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I. CADRUL  JURIDIC ȘI ORGANIZATORIC AL UNIVERSITĂȚII 

 

Universitatea de Stat din Taraclia este o instituție de învățământ superior, care se integrează în 

sistemul organic de învățământ superior din Republica Moldova. Universitatea a fost înființată la 

inițiativa comunității bulgare din Republica Moldova, în baza Decretului Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 1762-III din 31martie 2004 și a modificărilor aduse prin Decretul Preşedintelui 

Republicii Moldova nr. 1814-III din 15 mai 2004. 

Universitatea a fost fondată pe baza Colegiului Pedagogic „Sf. Sf. Chiril şi Metodiu" din 

Taraclia. La inițiativa Senatului Universității, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 200 

din 11 martie 2009, Universității i-a fost conferit numele unui renumit scriitor bulgar și moldovean 

din Evul Mediu și lider spiritual - Grigore Țamblac. 

Rechizitele insituției de învățământ:  

 

Denumirea completă: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia 

Adresa juridică:  7400, or. Taraclia, str. Mira, 9 

Telefon de contact/fax: 0 294 24-9-06, 21-4-30  

Site-ul oficial:  www.tdu-tar.md 

Poșta electronică:  infotdumd@gmail.com 

Cont de decontare:  сod IBAN: MD53TRPCCR 518430A00015AA 

Cod fiscal:   1010603000214 

Codul băncii:   Ministerul Finanțelor, Trezoreria Taraclia:   TREZMD2X 

Fondator:   Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  

Rectorul Universității: conf. univ., dr. Maria Paslari 

Contabil-șef:   Liubovi Nichiforova 

Prorector pentru activitate didactică:        lector univ. Fedora Terzi 

Prorector pentru activitate științifică:  prof. dr. Vasil Condov 

Prorector pentru activitate  

administrativ-gospodărească:   Serghei Tuluș  

Șef serviciu personal:    Irina Baclajanscaia 

Responsabil de activitate internațională:       Svetlana Țâbarnea 

Metodist calitate învățământ:   Inna Garanovscaia     

Șeful Secţie de studii :     Tatiana Siumbeli 

Consultant juridic:     Iuri Dimitrov 

 

Universitatea de Stat din Taraclia este persoană juridică, dispune de bilanţ contabil, are 

http://www.tdu-tar.md/
mailto:infotdumd@gmail.com
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dreptul să deschidă conturi. Dispune de o ştampilă rotundă cu denumirea sa completă și cu imaginea 

Stemei de Stat a Republicii Moldova, logo. 

Cadrul juridic al activităţii Universității de Stat din Taraclia se constituie din 

următoarele documente:  

• Certificat de înregistrare, eliberat de Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul 

Justiției al Republicii Moldova la 17.01.2013, cod fiscal 1010603000214; 

• Extras din Registrul de Stat nr. 5977 din 16 ianuarie 2013; 

• Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; 

• Carta Universității, aprobată de ministrul educației JS  - 10 din 11.05.2015; 

• Statutul instituţiei publice Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia, 

înregistrat de Ministerul Justiției sub nr. 3977 din 16.01.2013. 

În activitatea sa, Universitatea din Taraclia se conduce de legislaţia în vigoare, și 

inclusiv, în primul rând, de documentele următoare: 

• Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate Ordinul nr. 

1625 din 12.12.2019; 

• Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență 

pentru anul universitar 2020 – 2021 MECC nr. 1625 din 12.12.2019; Ordin nr. 275 din 

09.03.2020;  

• Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate 

Ordinul nr. 120 din 10.02.2020; 

• Hotărârea Guvernului RM nr. 983 din 22.12.2012 cu privire la modul de funcţionare a 

instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară; 

• Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

• Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile 

de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației al Republicii Moldova nr. 748 din 12 iulie 2013; 

• Regulamentul cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt superior, aprobat de către Colegiul Ministerului Educației al RM nr. 1.1 din 22 

martie 2016; 

• Nomenclatorul nou al domeniilor de formare profesională și al specialităților în instituțiile de 

învățământ superior (H.G.nr.482 din 28.06.2017) 

• Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale 

instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 10 din 

14.01.2015; 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1625_din_12.12.2019.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_8.pdf
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• Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță 

Ordin 474 din 24 mai 2016, 

• Regulamentul privind organizarea examenului de absolvire a studiilor superioare de licenţă, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației al RM nr. 1047 din 29.10.2015; 

• Ordin nr. 449 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de 

învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19; 

• Ordin nr. 447 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de acces restricționat în căminele 

studențești ale instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic; 

• Ordin nr. 426 din 04.05.2020, Cu privire la finalizarea studiilor superioare de licență, 

integrate și de master în anul universitar 2019-2020; 

• Ordin nr. 369 din 23.03.2020, Cu privire la măsurile suplimentare în căminele instituțiilor de 

învățământ superior și profesional tehnic; 

• Ordin nr. 368 din 22.03.2020, Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiite 

de învățământ; 

•  Ordin nr. 366 din 22.03.2020, Cu privire la organizarea activitatilor didactice în sistem online 

în instituțiile de învățământ superior; 

• Actele normative ale Universității de Stat din Taraclia (Carta, deciziile Senatului, ordinele 

rectorului, regulamente, dispoziții, deciziile Consiliului de administraţie și alte documente 

privind organizarea internă a Universității). 

Conducerea Universității. 

Universitatea dispune de autonomie, care presupune independență în desfășurarea activității 

educaționale, științifice, administrative, financiar-economice, internaționale, în aprobarea actelor 

normative locale în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu Statutul, Carta Universității și 

poartă răspundere pentru activitatea sa în fața statului și a fiecărui student. 

În Republica Moldova, managementul învățământului superior se realizează pe două niveluri: 

la nivel naţional – de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cecetării şi la nivel instituţional – de către 

structurile de conducere şi administrative ale instituţiilor de învăţământ superior. Sistemul organelor 

de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior este format din Senat, Consiliu pentru dezvoltare 

strategică instituţională, Consiliu ştiinţifico-metodic și Consiliu de calitate, Consiliu de administraţie 

şi rector. 

• Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia, ca instituție de învățământ, 

indeplinește următoarele misiuni: 

• pregătirea specialiştilor de calificare superioară, capabili să concureze pe piața muncii 

naţională şi internaţională; 

• menținerea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și istorice naționale; 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_449_din_15.05.20_masuri_functionare.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_447_din_15.05.20_accesul_in_camine.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_426_din_04.05.2020_pdf.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.369_masuri_suplimentare.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.meccnr.368.pdf
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• asigurarea de oportunități de formare profesională; 

• desfășurarea activității specifice pentru perfecționarea și formarea personalului ştiinţifico-

didactic și dezvoltarea sistematică și consecventă a propriei școli; 

• îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Universității, ca o condiție pentru știință și un 

învățământ de calitate modern și eficient. 

 

În activitatea sa, Universitatea de Stat din Taraclia se bazează pe următoarele principii 

academice: 

• completitudinea, diversitatea și universalitatea cunoştinţelor oferite de Universitate; 

• calitatea învăţământului conform standardelor educaţionale naţionale; 

• susținerea și promovarea personalului ştiinţifico-didactic; 

• responsabilitate publică; 

• spirit de libertate și creativitate în procesul de predare și învățare; 

• dreptul la păstrarea identității etnice, culturale și lingvistice a bulgarilor;  

• asigurarea locurilor de muncă pentru absolvenți; 

• mobilitate internațională; 

• autonomie universitară; 

• eficiență financiară și administrativă; 

• respectarea dreptului la opinie al studenților și participarea lor la conducerea Universității. 

 

Obiectivele de bază ale Universității de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia sunt: 

• organizarea învăţământului universitar modern, flexibil, în corespundere cu standardele 

naţionale şi internaţionale acceptate, inclusiv cu cerinţele Procesului de la Bologna; 

• formarea specialiştilor multilateral dezvoltaţi, înzestraţi cu principii morale decente, 

cunoştinţe profunde şi deprinderi practice indispensabile pentru îndeplinirea calitativă, competentă şi 

responsabilă a obligaţiilor profesionale; 

• satisfacerea nevoilor statului și societății de specialiști calificați cu studii superioare și studii 

profesionale postsecundare, în corespundere cu necesitățile economiei naționale, capabili sa rezolve 

problemele economiei de piață, ale integrării europene și mondiale. 

