştiinţific 

superior 
 

4.  Tomuleţ Valentin Dr. hab. 
Cercetător ştiinţific 

superior 
 

5.  Bubuioc Mariana - 
Cercetător ştiinţific 

stagiar 
 

6.  Tanas Tatiana - Laborant superior  
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2.  Obiectivele și sarcinile proiectului (până la o pagină)  

 

Orice cercetare de ordin istoric are nevoie de un fundament documentar solid. 

Realizarea Istoriei Universităţii de Stat din Moldova şi al evoluţiei ştiinţei în cadrul 

învăţământului superior are acest fundament documentar – sursele istorice inedite.  

Scopul proiectului este valorificarea materialului documentar inedit privind istoria 

Universităţii de Stat din Moldova ca parte conexă a învăţământului superior din Republica 

Moldova, material aflat în arhivele de stat, care aşteaptă cercetătorul în vederea punerii în 

circuitul ştiinţific şi educaţional naţional şi internaţional al acestuia.  

Reieşind din scopul propus Proiectul următoarele obiective: 

1.Depistarea, sistematizarea şi analiza materialelor documentare din diferite instituţii şi 

colecţii particulare, necesare pentru realizarea scopului propus. 

2. Elaborarea unor serii de articole tematice care ar servi drept instrument de lucru 

pentru cercetarea istoriei învăţământului superior din Republica Moldova şi educaţia civică a 

tinerei generaţii. 

3. Elaborarea şi publicarea monografiei Istoria Universităţii de Stat din Moldova 

4. Punerea în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional a surselor documentare şi 

informaţiilor inedite cu referire la subiectul cercetat.  

5. Evaluarea posibilităţilor de publicare şi publicarea celor mai valoroase surse 

documentare aflate în arhivele naţionale şi internaţionale privind istoria Universităţii de Stat din 

Moldova – Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale  

Elementul novator constă în aplicarea unor mecanisme concrete de cercetare care vor 

permite colectarea şi publicarea materialului inedit, fiind astfel efectuată tentativa concretă de 

racordare a evoluţiei Universităţii de Stat din Moldova cu învăţământul superior din republică, 

ceea ce va permite alinierea la  standardele europene. 

Un asemenea proiect este interdisciplinar, aşa cum acesta îmbină în sine metode de 

cercetare istorică cu uneltele de lucru din domeniul arhivisticii, biblioteconomiei şi ştiinţelor 

comunicării. 

 

3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului  

În rezultatul activităţii de investigare au fost realizate investigaţii în arhive pentru 

depistarea surselor documentare, prelucrarea preliminară a acestora, fost elaborat planul de lucru 

și sarcini individuale de cercetare pentru fiecare membru al proiectului de cercetare. De 

asemenea, a fost continuată activitatea de cercetare în arhivele din Republica Moldova: Arhiva 

Naţională din RM, Arhiva Ministerului Educaţiei, Arhiva Organizaţiilor social-politice, Arhiva 

SIS-ului, Arhiva USM, unde au fost identificate mai multe fonduri care conţin materialele 
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necesare realizării  temei proiectului. Materialele au fost structurate și prelucrate pe 

compartimentele de cercetare. 

           Pe data de 24 aprilie 2015 s-a desfășurat Sesiunea științifică a Departamentului Istoria 

Românilor, Universală și Arheologie, ediția a II-a. În cadrul acesteia și-a desfășurat activitatea 

secția Învățământul din Republica Moldova. Istorie și probleme. În această secțiune membrii 

proiectului au prezentat și discutat comunicări cu privire la Istoria Universității de Stat din 

Moldova, rezumatele cărora au fost publicate. Au fost discutate probleme precum baza 

legislativă a activității științifice în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, 

Evoluția competenței etnice a absolvenților USM repartizați în școlile superioare și instituțiile 

de cercetare științifică din RSSM, Problema limbii de stat și a grafiei latine în cadrul Consiliului 

Științific al Universității de Stat din Chișinău, Implementarea Hotărârilor Sesiunii a XIII-a a 

Sovietului Suprem a RSSM cu privire la limbă și alfabet la Universitatea de Stat din Moldova, 

care sunt doar unele aspecte ale cercetării Istoriei USM. 

Pe parcursul anului 2015 a fost elaborat plan-prospectul studiului Istoria Universității de 

Stat din Moldova, a fost studiată literatura de specialitate și sursele documentare publicate și, de 

asemenea, din arhivele Republicii Moldova. Pe parcursul activității, o parte din rezultatele 

investigației științifice au fost valorificate în cadrul Conferinței științifice internaționale 

Educație și viața spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective, unde a fost demonstrată 

ineficiența educației ateiste în instituțiile de învățământ superior din RSSM, inclusiv de la 

Universitatea de Stat din Moldova. Rezultatele investigațiilor sunt expuse și în compartimentele 

respective ale Istoriei Universității de Stat din Moldova, în care istoria acestei instituții de 

învățământ superior este prezentată într-un mod original, mai ales în temeiul materialelor de 

arhivă 

În rezultatul investigațiilor ulterioatre a fost elaborat manuscrisul lucrării Istoria 

universității de stat din Moldova, alcătuit din două părți – partea I – Universitatea de Stat din 

Moldova între 1946 – sfârșitul anilor 80 ai secolului al XX-lea și, partea a II-a – Universitatea de 

Stat din Moldova de la începutul anilor 90 ai secolului XX până în 2016. Partea I este alcătuită 

din 7 compartimente iar partea II este alcătuită din 11 compartimente. Compartimentele incluse 

conțin cele mai importante probleme ale istoriei Universității de Stat din Moldova, de la 

fondarea ei în anul 1946 și până în anul 2015, inclusiv. 

Tratatul Istoria Universității de Stat din Moldova prezintă în sine o expunere exhaustivă 

a evenimentelor care s-au perindat din momentul deschiderii acestei instituții și până în zilele 

noastre. El include o serie de compartimente scrise pe materialele culese din arhivele Republicii, 
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în care se analizează o serie de probleme, precum ar fi: fondarea și începutul activității USM, 

baza materială, organizarea facultăților, catedrelor și corpul ui didactico-științific, organizarea și 

derularea procesului de studiu, criteriile de înmatriculare și completare a contingentului 

studențesc, formarea școlilor științifice și rolul lor în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, 

rolul Universității de Stat din Moldova în contextul mișcării de renaștere și eliberare națională, 

pregătirea cadrelor didactico-științifice prin intermediul masteratului, doctoratului (aspiranturii) 

și postdoctoratului, procesul de constituire și realizare a noului concept al procesului de studii, 

Universitatea în relațiile internaționale și rolul Universității de Stat din Moldova în calitate de 

promotor al performanței didactice și științifice în învățământul superior din Republica 

Moldova. Către 1 octombrie 2016 studiul Istoria Universității de Stat din Moldova a fost 

publicat.  

Ulterior au fost continuate studiile în Arhiva Națională a Republicii Moldova, Arhiva 

Universității de Stat din Moldova, Arhiva Ministerului Educației, Arhiva Organizațiilor Social-

Politice din Republica Moldova și au fost depistate materiale noi ce țin de istoria Universității de 

Stat din Moldova pentru completarea volumului de documente ce a fost preconizat. În anul 2017 

au fost continuate investigațiile în Arhiva Naţională a Republicii Moldova,  în arhiva 

Universităţii de Stat din Moldova, Arhiva Universităţii Alecu Russo din Bălţi, arhiva Minis-

terului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica 

Moldova și depistate materiale noi care se referă la istoria Universităţii de Stat din Moldova. 

Documentele respective sunt necesare pentru alcătuirea volumului de documente şi materiale ce 

ţin de istoria Universităţii de Stat din Moldova, pregătit şi publicat în anul 2018. Al doilea volum 

de documente, Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente și materiale este publicat 

în anul 2019. 