• dezvoltarea științelor prin cercetări științifice și activitatea creativă a studenților și 

personalului științifico-didactic, orientate spre rezolvarea problemelor actuale ale economiei 

naționale și din regiunea de sud a Moldovei; 

• păstrarea și multiplicarea valorilor morale, culturale și științifice ale societății; 

• cultivarea sentimentului de patriotism, dragoste și respect față de tradițiile naționale în rândul 

studenților; 
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• protecția principiilor democratice fundamentale, bazate pe respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului; 

• răspândirea cunoștințelor în rândul populației, creşterea nivelului de educație și cultură al 

acesteia; 

• participarea la diverse proiecte. 

 

În vederea îndeplinirii sarcinilor atribuite, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din 

Taraclia desfăşoară următoarele tipuri de activitate:  

• realizarea programelor educaționale de pregătire a cadrelor de înaltă calificare cu studii 

superioare în conformitate cu standardele educaţionale naţionale; 

• pregătirea specialiștilor cu profil pedagogic; 

• efectuarea de cercetări științifice în domeniul pregătirii specialiștilor; 

• răspândirea cunoștințelor în rândul specialiștilor și al grupurilor largi ale populaţiei, creşterea 

nivelului de educație și cultură a populației;  

• organizarea și desfășurarea de conferințe, expoziții, seminare, evenimente culturale şi 

sportive; 

• realizarea colaborării internaționale în domenii corespunzătoare profilului de activitate al 

Universității; 

• diseminarea experienței științifice și educaționale acumulate în Universitate prin publicarea de 

monografii stiințifice, manuale, materiale didactice, publicații periodice și alte produse editoriale;  

• contribuirea la promovarea practicilor inovative;  

• asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale studenților și personalului; 

• asigurarea informațională a subdiviziunilor structurale ale Universității, crearea, dezvoltarea și 

punerea în aplicare a sistemelor informaționale, precum și  învăţarea la distanță prin utilizarea 

tehnologiilor moderne; 

• prestarea de servicii studenților și angajaților Universității în domeniul bibliotecii; 

• promovarea programelor educaționale și de cercetare în spaţiul educaţional şi ştiinţific 

internațional;  

• dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Universității. 

În activitatea sa didactică, Universitatea de Stat din Taraclia aplică principiile Procesului de la 

Bologna în următoarele domenii: mobilitatea parțială a studenților, instruirea anuală comună a 

studenților la instituțiile partenere de învățământ superior din Bulgaria și România, implementarea 

autoguvernanței studenţeşti ca mod de formare a unor cetățeni independenți și activi. 

Universitatea susține participarea studenților și a cadrelor științico-didactice la managementul 

Universității la toate nivelurile. Se dezvoltă parteneriatul social și se asigură cooperarea Universității 
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cu instituții de învățământ, agenți economici și autorități publice locale, orientată spre creșterea 

nivelului de pregătire a specialiștilor.  

Conducerea Universităţii asigură transparența tuturor procedurilor de conducere a 

Universității. Se oferă posibilitatea alegerii conducătorului Universității de către membrii comunității 

academice. 

A fost implementat Sistemul european de credite transferabile și a fost pusă în aplicare 

eliberarea către studenți a Suplimentului la diplomă, completat în limba română și în limba engleză. 

Suplimentul la diplomă, întocmit după modelul bolognez, are ca obiectiv creșterea transparenței 

internaționale și a calificării profesionale. 

 Universitatea de Stat”Gr. Țamblac” din Taraclia desfășoară anumite activități în vederea 

perfecționării profesorilor, îmbunătățirii condițiilor de muncă, asigură accesul la mijloacele moderne 

de comunicare, schimbul de experiență cu cadre științico-didactice din străinătate, acordă ajutor 

financiar în publicarea literaturii științifico-metodice. 

Ţinând  cont de   situaţia  ce  s-a  creat în regiune, predarea la Universitate se face în limba 

română, limba bulgară și limba rusă. Universitatea este totodată un centru de studiere a problemelor 

pedagogice, a diverselor aspecte ale bulgaristicii, a problemelor regionale de istorie și etnografie. 

În legătură cu aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna, Universitatea de Stat 

din Taraclia și-a stabilit următoarele obiective: perfecționarea programelor de studiu la toate unitățile 

de curs studiate la nivel național și european, în conformitate cu recomandările Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării  al Republicii Moldova. 

Angajatorii Universității  desfășoară o muncă de perspectivă - pregătirea pentru  evaluarea 

externă  a Universității, în acest scop eforturile sunt îndreptate spre: 

• crearea unei atmosfere favorabile pentru individualizarea optimă a educației; 

• sporirea motivaţiei în procesul de învățare și a rolului eficienței lucrului individual; 

• realizarea de raiting-uri individuale în vederea asigurării comparabilității rezultatelor 

cantitative și calitative ale pregătirii studenților. 

Universitatea de Stat din Taraclia pregătește specialiștii cu studii superioare de nivelul 6 

ISCED – ciclul I – licență  în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei 

(ISCED–2011). 

Universitatea organizează formarea specialiștilor la învățământ cu frecvență , care presupune 

frecventarea obligatorie a orelor la universitate (cursuri, seminare, lucrări practice și  de laborator), 

desfășurate în conformitate cu orarul săptămânii de studii. Învățământul cu frecvență  la universitate 

este realizat în regim de finanțare de la bugetul de stat (gratis) și în regim cu taxă. 

        La ședința Senatului Universității (Proces-verbal nr. 9 din 4 mai 2016), a fost aprobat 

Conceptul de dezvoltare strategică a Universității de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia  pentru 
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perioada 2016-2020, care prezintă principalele obiective și priorități. Crearea conceptului de 

dezvoltare a Universității se bazează pe o analiză a factorilor mediului extern și intern al 

Universității, care au o influență decisivă asupra alegerii strategiei sale în noile condiții 

macroeconomice și microeconomice. 

              În perioada raportată, Universitatea a desfășurat o serie de activități de dezvoltare a 

activităților educaționale, internaționale și economico-financiare: s-a majorat ponderea cadrelor 

didactice care folosesc metode interactive de predare; au fost introduse modificări în planurile de 

învățământ; curriculum-urile  unităților de curs au fost aduse în conformitate cu standardele 

educaționale europene. 

     În cadrul Universității a fost elaborat, documentat, implementat și menținut în permanență 

sistemul de management al calității, eficacitatea sa se îmbunătățește în continuu. Procesul educațional 

este dotat cu mijloace tehnice moderne, o tablă interactivă. Informațiile sunt actualizate pe site-ul 

oficial al Universității. 

Pe data de 5 octombrie 2017 a fost semnat acord în vederea creării unui consorțiu 

internațional în sfera științei și educației, între Universitatea ”Anghel Kâncev” din or. Ruse, 

R.Bulgaria, Universitatea ”Sf. Chiril și Metodiu” din or. Veliko Târnovo R.Bulgaria și Universitatea 

de Stat ”Gr. Țamblac” din  Taraclia, Republica Moldova.Obiectul acestui acord de colaborare este de 

a crea consorțiul universitar în beneficiu public și de a consolida bazele colaborării în cadrul 

Consorțiului prin stabilirea obligațiilor partenerilor în privința activităților desfășurate în comun. 

 

II. STRUCTURA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

 

 Funcțiile de conducere, personalul  științifico-didactic și  personalul  de conducere al 

Universității se formează în baza pregătirii personale și a experienței de muncă în domeniul 

educațional.  

În componenţa Universităţii funcționează diverse subdiviziuni structurale, care asigură 

realizarea activității științifico-didactice a Universităţii. Din această categorie fac parte catedrele 

universitare, Secția de studii, Departamentul de management al calităţii, Serviciul resurse umane, 

cancelaria, contabilitatea, biblioteca, Centrul informaţional al Europei și Bulgariei, Centrul Britanic, 

Muzeul de studiere a ţinutului, Muzeul de Istorie al Universităţii, căminul și serviciile administrativ-

gospodărești. 