 

4.   Rezumat (până la o pagină) 

Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în 

cadrul proiectului în anul 2015 (pînă la 300 cuvinte) 

În cadrul investigației Istoriei Universității de Stat din Moldova, în temeiul materialelor de 

arhivă, a fost demonstrat rolul directiv al Universității de Stat din Moldova în procesul evoluției 

școlii superioare și a instituțiilor de cercetare din RSSM. Studiul întreprins demonstrează clar 

ponderea majoră a specialiștilor formați la USM, care, ulterior, activează în școala superioară 

sau în instituțiile de cercetare științifică de la Academia de Științe a Moldovei. De o atenție 

binemeritată s-au bucurat cadrele didactice și studenții de la USM, pentru prima dată, utilizând 

metodologia abordării civilizaționale au fost investigate problemele ce țin de mentalitate, viață 
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cotidiană, ideologie. Evoluția procesului de studii la USM în perioada restructurării a fost 

abordată în temeiul materialelor inedite, reușindu-se să se puncteze principalele momente ale 

modificării treptate a procesului de studii prin eliminarea disciplinelor ideologizate. Examinarea 

problemei privind locul și rolul USM în mișcarea de renaștere și eliberare națională a demonstrat 

ponderea înaltă a colaboratorilor USM în acest proces. Pe principii noi a fost investigată 

problema evoluției valorilor universitare (facultăți, catedre, centre și laboratoare de cercetare 

științifică), reușindu-se prezentare dinamică a acestora, indicându-se motivele și cauzele 

modificărilor. Pentru prima dată, în temeiul materialelor de arhivă, a fost investigată problema 

evoluției cadrelor didactico-științifice de la USM în perioada anilor 1990-2015, aspectele 

cantitativ și calitativ. De o atenție majoră s-a bucurat și evoluția procesului didactic la USM 

după proclamarea independenței, subliniindu-se rolul de pilot al universității în promovarea și 

implementarea standardelor europene în procesul de instruire. În temeiul materialelor de arhivă a 

fost investigat sistemul de pregătire a cadrelor de înaltă calificare (masterat, doctorat, 

postdoctorat) și, de asemenea, procesul de investigare științifică la USM după anul 1991, 

demonstrându-se rolul important al universității în activitățile menționate. Un capitol aparte îl 

constituie investigarea organelor eligibile, administrației și subdiviziunilor universitare. 

      Tratatul Istoria Universității de Stat din Moldova publicat în anul 2016 prezintă în sine o 

expunere exhaustivă a evenimentelor care s-au perindat din momentul deschiderii acestei 

instituții și până în zilele noastre. El include o serie de compartimente scrise pe materialele 

culese din arhivele Republicii, în care se analizează o serie de probleme, precum ar fi: fondarea 

și începutul activității USM, baza materială, organizarea facultăților, catedrelor și corpul ui 

didactico-științific, organizarea și derularea procesului de studiu, criteriile de înmatriculare și 

completare a contingentului studențesc, formarea școlilor științifice și rolul lor în pregătirea 

specialiștilor de înaltă calificare, rolul Universității de Stat din Moldova în contextul mișcării de 

renaștere și eliberare națională, pregătirea cadrelor didactico-științifice prin intermediul 

masteratului, doctoratului (aspiranturii) și postdoctoratului, procesul de constituire și realizare a 

noului concept al procesului de studii, Universitatea în relațiile internaționale și rolul 

Universității de Stat din Moldova în calitate de promotor al performanței didactice și științifice 

în învățământul superior din Republica Moldova. 

În rezultatul investigaţiilor ştiinţifice din anul 2017 au fost identificate şi valorificate mai 

multe surse documentare, publicate şi inedite referitoare la istoria Universităţii de Stat din 

Moldova, fapt care va documenta substanţial istoria USM, rolul acesteia în sistemul ştiinţific şi 

educaţional superior din Republica Moldova, dar şi pe plan internaţional. Noile materiale 

documentare evidenţiază, prin prisma istoriei USM, istoria învăţământului superior ca parte 
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componentă a patrimoniului naţional cultural al R M, contribuie la ridicarea nivelului ştiinţei 

istorice din Republica Moldova şi plasarea acesteia în reţeaua ştiinţifică internaţională în 

domeniul istoriei ştiinţei şi educaţiei. Noile materiale ce ţin de contingentul studenţilor şi 

cadrelor didactice aruncă o lumină nouă asupra problemelor educaţiei tinerei generaţii din 

perioada sovietică prin intermediul instituţiilor superioare de învăţământ. Concomitent 

materialele documentare atestă cu lux de amănunte ca, atât studenţii, cât şi cadrele didactice să 

nu se abată de la linia partidului comunist. Acei care ignorau linia partidului comunist, studenţi şi 

cadre didactice, erau pedepsiţi până la exmatriculare, studenţi, şi eliberarea din funcţie a cadrelor 

didactice Editarea ulterioară a volumului de documente Istoria Universităţii de Stat din Moldova 

în documente şi materiale  va servi drept sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu 

caracter ştiinţific, educaţional şi de popularizare cu referire la istoria învăţământului superior din 

R M, lucrarea va contribui la elucidarea obiectivă a imaginii R M, din punct de vedere al 

învăţământului superior, pe arena internaţională, valorificarea materialului documentar este 

foarte importantă pentru perfecţionarea educaţiei istorice şi civice din ţară. 

În rezultatul activităţii ştiinţifice din anul 2018 au fost valorificate mai multe surse 

documentare inedite referitoare la istoria Universităţii de Stat din Moldova, fapt care va 

documenta substanţial istoria USM, rolul acesteia în sistemul ştiinţific şi educaţional superior din 

Republica Moldova, dar şi pe plan internaţional. Noile materiale documentare evidenţiază, prin 

prisma istoriei USM, istoria învăţământului superior ca parte componentă a patrimoniului 

naţional cultural al RM, contribuie la ridicarea nivelului ştiinţei istorice din Republica Moldova 

şi plasarea acesteia în reţeaua ştiinţifică internaţională în domeniul istoriei ştiinţei şi educaţiei. 

Noile materiale ce ţin de contingentul studenţilor şi cadrelor didactice aruncă o lumină nouă 

asupra problemelor educaţiei tinerei generaţii din perioada sovietică prin intermediul instituţiilor 

superioare de învăţământ. Concomitent materialele documentare atestă cu lux de amănunte ca, 

atât studenţii, cât şi cadrele didactice să nu se abată de la linia partidului comunist. Acei care 

ignorau linia partidului comunist, studenţi şi cadre didactice, erau pedepsiţi până la 

exmatriculare, studenţi, şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice. Editarea volumului de 

documente Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale  va servi drept 

sprijin documentar important în realizarea de lucrări cu caracter ştiinţific, educaţional şi de 

popularizare cu referire la istoria învăţământului superior din RM, lucrarea va contribui la 

elucidarea obiectivă a imaginii RM, din punct de vedere al învăţământului superior, pe arena 

internaţională, valorificarea materialului documentar este foarte importantă pentru perfecţionarea 

educaţiei istorice şi civice din ţară. În anul 2019 a fost editat al doilea volum de documente 

Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale. 
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5. Concluzii  

Textul lucrării Istoria Universității de Stat din Moldova a fost elaborat în baza surselor 

istoriografice și istorice, ultimele, în temei, inedite. Problemele au fost investigate prin prisma 

metodologiei de abordare civilizațională, ceea ce a permis evidențierea rolului uman în procesul 

evoluției Universității de Stat din Moldova. Problemele abordate țin de procesul de pregătire a 

cadrelor de înaltă calificare (licență, masterat, doctorat, postdoctorat), evoluția procesului 

didactic și elaborarea programelor curriculare conform standardelor europene, activitatea 

științifică a cadrelor didactico-științifice, analiza, din punct de vedere calitativ și cantitativ, a 

potențialului didactico-științific de la USM. 

  La dispoziţia societăţii civile şi a specialiştilor din domeniul ştiinţelor socio-umane a 

fost pus un studiu monografic realizat în baza noilor materiale documentare. Sinteza referitoare 

la istoria unei importante instituţii de învăţământ superior din RM, va genera apariţia de noi 

studii tematice variate şi cu un impact de valoare asupra societăţii. Societatea are nevoie de 

abordări noi, complexe şi multilaterale, iar un pas concret în acest sens este studierea şi utilizarea 

Istoriei Universităţii de Stat din Moldova, văzută ca parte componenta a istoriei educaţiei şi 

ştiinţei din RM, dar şi ca parte componentă a evoluţiei societăţii.  

Volumul Istoria Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale,Volumul I,  

Chişinău, CEP, 2018 cuprinde peste 250 de documente originale inedite culese în arhive şi 

reflectă procesul de întemeiere şi evoluţie a Universităţii de Stat din Moldova de la întemeiere şi 

până la mijlocul anilor 70 ai secolului al XX-lea. Materialele descoperite se referă la întemeierea 

universităţii, comasarea cu institutul pedagogic din Chişinău, deschiderea noilor facultăţi în 

cadrul universităţii, catedre şi specialităţi, politica de personal, asigurarea materială şi logistică a 

facultăţilor, vaţa studenţească, activitatea profesională a cadrelor didactice, legăturile cu alte 

instituţii superioare de învăţământ din străinătate etc.  Volumul al doilea de documente Istoria 

Universităţii de Stat din Moldova în documente şi materiale,Volumul I,  Chişinău, CEP, 2019 

include 158 de documente de la mijlocul anilor 70 a secolului trecut şi până în septembrie 1991.  

 

6.  Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

1. EU/CoE Project “Promoting Human Rights Education and Democratic Citizenship in 

Eastern partnership countries”. 21-22 November 2017 in Tbilisi, Georgia:  

Prezentat raport: ROTARU L., Drepturile omului în procesul de educaţie în ţările 

parteneriatului estic 
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2. Quality Assurance in France: Key players and national and European challenges. Sèvres, 

France, on 26-27 October 2017: 

Prezentat raport: ROTARU L., Asigurarea calităţii în învăţământul superior 

 

 

 

 

 

7. Lista publicaţiilor ştiinţifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului (Anexa 

nr. 2)  

Anexa nr. 2  

 

LISTA  

lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare 

Monografii (naţionale / internaţionale): 1 

1. EREMIA I., (coordonator), PETRENCU A., ROTARU L., [et.al.], Istoria Universității de 

Stat din Moldova, CEP USM, Chișinău, 2016, 740 p., ISBN 978-9975-71-823-3. 

Culegeri de documente: 2 

1. EREMIA I.(coordonator),  ROTARU L., TOMULEŢ V., COCÂRLĂ P., Istoria Universităţii 

de Stat din Moldova în documente şi materiale, Volumul I,  Chişinău, CEP, 2018, 575 p., 

ISBN-978-9975-142-72-4. 

2. EREMIA I.(coordonator),  ROTARU L., TOMULEŢ V., COCÂRLĂ P., Istoria Universităţii 

de Stat din Moldova în documente şi materiale, Volumul II,  Chişinău, CEP, 2019. 

 

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale): 6 

1. EREMIA I., Politica – instrument de formare a unei noi naţiuni: ”naţiunea civică 

moldovenească”, în Naţiunea imaginată: concepte şi etape în construirea identităţilor 

naţionale europene (In Honorem Prof. univ. Sever Dumitraşcu, Coordonatori: Sorin Şipoş, 

Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Ion Eremia, Laura Ardelean, Radu Românaşu. 

Academia Română, Centrul de Studii Transilvane/ Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 

Cluj-Napoca/Deva 2019, p. 435-469. 

2. ROTARU L., Crearea și organizarea facultății de Economie a Universității de Stat din 

Moldova. În: Facultatea de Științe Economice la 65 de ani/coord. ed.: Ulian Galina. – 

Chișinău: INCE, 2018.- 218 p,  pp. 10-27. ISBN 978-9975-3272-1-3 
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3. ROTARU L., Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova. 1977-

1991. În: Facultatea de Științe Economice la 65 de ani/coord. ed.: Ulian Galina. – Chișinău: 

INCE, 2018.- 218 p,  pp. 29-50. ISBN 978-9975-3272-1-3 

4. ROTARU L., Pane et circenses: regimul sovietic și studenții școlilor superioare din RSS 

Moldovenească în anii foametei (1946-1947). În: Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, 

paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat. – Chişinău: Biblioteca 

Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" (Institut), 2018 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 628 p. pp. 

339-431=2,65 c.a. ISBN 978-9975-3183-9-6.  

5. ROTARU, L., Politica sovietică în domeniul învățământului superior din RSS 

Moldovenească, în Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, 

interpretări. Coord. Liliana Corobca, Ed. Polirom, Iași, 2019, pp. 477-492, editat de 

IICCMER (București). ISBN 978-973-46-7846-4.  

6. ROTARU, L., Dezideologizarea învățământului superior din RSSM, în Națiunea imaginată 

concepte și etape în construirea identităților naționale europene., (coord.: Sorin Şipoş, 

Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Editura Academia Română. Centrul de Studii 

Transilvane; Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2019, pp. 353-383, 

ISBN 978-606-8694-96-2; ISBN 978-606-8692-69-2. 

Articole din reviste cu factor de impact: 

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

1. EREMIA I., La politique – instrument de formation d’une nouvele nation: „La  nation 

civique Moldave”, în Transilvanian Review. Vol. XXVI, Supliment № 2 (2017), p. 119-138 

This publication is covered in the ISI (IF: 0.012:2014; 0.030: 2015), SCOPUS, etc. ISSN: 

1221-1249. IF 0,045. 

2. ROTARU L., La désidéologisation de l’enseignement supérieur dans la République 

Socialiste Soviétique de Moldavie (RSSM), în Transylvanian Review, vol. XXVI, Suppliment 

No.2 (2017), pp. 101-118. This publication is covered in the ISI (IF: 0.012:2014; 0.030: 

2015), SCOPUS, etc. ISSN: 1221-1249. IF 0,045. 

Articole din reviste naţionale: 6 

• categoria B,  

1. EREMIA I., Identitatea românească în dispute contemporane: cazul Lucian Boia şi Vasile 

Stati, În: Studia Universitatis Moldaviae, nr.4 (104) 2017, p.149-161. 

2. PALADE, GH., Comitetele școlare din Basarabia Interbelică: contribuții la dezvoltarea 

învățământului, în Studia Universitatis Moldaviae, Științe umanistice, nr. 4(84), Chișinău, 

2015, p. 138-145. 
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3. ROTARU L., Tentative de implementare a legislației sovietice în școala superioară din RSS 

Moldovenească.1989-1991, În: Tyragetia. s.n. XI [XXVI], nr.2, 2017 , pp. 247-261, 1,55 c.a. 

4. ROTARU L., Politica de selecție și recrutare a personalului academic în învățământul 

superior din RSS Moldovenească. 1944-1950. În: Studia Universitatis Moldaviae. Științe 

umanistice, Anul X, nr. 4(104), 2017, pp. 123-135, 1,48 c.a. 

5. ROTARU L., Tentative de implementare a legislației sovietice în școala superioară din RSS 

Moldovenească.1989-1991. În: Tyragetia. s.n. XI [XXVI] nr.2, 2017 , pp. 247-261, 1,55 c.a. 

6. ROTARU L., Politica de selecție și recrutare a personalului academic în învățământul 

superior din RSS Moldovenească. 1944-1950. În: Studia Universitatis Moldaviae. Științe 

umanistice, Anul X, nr. 4(104), 2017, pp. 123-135, 1,48 c.a. 