Structura Universității de Stat din Taraclia include: 

1. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională, aprobat prin Ordinul ministrului Educației 

al Republicii Moldova nr. 783 din 29 iulie 2015. Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională 

este un organ de conducere, înzestrat cu un șir de atribuţii, stipulate în Codul Educației, art.104: și cu 
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un spectru de funcții: coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Universității; 

monitorizează, monitorizează utilizarea resurselor financiare; aprobă contractul-tip şi cuantumul 

taxelor de studii. Consiliul pentru dezvoltare strategică are dreptul să ia decizii privind dezvoltarea şi 

consolidarea patrimoniului Universității, iniţierea şi închiderea programelor educaționale, precum și 

angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţământ superior; luarea de decizii privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru postul de rector în conformitate cu regulamentul 

Universității. 

 Procedura de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică la 

Universitatea din Taraclia a fost efectuată în conformitate cu art. 104 (2b) din Codul Educației al 

Republicii Moldova; Ordinul ministrului educației nr. 9 din 14.01.2015 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind  modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din 

Republica Moldova, Regulamentul Universității privind organizarea și funcționarea organelor de 

conducere ale instituției publice Universitatea „Grigore Ţamblac” din Taraclia. În conformitate cu 

prevederile Codului Educației și Cartei Universitare  a fost instituit Consiliul de Dezvoltare 

Strategică Instituțională (CDSÎ) în urmatoarea componența: 

I. Din partea Ministrerului Educației, Culturii și Cercetării: 

1. Evghenia Mandaji , șef  Direcția Raională de Învățământ 

2. Albina Casapova , șef Serviciul Fiscal Taraclia 

II. Din partea Ministrerului Finanțelor: 

1. Larisa Pucal , șef  Direcția Finanțe Taraclia 

III. Din partea Senatului experți străini: 

1. Olga Gaidarji șef.adjunct al biroului Cancelariei de Stat or. Cahul 

2. Dora Dimitrieva, jurist, șef Serviciul stare civilă 

IV. Reprezentanții cadrelor didactice ce nu dețin funcții de conducere și nu sunt membri ai Senatului: 

1. Vitalii Todorov, doctor în pedagogie, Catedra Pedagogie 

2. Valentina Nevzorova, doctor în arte, conferențiar universitar  interimar , Catedra   Pedagogie  

V. Maria Paslari, rector,  doctor, conferențiar universitar. 

VI. Serghei Tuluș, prorector activitate administrativă. 

Pe parcursul perioadei de raportare, în anul universitar 2019-2020 au avut loc o ședință  a 

Consiliului strategic: la 12 iunie  2020. 

Deciziile CDSI al US Taraclia, septembrie 2019- iunie  2020: 

Decizia 1 din 12.06.2020 cu privire la abrobarea taxelor de studii pentru anul de învățământ 2020-

2021. 

Decizia 2 din 12.06.2020 privind rezultatele activității economico-financiare a universității. 

Decizia 3 din12.06.2020  privind aprobarea bugetului UST pentru anul  2020. 
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Decizia 4 din12.06.2020  privind aprobarea  Contrctului de studii pentru anul de studii 2020-2021 . 

Decizia 5 din12.06.2020  cu privire la rezultatele monitorizării și evaluarea eficității cheltuielilor 

financiare US Taraclia.  

2. Senatul Universității exercită conducerea generală a activităţii UST, din acesta fac parte șefii 

subdiviziunilor structurale, reprezentanți ai personalului științifico-didactic, reprezentanți ai 

sindicatelor și studenților (art. 103 din Codul Educației, Regulamentul Senatului UST (proces-verbal 

nr. 7 din 23 decembrie 2009). Durata mandatului senatului este de 5 ani (din septembrie 2015 până în 

septembrie 2020.) Senatul include în componența sa: rectorul, prorectorii, reprezentanți ai studenților, 

președintele comitetului sindical, cadre științifico-didactice, contabilul-șef, în total 23 de membri ai 

Senatului. Subiectele ședințelor Senatului includ aspecte legate de activitățile  științifico-didactice ale 

universității. La ședințele Senatului s-a pus în practică prezentarea rapoartelor de  către șefii 

subdiviziunilor structurale. Pentru creșterea eficienței activității Senatului, se monitorizează 

implementarea deciziilor acestuia și se analizează îndeplinirea planului de activitate al Senatului: 

informarea rectorului despre stadiul implementării deciziilor Senatului. În perioada raportată, în anul 

universitar 2019-2020, au avut loc 13 ședințe ale Senatului.  