Articole în culegeri (naţionale / internaţionale): 8 

1. COCÂRLĂ P., Şcoala ştiinţifică a membrului corespondent Demir Dragnev. În: Membru 

corespondent Demir Dragnev. Bibliografie. Chişinău, 2017 p. 53- 79., (1 c.a.). 

2. ROTARU L., Кадры решают все! Politica de personal în învățământul superior din RSS 

Moldovenească în perioada 1944-1950. În: Istorie, cultură și cercetare. vol. II Editura 

Cetatea de Scaun, 2017, pp. 255-264. 

3. ROTARU L., Leme și dileme ale construcției școlii superioare din RSS Moldovenească În: 

Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între 

stereotip și voința de a cunoaște /coord. Cristina Preutu, George Enache. -  Iași: Editura 

Universității „Al. I. Cuza”, 2018, 292-307. ISBN: 978-606-714-473-4 

4. ROTARU L., Între intransigența ideologiei și pragmatismul ideologic: angajarea 

absolvenților universităților europene în școala superioară din RSS Moldovenească. 1944-

1950. În. „In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016)”, Chișinău: Bons Office, 2018, pp. 

452-467.  ISBN 978-9975-87-372-7 

5. ROTARU L., Panem et circenses: regimul sovietic şi studenţii şcolilor superioare din RSS 

Moldovenească în anii foametei (1946-1947).: În: Reconstituiri istorice (Civilizație, valori, 

paradigme, personalități. În honorem academician Valeriu PASAT. Biblioteca Științifică . 

Secția editorial-poligrafică. Chișinău, 2018. 

6. TOMULEȚ, V., Istoricul şi profesorul Pavel Cocârlă la venerabila vârstă de 70 de ani. În: 

Destin Românesc (serie nouă). Revistă de istorie şi cultură, Chişinău, 2016, Nr. 4 (98), p. 

142-147, ISSN 1856-1964. (Apărut în 2017) 

7. TOMULEȚ V., Vocaţia cercetării în opera ştiinţifică a profesorului Demir Dragnev (Istoricul 

Demir Dragnev la venerabila vârstă de 80 de ani). În: Orizonturi medievale şi moderne în 
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istoria românilor. Economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei. În onoarea 

profesorului Demir Dragnev, Chişinău, 2016, p. 12-23, ISBN 978-9975-4116-9-1. (Apărut în 

2017) 

8. TOMULEȚ V., Fondarea Universităţii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 

Institutului Pedagogic. În: O istorie multidimensională a carierilor universitare: instituţii, 

reţele sociale, biografii, Chişinău, 2017, p. 58-82, ISBN 978-9975-137-79-9. 

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

(naţionale / internaţionale): 26 

1. COCÂRLĂ P., Contribuţia universităţilor la dezvoltare învăţământului şi ştiinţei în Evul 

Mediu, în Istoria ştiinţei universitare: de la abilităţi propagandistice la paradigma noilor 

sisteme de valori europene. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Consacrată aniversării 70 

de ani de la înfiinţarea Universităţii de Stat din Moldova, Programul şi rezumatul 

comunicărilor, Chişinău 7-9 octombrie 2016, Chişinău, CEP, 2016, p. 19-20.  ISBN 978-

9975-71-831-8. 

2. COCÂRLĂ P., Evoluția competenței etnice a absolvenților USM repartizați în școlile 

superioare și instituțiile de cercetare științifică din RSSM (1951-1965), în Sesiunea științifică 

a Departamentului Istoria Românilor, universală și Arheologie, ediția a II-a, Chișinău, 24 

aprilie, 2015, ISBN 978-9975-649-9, p. 34-35. 

3. COCÂRLĂ P., Pregătirea cadrelor de cercetare științifică la USM în anii 1951-1957, în 

Integrare prin cercetare și inovare, conferința științifică națională cu participare 

internațională, 10-11 noiembrie, Chișinău, 2015, p. 21-24, ISBN 978-9975-71-702-1. 

4. COCÂRLĂ P., Situația evreilor din Europa Occidentală la sfârșitul secolului XII – începutul 

secolului XIII, în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, universală și 

Arheologie, ediția a II-a, Chișinău, 24 aprilie, 2015, ISBN 978-9975-649-9, p. 34-35. 

5. EREMIA I., Construcţii identitare în spaţiul est-carpatic: istorie şi contemporaneitate. În: 

Conferinţa internaţională Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale Celuilalt în spaţiul 

est-european: între stereotip şi voinţa de a cunoaşte. 2-5 noiembrie 2017, Iaşi, 2017, p. 2. 

6. EREMIA Ion, NEAGA Rodica, La originile învăţământului agricol superior în Basarabia, 

în Istoria ştiinţei universitare: de la abilităţi propagandistice la paradigma noilor sisteme de 

valori europene. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Consacrată aniversării 70 de ani de la 

înfiinţarea Universităţii de Stat din Moldova, Programul şi rezumatul comunicărilor, 

Chişinău 7-9 octombrie 2016, Chişinău, CEP, 2016, p. 21-22.  ISBN 978-9975-71-831-8. 

7. EREMIA I.,  Baza legislativă a activității științifice în instituțiile de învățământ superior din 

Republica Moldova (1991-2014), în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria 
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Românilor, universală și Arheologie, ediția a II-a, Chișinău, 24 aprilie, 2015, ISBN 978-

9975-649-9, p. 80-82. 

8. EREMIA I.,  Educația ateistă la Universitatea de Stat din Moldova – o experiență nereușită a 

autorităților sovietice, în Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective, 

rezumatele conferinței științifice cu participare internațională din 1-3 octombrie, Chișinău, 

2015, p. 273-298. 

9. EREMIA I., Liliana Rotaru, Românii din Balcani în descrierile de călătorie şi cercetările 

slaviştilor din Rusia (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), în Sesiunea 

Ştiinţifică Internaţională Românii din Balcani (sec. al VIII-lea - sec. al XXI-lea ). 10 -12 mai 

2019, Program, Oradea, 2019, p. 19. 

10. EREMIA I., Conceptul de popor şi naţiune în scrierile istoricului slavist A.F. Hilferding, în 

Sesiunea Ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia 

VI, Program. Rezumatele comunicărilor, 17 mai 2019, Chişinău, 2019, p. 68-69. ISBN 978-

9975-149-07-5. 

11. PALADE GH., Aspecte privind activitatea extrașcolară a corpului didactic primar din 

Basarabia în perioada interbelică, în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria 

Românilor, Universală și Arheologie, ediția a III-a din 13 mai, Chișinău, 2016, p. 56-57. 

12. PALADE GH., USM: preliminarii ale grevei generale din primăvara anului 1995, în 

Integrare prin cercetare și inovare, conferința științifică națională cu participare 

internațională, 10-11 noiembrie, Chișinău, 2015, p. 6-8, ISBN 978-9975-71-702-1. 

13. PALADE GH., Problema limbii de stat și a grafiei latine în cadrul Consiliului Științific al 

Universității de Stat din Chișinău (1988-1989), în Sesiunea științifică a Departamentului 

Istoria Românilor, universală și Arheologie, ediția a II-a, Chișinău, 24 aprilie, 2015, ISBN 

978-9975-649-9, p. 84-85. 

14. ROTARU L., „Naționalism” și „naționaliști” la Institutul Învățătoresc din Bălți , în Sesiunea 

ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a V-a, 

Rezumatele comunicărilor, Chișinău: CEP USM, 2018, p. 61-63. ISBN 978-9975-71-995-7. 

15. ROTARU L., Dialectica hibridizării învățământului superior din RSS Moldovenească, în 

Conferința internațională Basarabia în cadrul României Mari/ De la Sfatul Țării la Pactul 

Molotov Ribbentrop Iasi, România, 10-11 mai, 2018, pp. 12-13. 

16. ROTARU L., „Foștii” - angajați în sistemul de învățământ superior din RSS Moldovenească 

după 1944, în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și 

Arheologie, ediția a IV-a. In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chișinău, 28 aprilie 

2017; 



15 

 

17. ROTARU L., Rezistență și emulație: corpul didactico-științific din RSS Moldovenească și 

Sesiunea din August a VASHIL (1948). În: Conferința internațională Latinitate. 

Romanitate. Românitate, I ediție, Chișinău, 28-30 septembrie 2017; 

18. ROTARU L., Excluderi profesionale din învățământul superior sovietic: destinul 

profesorului Mihail Volodarskiy. În: Conferința Națională „Comunismul românesc”, ediția 

a VII-a, 30-31 martie 2017, București, România; 

19. ROTARU L., Leme și dileme ale politicii de cadre în școala superioară din RSS 

Moldovenească în primii ani de după reanexare. În:  Conferinţa internaţională „Identități 

etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și 

voința de a cunoaște” Iași, 2-5 noiembrie 2017; 

20. ROTARU L., Evoluția structurii etno-sociale a comunității studenților Universității de Stat 

din Moldova/Chișinău. 1946-1950. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională Istoria ştiinţei 

universitare: de la abilităţi propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. 

7-9 octombrie 2016, Programul și rezumatele comunicărilor. Chișinău, 2016, pp.31-32. ISBN 

978-9975-71-831-8. 

21. ROTARU L., Tentative de implementare a legislaţiei lingvistice în şcoala superioară din 

RSS Moldovenească. 1989-1991. În: Conferinţa ştiinţifică Arheologie. Istorie. Muzeologie a 

Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXVI-a), 20-21 octombrie 2016. 

Rezumatele comunicărilor. – Chișinău, 2016, pp. 79-80. 

22. ROTARU L., Dezideologizarea învățământului superior în RSSM în perioada restructurării, 

în Sesiunea științifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, ediția 

a III-a din 13 mai, Chișinău, 2016, p. 65-66. 

23. ROTARU L., Implementarea Hotărârilor Sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem a RSSM cu 

privire la limbă și alfabet la Universitatea de Stat din Moldova, în Sesiunea științifică a 

Departamentului Istoria Românilor, universală și Arheologie, ediția a II-a, Chișinău, 24 

aprilie, 2015, ISBN 978-9975-649-9, p. 86. 

24. TOMULEŢ V., Vocaţia cercetării în opera ştiinţifică a profesorului Mihail Muntean, În: 

Istoria ştiinţei universitare: de la abilităţi propagandistice la paradigma noilor sisteme de 

valori europene. Consacrată aniversării 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Stat din 

Moldova. Programul şi rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2016, p.17-18 (0,1 c.a.) ISBN 

978-9975-71-831-8. 378:97(082)=135.1=161.1. 1-87 

25. TOMULEŢ V., Fondarea Universităţii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 

Institutului Pedagogic. – În: Conferinţa internaţională O istorie multidimensională a 

cadrelor universitare: instituţii, reţele sociale, biografii, organizată cu prilejul împlinirii 75 
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ani de la fondarea Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 

din Chişinău, 9-10 octombrie 2015. 

26. URSU-NANIU R., Erasmus și viitorul unei națiuni, în Istoria ştiinţei universitare: de la 

abilităţi propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene. Conferinţa 

ştiinţifică internaţională. Consacrată aniversării 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de 

Stat din Moldova, Programul şi rezumatul comunicărilor, Chişinău 7-9 octombrie 2016, 

Chişinău, CEP, 2016, p. 39-40.  ISBN 978-9975-71-831-8. 

 

 

Forma 10 

Anexă la Raportul de activitate al organizaţiei  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

DATE 

despre activitatea de colaborare din sfera ştiinţei şi inovării 

 

I. Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu 

instituţiile de învățământ superior) 

 
Organizaţia 

Subdiviziunile implicate 
Forma de colaborare 

- - 

 
Conducător la teza de doctorat, 

masterat 

Numele şi prenumele 

conducătorilor 

Titlul tezei 

Numele, prenumele 

doctorandului, 

masterandului 

 

 

Ion Eremia 

 

 

 

 

Ion Eremia 

 

 

 

 

Ion Eremia 

 

 

Ion Eremia 

Învățământul superior ca mecanism al 

ingineriei sociale și naționale în RSS 

Moldovenească 

 

 

1. Relaţiile economice externe ale 

Republicii Moldova (studiu istorico-

geografic) 

 

2. Aspectele evoluţiei  raporturilor 

economice Republica Moldova – Uniunea 

Europeană (1994-2017) 

 

3. Relaţiile interetnice din RSSM şi 

Republica Moldova (1985-2018)  

 

 

Rotaru Liliana (post 

doc) 

 

 

Revenco Marcel 

(doc) 

 

 

 

Roşca Adrian (doc) 

 

 

 

Pihurov Ecaterina 

(doc) 

Ion Eremia 

 

 

 

 

 

1. Biserica ortodoxă și procesul electoral 

în Republica Moldova 

 

2. Târgurile Moldovei în viziunea 

călătorilor străini (sec. XVI-XVIII 

Cristea Marcel   

(mast) 

 

 

Croitoru Nicoleta 

 (mast) 
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Ion Eremia 

Tomuleţ Valentin 

 

 

 

Tomuleţ Valentin 

 

 

 

 

Tomuleţ Valentin 

1. Influenţa regimului de dominaţie ţarist 

asupra mentalităţii ţăranului basarabean 

(1812-1868)  

 

2. Emigraţia populaţiei din Basarabia în 

Caucaz, Siberia şi Extremul Orient 

(sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul 

secolului XX). (Înmatriculat 2018) 

 

3. Relaţiile comerciale ale Basarabiei cu 

Imperiul Austriac (1812-1868)  

Ana Grecu (doc) 

 

 

 

 

 

Viorel Bolduma 

(doc) 

 

Chiriac Ana-Maria 

(doc) 

 1. Comunitatea evreiască în orașele și 
târgurile Basarabiei (1812-1868). 

2. Relațiile comerciale ale Basarabiei cu 

Principatul Moldova (1812-1859) 

3. Influența regimului de dominație țarist 

asupra mentalității țăranului basarabean 

(1812-1868) 

4. Negustorii de ghildă angrosişti – 

reprezentanţi ai elitei comercial-industriale 

din Basarabia (1812-1868) 

 

Carauș Ina (mast) 

 

Gafencu Cristina 

(mast) 

 

 

Grecu Ana (mast) 

 

 

Tanas Tatiana 

(mast) 

Rotaru Liliana 

 

 

Rotaru Liliana 

 

 

Rotaru Liliana 

1. Instituţionalizarea puterii sovietice în 

RSSM. 1944-1953 

 

2. Cotidianul evreiesc în Basarabia 

interbelică  

 

3. Relaţiile moldo-turce în perioada 1991-

2002  

 

Malacenco 

Alexandru (doc) 

 

Gherman Vlada 

(doc) 

 

Bulmaga (Bubuioc) 

Mariana (doc) 

Rotaru Liliana 

 

 

 

 

Rotaru Liliana 

 

Rotaru Liliana 

 

 

 

 

Rotaru Liliana 

 

 

 

Rotaru Liliana 

1. Propaganda și cinematografia în RSS 

Moldovenească (1957-1968). Studiu de 

caz: filmul artistic „Omul merge după 

soare” 

2. Securitatea națională a Republicii 

Moldova în sfera socială: problema 

demografică. 

3. Învățământul profesional în RSSM 

(1944-1956). Școlile FZO. Studiu de caz: 

Școala FZO nr.8 din Chișinău. 