Componența nominală a membrilor Senatului US Taraclia  în 2019 -2020 

 

nr. Numele, prenumele Funcția, titlul, grad 

1.  Paslari Maria rector, dr. conf.univ. 

2.  Terzi Fedora prorector inter.activitate didactică, 

lec. univ. 

3.  Tuluș Serghei prorector activitate administrativă 

4.  Nichiforova Liubovi contabil -șef 

5.  Condov Vasil prorector activitate 

științifică,prof.univ. dr.  

6.  Derivolcova Natalia președinte comitetului sindicat al 

US Taraclia, as.univ. 

7.  Plătică Adina șef catedră ”Pedagogie”,dr. 

conf.univ 

8.  Garanovscaia Inna șef catedra ”Filologie,istorie și 

științe sociale”, lec.univ 

9.  Darmancev Chirill  dr. lec. univ. 

10.  Russev Nicolai prof. univ. dr.h.ș.i. 

11.  Miculshii Andrei lec. univ. 

12.  Covalji Fiodor director ”Taraclia – Gaz” 

13.  Sabii Fiodor președinte comunității bulgare în 

RM 



12 

 

14.  Batîr Tatiana conf.univ.dr catedra 

”Filologie,istorie și științe sociale”, 

15.  Reaboi Maria 

 

as..univ. ”Pedagogie”, 

16.  Тerzi Vitalii as..univ. ”Pedagogie”, 

17.  Baclajanscaia Irina șef resurse umane 

18.  Rabadji Cristina studenta an. II ”Limba și literatura 

bulgară/engleză” 

19.  Ciolac Elena  studenta an. II ”Limba și literatura 

bulgară/engleză” 

20.  Artimenco Valeria studenta an. IV ”Limba și literatura  

bulgară/română” 

21.  Belova Natalia studenta an.III ”Pedagogie în 

învățământul primar 

    22 Siumbeli Tatiana șef Secții de studii 

    23 Dimitrov Iuri jurist 

 

3.Comisia Științifico-Metodică și Comisia de Calitate a Universității au fost aprobate prin 

Ordinul rectorului nr. 114/1 din 29 septembrie 2016, în baza art. 112 din Codul Educației al 

Republicii Moldova, a Regulamentului cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior și a deciziei Senatului (proces-verbal nr. 1 din 27.09.2016). 

Obligațiile președintelui Comisiei științifico-metodice sunt îndeplinite de prof.univ., dr. Vasil 

Condov, iar cele ale președintelui Comisiei de calitate – de Fedora Terzi. Pe parcursul perioadei de 

raportare, în anul universitar 2019-2020, au avut loc 4 ședințe ale comisiilor sus menționate. Sarcinile 

principale ale Comisiilor sunt: coordonarea prosesului educațional, perfecționarea sistemului intern al 

managementului calității, formarea politicii universității în domeniul asigurării calității, participarea 

în inițiere procedurii de evaluarea externă în vederea autorizării   programelor de studii superioare și 

de studii profesionale, pregătirea dosarelor pentru acreditarea programelor de studii superioare. 

    Comisiile colaborează cu Senatul Universității și cu Consiliul administrativ. Membrii 

comisiilor participă la elaborarea documentației științifico-metodice și a standardelor interne ale 

Universității, monitorizează suportul metodic și științific și calitatea procesului educațional la 

universitate, participă la inițierea acreditării și autorizării programelor de studii superioare de către 

ANACEC-ul. Comisiile își desfășoară activitatea în conformitate cu planul de activitate pentru anul 

universitar, aprobat de rectorul universității. 

4. Rectorul Universității.  Prin Ordinul ministrului educației al Republicii Moldova nr. 74-p 

din 1 februarie 2010, în funcția de rector interimar a fost numită conferențiar universitar, doctor în 

pedagogie Maria Paslari.  