 

4. Greva generală a studenților, liceenilor și 

a profesorilor din anul 1995 

5.Manifestări de rezistență ale 

intelectualității față de regimul comunist în 

Șclearuc Sorin 

 

 

 

Rusnac Alexandru 

 

 

David Mariana   

 

 

 

Rîmbu Mihaela, 

 

 

 

 

Manzuc Alina 
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RSSM (anii '50-'80 ai secolului XX) 

 

 

II. Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic (se 

completează doar de titularii organizaţiei) 

 
Instituţia de învăţământ superior  Ciclul I- licenţă 

Ciclul II - masterat 

Denumirea cursului  Numele şi 

prenumele 

profesorului 

USM  Ciclul I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclul II 

 

 

1.Istoria Românilor epoca 

medievală ZI/ FR 

2. Metodologia cercetării 

istoriei ZI/FR 

3. Spaţiul românesc în 

contextul proeictelor de 

unificare a Europei 

4. Izvoristica ZI/ FR 

5. Istoriografie românească 

şi universală Zi/Fr 

 

 

1. Mitropolia Ţării 

Moldovei Probleme 

controversate. 

2. Ortodoxie și islam în 

spațiul românesc 

3. Statutul politico-

juridicinternaţional al Ţării 

Moldovei în epoca 

medievală şi modernă: 

istorie şi interpretări 

contemporane.   

 

 

Ion Eremia 

 

Ion Eremia 

 

Ion Eremia 

 

 

Ion ERemia 

Ion Eremia 

 

 

 

Ion Eremai 

 

 

Ion Eremia 

 

Ion Eremia 

USM Ciclul I 

 

 

 

 

 

 

Ciclul II 

1.Stat, societate și 
mentalități în epoca 

contemporană 

2. Probleme de istorie 

contemporană 

3. Etica profesională 

 

1. Islam şi putere în secolul 

XX 

2. ȚAA în sistemul  

relațiilor internaționale a 

secolului XX 

 

Liliana Rotaru 

 

 

Liliana Rotaru 

 

Liliana Rotaru 

 

Liliana Rotaru 

 

Liliana Rotaru 

USM Ciclul I 

 

 

 

 

1. Stat, societate și 
mentalități în epoca 

medievală 

2. Probleme de istorie 

medievală 

Valentin 

Tomuleţ 

 

Valentinn 

Tomuleţ 
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Ciclul II 

3. Stat, societate și 
mentalități în epoca 

modernă 

4.Probleme de istorie 

modernă 

 

 

1. Burgheziile europene în 

epoca modernă: 

caracteristici generale şi 

ipostaze teritoriale 

 

 

Valentin 

Tomuleţ 

 

Valentin 

Tomuleţ 

 

Valentin 

Tomuleţ 

USM Ciclul II Migrații și formarea 

națiunilor medievale în 

Europa Occidentală 

Pavel Cocârlă 
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Anexa nr. 3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigaţii în arhive 

Identificarea documentelor 

Redactarea documentelor. 

Culegerea la calculator 

Scrierea studiului introductiv 

Machetarea, redactarea finală, 

Publicarea volumului Istoria 

Universităţii de Stat din Moldova 

Publicarea volumului de 

documente Istoria Universităţii de 

Stat din Moldova în documente şi 

materiale 

 Au fost realizate investigaţii în arhive 

Au fost identificate documentele necesare 

Documentele au fost redactate şi 

culese la calculator 

S-au scris studiile introductive 

Volumele au fost machetate şi redactate 

A fost publicat volumul Istoria Universităţii de Stat din 

Moldova (2016) 

A fost publicat volumul de documente Istoria 

Universităţii de Stat din Moldova în documente şi 

materiale vol. I(2018) şi vol. II (2019) 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

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

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

principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice 

executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. 

Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

Pe parcursul anilor 2015-2019 a fost elaborat plan-prospectul studiului Istoria Universității de Stat 

din Moldova, a fost studiată literatura de specialitate și sursele documentare publicate și, de 

asemenea, din arhivele Republicii Moldova. În rezultat au fost depistate și utilizate numeroase 

mărturii inedite care, până acum, nu erau cunoscute specialiștilor. Pe parcursul activității, o parte 

din rezultatul investigației științifice au fost valorificate în cadrul Conferințelor științifice 

naţionale şi  internaționale. Rezultatele investigațiilor sunt expuse și în Istoria Universității de Stat 

din Moldova, în care istoria acestei instituții de învățământ superior este prezentată într-un mod 

original, mai ales în temeiul materialelor de arhivă 

Rezultatele ştiinţifice obţinute ţin, în primul rând, de  depistarea din arhive a unor noi materiale ce 
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ţin de istoria Universităţii de Stat din Moldova, materiale care se referă la întemeierea universităţii, 

comasarea cu institutul pedagogic din Chişinău, deschiderea noilor facultăţi, catedre şi specialităţi. 

O atenţie deosebită s-a acordat problemelor legate de politica de personal în primul deceniu al 

activităţii Universităţii de Stat din Moldova, atitudinea faţă de persoanele care au obţinut studii 

superioare în România interbelică sau în alte state: angajarea acestora în câmpul muncii şi 

problemele cu care s-au confruntat. Nu a rămas în afara atenţiei şi problemele legate de identitatea 

locuitorilor băştinaşi din fosta RSSM. Materialele descoperite şi concluziile formulate sunt 

utilizate în procesul de predare a cursurilor respective studenţilor din învăţământul superior, 

prezentarea comunicărilor la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea 

acestora în reviste de specialitate sau în culegeri de studii. 

Rezultatele ştiinţifice obţinute sunt noi şi relevante prin faptul că la dispoziţia cercetătorului şi 

cititorului au fost puse peste 250 de documente inedite ce  ţin de istoria Universităţii de Stat din 

Moldova de la întemeierea universităţii şi până la mijlocul anilor 70 ai secolului al XX-lea. În anul 

2019 a fost publicat al doilea volum de documente inedite, în număr de 158, care includ documente 

de la mijlocul anilor 70 a secolului trecut până la 1991. Materialele documentare descoperite şi 

publicate pot fi utilizate pentru noi  cercetări în domeniul învăţământului din RM, sunt utilizate în 

procesul de predare a cursurilor respective studenţilor din învăţământul superior, prezentarea 

comunicărilor la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea acestora în reviste 

de specialitate sau în culegeri de studii. 

 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

284,8 mii lei (2015-2019) 

Executată (mii lei) 

284,8 mii lei (2015-2019) 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului: 

64,0 mii lei (2015-2019) 

- 

Conferință științifică (2015) cu participare internațională Educație și viață spirituală 

în Basarabia. Tradiții și perspective (Comitetul de organizare: Pr. Conf univ., dr. 

Octavian Moșin 

Conf.univ., dr. Ion Gumenâi, Prof.univ., dr.hab. Ion Eremia  , 36 participanți, dintre care 7 

din România;  au fost făcute următoarele recomandări: 

1. Problema educației continuă să fie o problemă importantă din viața societății, de 
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aceea organizarea și a altor manifestări pe acest subiect este de o necesitate 

stringentă. De atenționat organele de decizie din Republica Moldova asupra 

necesității modificării atitudinii față de educația moral-spirituală a generației în 

creștere. 

Participare la Conferinţe ştiinţifice 2015: Sesiunea științifică a Departamentului 

Istoria Românilor, Universală și Arheologie, ediția a II-a, 24 aprilie 2015. 

 Referate presentate: 

Ion Eremia, Baza legislativă a activității științifice în instituțiile de învățământ superior din 

Republica Moldova (1991-2014). 

Pavel Cocârlă, Evoluția componenței etnice a absolvenților USM repartizați în școlile 

superioare și instituțiile de cercetare științifică din RSSM (1951-1965). 

 Liliana Rotaru, Implementarea Hotărârii Sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem a RSSM cu 

privire la limbă și alfabet la Universitatea de Stat din Moldova 

Gheorghe Palade, Problema limbii de stat și a grafiei latine în cadrul Consiliului Științific al 

universității de Stat din Chișinău (1988-1989) 

Ion Eremia, Educația ateistă la Universitatea de Stat din Moldova – o experiență nereușită a 

autorităților sovietice. 

 Pavel Cocârlă, Pregătirea cadrelor de cercetare științifică la USM în anii 1951-1957. 

Gheorghe Palade, USM: preliminarii ale grevei generale din primăvara anului 1995. 

 

Conferința științifică internațională Istoria științei universitare: de la abilități 

propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene (2016) consacrată 

aniversării 70 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova. Preş. Com de 

org.: Eremia Ion, doctor habilitat, profesor universitar, USM, Facultatea de Istorie și 

Filosofie. Participanţi: 27 din ţară, 13 din România, Ucraina, Germania. Recomandările 

Conferinţei:  în rezultatul conferinței internaționale Istoria științei universitare: de la 

abilități propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene consacrată 

aniversării 70 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova au fost făcute 

următoarele recomandări: Problema educației continuă să fie o problemă importantă din 

viața societății, de aceea organizarea și a altor manifestări pe acest subiect este de o 

necesitate stringentă. 

 

Participare la Conferinţe ştiinţifice 2016: Sesiunea științifică a Departamentului 
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Istoria Românilor, Universală și Arheologie, ediția a III-a, 13 mai 2016 

Liliana Rotaru, Dezideologizarea învățământului superior în RSS Moldovenească în 

perioada restructurării.       

Rodica Ursu-Naniu, Erasmus și viitorul unei națiuni, în Istoria ştiinţei universitare: de la 

abilităţi propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene.  

Conferința științifică internațională Istoria științei universitare: de la abilități 

propagandistice la paradigma noilor sisteme de valori europene consacrată aniversării 70 

de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova 

Ion Eremia, La originile învăţământului agricol superior în Basarabia 

Liliana Rotaru, Evoluția structurii etno-sociale a comunității studenților Universității de 

Stat din Moldova/Chișinău. 1946-1950.  

Valentin Tomuleț, Vocaţia cercetării în opera ştiinţifică a profesorului Mihail Muntean 

Liliana Rotaru, Tentative de implementare a legislaţiei lingvistice în şcoala superioară din 

RSS Moldovenească. 1989-1991 

Valentin Tomuleț, Fondarea Universităţii de Stat din Moldova şi tentative de comasare a 

Institutului Pedagogic 

 

Naţiunea imaginară. Concepte şi etape în construirea identităţilor naţionale europene, Deva, 

16-18 iunie 2016 

Ion Eremia, Politica – instrument de formare a unei noi națiuni: „națiunea civică 

moldovenească” (Raport în plen) 

Liliana Rotaru, Imperativul dezideologizării și stagnarea în „zona de confort” a 

învățământului superior din RSS Moldovenească în epoca perestroicii.   

Școala de vară Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățământ la începutul 

mileniului trei. Ediția XII, 4-9 iulie 2016, Zalău, România. 

Liliana Rotaru, Depolitizarea și dezideologizarea învățământului superior din Republica 

Moldova în perioada perestroikăi. 

Conferinţa internaţională Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii spirituale din 

spaţiul pruto-nistrean şi vecinătăţile lui în sec. XIX-XX, Chişinău 24-25 noiembrie 2017. 

Ion Eremia, Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei, USM, 38 participanţi, 

inclusiv 16 din România, Ucraina, Turcia, Recomandări: Conferinţa a întrunit participanţi 

din mai multe ţări care au reliefat principalele evenimente şi personalităţi marcante, laice şi 

ecleziastice, din regiunea Nistru şi Prut în secolele XIX-XX. Vorbitorii au subliniat 
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importanţa unor asemenea conferinţe, care, prin intermediul personalităţilor prezentate, 

expun un exemplu demn de urmat pentru urmaşi. S-a subliniat necesitatea continuării a 

unor asemenea dezbateri, poate cu lărgirea segmentului cronologic investigat 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, 

ediţia a IV-a, 28 aprilie 2017, Ion Eremia, membru al Comitetului organizatoric, USM, 80 

participanţi, 18 din România şi Germania, Recomandări: Manifestările ştiinţifice dedicate 

personalităţilor didactice şi ştiinţifice care au activat în cadrul Facultăţii de Istorie şi 

Filosofie sunt binevenite. Concomitent cu  onorarea memoriei fostului nostru coleg, 

participanţii la Sesiune ştiinţifică au luat în dezbatere probleme actuale ale Istoriei 

Românilor,  Istoriei Universale şi Arheologiei. Participanţii la Sesiune au subliniat 

necesitatea continuării unor asemenea manifestări ştiinţifice, dedicate foştilor colegi de 

breaslă 

Conferinţa internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, I ediţie, CHIŞINĂU, 28-

30 septembrie 2017. Ion Eremia, Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei, 35 

participanţi, 14 din România, Italia,  şi Rusia, Recomandări: Probleme discutate în cadrul 

Conferinţei sunt de o actualitate deosebită pentru Republica Moldova, ca de altfel, pentru 

întreg spaţiul românesc. Savanţii au discutat probleme importante ce ţin de etnogeneza 

românilor, menţinerea latinităţii în spaţiul norddunărean după retragerea aureliană, 

procesele naţionale care au avut loc în eocile medievală, modernă şi contemporană, 

dificultăţile identitare din Republica Moldova la etapa actuală. Participanţii au subliniat 

necesitatea continuării investigaţiilor ştiinţifice în această direcţie, ceea ce va permite ca 

problemele apărute să fie obiectiv soluţionate. 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Centenar Sfatul Ţării, Chişinău, 21 noiembrie 2017. Ion 

Eremia Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei, Recomandări: Conferinţa 

ştiinţifică a dezbătut o serie de probleme ce ţin de istoria Basarabiei, în temei problema 

Unirii din anul 1918, ideea de naţiune la români, locul şi rolul religiei ortodoxe la români, 

problema Basarabiei în contextul relaţiilor româno-ruse etc. Participanţii la conferinţă au 

exprimat  opinia că asemenea întâlniri ştiinţifice sunt foarte importante în vederea 

soluţionării problemelor controversate, educării în spiritul înţelegerii şi toleranţei.în acest 

sens se impune menţinerea îân câmpul de cercetare ştiinţifică a fenomenelor şi 

evenimentelor ce au determinat unirea Basarabiei cu România. 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, 

ediţia a V-a, 28 aprilie 2018, Chişinău, Preş. Com. de org. Ion Eremia, dr. Hab., prof. 

univ. Participanţi: 32,  din străinătate 6 (România); 1( Anglia); 3 (Germania); 1 (Grecia), 
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Recomandări: În cadrul Sesiunii ştiinţifice au fost prezentate o serie de referate care au 

inclus un diapazon cronologic destul de larg, din paleolitic şi până la epoca contemporană. 

Problemele discutate sunt de o actualitate importantă, s-a recomandat ca ele să fie 

publicate într-un volum aparte sau de găsit altă posibilitate. 

Identităţi colective şi medii culturale în orizontul istoriei. Realizări şi perspective în 

cercetările de antropologie istorică, 3 septembrie 2018, Chişinău, Com. De org.: Dr. 

Hab. Prof. univ. Anatol Petrencu, USM; dr. Hab., prof. univ. Valentin Tomuleţ, membru al 

comitetului de organizare, Participanţi: 16,  din străinătate 7 (România) 

Conferinţă ştiinţifică internaţională. Europa Centrală la „... spargerea lumii”. 

Declaraţia de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918; Oradea 9-11 

octombrie 2018. Comitetul de Organizare Ioan Bolovan, Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Ion 

Eremia, Ion Cârja etc. Recomandări: Principalele probleme ale devenirii naţionale 

integrate în mişcarea de redeşteptare naţională a românilor din afara hotarelor României, 

la momentul 1917-1918 sunt mereu actuale. Discuţiile axate pe momentul 12 octombrie 

1918 la Oradea au dezvăluit numeroase alte probleme ştiinţifice ce îşi aşteaptă încă 

explicaţia acceptabilă 

Conferinţa internaţională Teme şi metode de cercetare în istorie şi filologie, Ediţia a 

XV-a, Oradea 14-16 noiembrie 2018, Preşedinte  dr. Habil., prof. univ., Sorin Şipoş; 

membri Dan Octavian Cepraga , prof. univ., dr; Ion Eremia, prof.univ. dr. Habil., etc. 

Recomandări: Participanţii la Conferinţă au subliniat importanţa  studiilor istorice în plan 

metodologic. S-a subliniat importanţa studiilor lui N.Iorga, Ioan Bogdan, Al Xenopol, care 

au constituit veritabile repere metodologice pentru cercetările istorice, inclusiv cele 

interdisciplinare. S-a subliniat că schimbările politice din România după anul 1948 au 

afectat grav cercetarea istorică românească prin implicarea abuzivă şi brutală a 

ideologicului, prim eliminarea specialiştilor, prin lichidarea unor institute de cercetare, 

impunându-se conceptul metodologis marxist-leninist în cercetarea, mai precis, în 

falsificarea istoriei. După decembrie 1989 istoricii români au fosteliberaţi de presiunile 

ideologice şi au început să caute modele în istoriografia occidentală sau românească 

interbelică. La conferină s-au discutat importante teme de cercetare şi metodele utilizate de 

istorici, cercetare, din acest punct de vedere, care este la început de cale şi care necesită 

continuitate 

Conferinţa internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, a II-ediţie 2018, 

Comitetul Organizatoric: Igor şarov, Nicolae Brînzea, Sergiu Matveev ... Ion Eremia, 

Participanţi: 43, 8,  din străinătate (România). Recomandări: Conferinţa a dezbătut 
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probleme actuale ale latinităţii, romanităţii şi românităţii, au fost examinate aşa probleme 

importante ce ţin de componenta etnică şi atribuirea teritorial statală a teritoriilor din 

nordul Dunării în secolele premărgătoare constituirii statelor medievale româneşti, 

evoluţia romanităţii în secolel următoare şi, desigur probşlemele legate de Marea Unire a 

românilor din 1918, problemele ce ţin de supravieţuirea culturii româneşti în Basarabia 

aflată în cadrul Imperiului Rus, dar şi în calitate de „republică sovietică” în anii 1941-

1941, 1944.1990. problemele discutate rămân actuale şi în continuare, este necesară 

continuarea investigaţiilor în arhive pentru depistarea noilor materiale. 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, 

ediţia a V-a,  28 aprilie 2018, Chişinău:  

Liliana Rotaru: „Naţionalism” şi „naţionalişti” la Institutul Învăţătoresc din Bălţi 

Pavel Cocârlă, Încălcări ale disciplinei de muncă la USM în anii 70 ai se. XX 

Simpozionul internaţional Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate, Ediţia a XI-a 

7-9 mai Drobeta-Turnu Severin, 2018 

Liliana Rotaru, Învăţământul superior moldovenesc: între declaraţii şi realităţi (1944-1950) 

(comunicare în plen) 

Conferința ştiinţifică internațională Basarabia în cadrul României Mari/ De la Sfatul 

Țării la Pactul Molotov Ribbentrop Iasi, România, 10-11 mai, 2018, 

Rotaru Liliana. Dialectica hibridizării învățământului superior din RSS Moldovenească.  

Conferinţa internaţională Teme şi metode de cercetare în istorie şi filologie, Ediţia a 

XV-a, Oradea 14-16 noiembrie 2018 

Liliana Rotaru, Surse şi metode de cercetare a politicii sovietice în învăţământul superior 

din RSS Moldovenească 

Conferinţa internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, a II-ediţie, Chişinău, 

22-24 noiembrie 2018 

Liliana Rotaru, Politica lingvistică a regimului comunist în  învăţământul superior din RSS 

Moldovenească (comunicare în plen) 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, 

ediţia VI, Chişinău, 2019 

Ion Eremia – preşedintele comitetului organizatoric 
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Comunicări în plen: 

ROTARU Liliana, „Dezgheţul” hruşciovist şi „rezbelul naţionalist” al studenţilor-filologi 

de la Un iversitate 

Conferinţa naţională Comunismul Românesc, ediţia IX 28-29 martie 2019, Bucureşti. 

EREMIA Ion, Recrutarea şi trimiterea tinerilor din RSS Moldovenească la muncă 

forţată în regiunile din RSS Ucraineană. Conferinţa internaţională Comunismul 

Românesc, Ediţia a IX, Bucureşti, 28-29 martie 2019. 

ROTARU Liliana, Organizaţia antisovietică „Sabia Dreptăţii” 

 

Conferinţele Bucureşti-Chişinău Ediţia I Identitate şi valori culturale în context 

european, 29 martie 2019, Bucureşti 

EREMIA Ion, Construcţia identităţii statale contemporane moldoveneşti (1987-1991) 

ROTARU Liliana, Mitul sovietic al învăţământului superior „naţional” în RSSM, report îân 

sesiunea plenară. 

 

Simpozionul ştiinţific internaţional Spiritualitate şi cultură în spaţiul Pruto-Nistrean 

în secolele XIX-XX (200 de ani de la editarea în limba română a BIBLIEI de la Sanct 

Petersburg). Ediţia a IV 

 EREMIA Ion - Preşedintele comitetului de organizare 

EREMIA Ion, Educaţia ateistă la USM în anii 80 ai secolului al XX-lea 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, Ediţia a III-

a, Chişinău, 31 octombrie-2 noiembrie 2019, 

ROTARU Liliana – preşedintele comitetului de organizare 

ROTARU Liliana, Petru Golban – Traectoria sinuoasă a organizării învăţământului agricol 

în Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

ROTARU Liliana, Românitatea şi moldovenitatea naţionalismului universitar din RSS 

Moldovenească 

EREMIA ION, Politica lingvistică a organelor de partid şi sovietice din URSS şi reflectarea 

ei în cadrul Universităţii de Stat din Moldova în anii 70-80 ai secolului al XX-lea 

Convegno internazionale, XI edizione 

Dal centro ai margini dell’Impero 

L’idea imperiale nello spazio europeo tra storia e letteratura,  
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VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

 

IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

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

 

Directorul proiectului            EREMIA Ion, dr. hab.                              __________________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                    (semnătura) 

 

Secretar științific          COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.              __________________ 
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Beneficiarii  studiului Istoria Universități i  de Stat din Moldova  (Chişinău, 

2016) şi  a volumelor de documente  Istoria Universită ți i  de Stat din 

Moldova  în documente şi  materiale  (volumul I,  Chişinău 2018, Volumul II,  

Chişinău, 2019)sunt mai multe categorii  profesionale şi sociale, di ntre care: 

istorici ,  profesori  de istorie, cercetători  din domeniul şti inţelor socio -

umane, studenţi , doctoranzi şi  masteranzi, cercul larg de cit itori  interesaţi 

de istoria învă țământului superior, atât  din ţară, cât şi  de peste hotare.  De 

asemenea, cercetările şti inţifice se bucură de interesul binemeritat ,  în 

primul rând al Ministerului Educaţiei ,  culturii  şi cercetării ,  al  corpului 

didactic şi  şt i inţific al  Universităţi i  de Stat din Moldova, precum şi al  

insti tuţi i lor de învăţământ superior din ţară ş i  de peste hotare, studenţii şi 

doctoranzii , profesorii de l iceu, mulţi  dintre care au făcut studiile la USM, 

precum şi toţi  acei interesaţi  de istoria ştiinţei  şi  a învăţământului superior 

din Republica Moldova .   