Creat în iulie 2015, Consiliul strategic a inițiat și a desfășurat alegerile rectorului Universității. 
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Conform rezultatelor votului, în funcția de rector al UST a fost aleasă Maria Paslari, doctor în 

pedagogie, conferențiar universitar. 

În conformitate cu art. 104 (1-f), 105 (3) și 105 (8)  din Codul Educației al Republicii 

Moldova, art. 17-19 din Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de 

învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului Educației al Republicii 

Moldova nr. 09 din 14.01.2015; art. 3.6 din Carta Universității, aprobată de către Senatul 

Universității (proces-verbal nr. 7 din 26.03.2015), pct.17 din Regulamentul privind  modul de alegere 

a rectorului UST,  aprobat de către Senatul UST (proces-verbal nr. 9 din 15.05.2015), la 19 octombrie 

2015 s-au desfășurat alegerile rectorului UST.  

Paslari Maria, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, a fost aleasă în funcția de rector 

al Universității de adunarea generală a cadrelor didactice titulare și a reprezentanților studenților în 

Senat, proces-verbal CDSI  nr. 7 din 19 octombrie 2015 și aprobat prin ordinul Ministrului Educației 

al Republicii Moldova nr. 277-p din data de 10.11.2015 pentru o perioadă de 5 ani, din 10 noiembrie 

2015 până la 10 noiembrie 2020. Rectorul universității realizează dirijarea curentă a activităţii 

universității. Sarcinile rectorului sunt indicate în contractul individual de muncă nr. 87 din 10 

noiembrie 2015. 

5. Prorectorul pentru activitate didactică, lector univ. Terzi Fedora , exercită conducerea 

generală a activității didactice  a universității. Funcția prorectorului interimar pentru activitate 

didactică este exercitată din 17 august 2015 de lector univ. Fedora Terzi, ordin nr. 113 din 14 august 

2015.  

6.  Prorectorul pentru activitate științifică, prof. interimar, dr. Vasil Condov exercită 

conducerea generală a activității științifice a universității, controlul asupra activității științifice a 

personalului științifio-didactic, catedrelor și studenților. A fost numit în funcția de prorector prin 

ordinul rectorului nr. 61 din 10 februarie 2019.  

7.Prorectorul pentru activitate administrativ-gospodărească. Funcția de prorector pentru 

activitatea administrativ-gospodărească este îndeplinită de Serghei Tuluș pe baza ordinului nr.14 din 

28 ianuarie 2013. 

8. Secția de studii. Funcția de șef al secției de studii este îndeplinită de Tatiana Siumbeli, 

numită prin ordinul rectorului nr. 257 din 19.12.2018. Secția se ocupă de organizarea și 

monitorizarea procesului educațional la universitate. 

          9. Catedrele universitare: 

 Catedrele funcționează în baza Regulamentului catedrelor universitare, și își desfășoară 

activitatea didactică, metodică și științifică pe specialități. Catedrele universitare reprezintă una dintre 

principalele subdiviziuni structurale, acționează în baza Regulamentului catedrelor și își desfășoară 

activitatea didactică, metodică și științifică la una sau mai multe specialități înrudite. 
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Din cauza reducerii numărului de grupuri academice în cadrul Universității în baza p. 4 din 

Regulamentul privind catedra instituției de învățământ superior, aprobat prin ordinul ministrului 

educației al RM nr. 671 din 06.08.2010 și în baza ordinului rectorului US Taraclia  nr. 109/1 din 

15.09.2015, a fost sistată temporar activitatea catedrei de istorie şi ştiinţe sociale, aceasta a fost unită 

cu catedra de filologie. Catedrele sunt conduse de specialiști cu o vastă experienţă în activitatea 

didactică: 

catedra de filologie, istorie şi ştiinţe sociale – lector univ.Inna Garanovscaia, numită prin 

ordinul rectorului nr. 252 din 17.12. 2018; 

catedra de pedagogie –conferențiar universitar interimar,  doctor în psihologie Adina Plătică 

a fost numită în funcția de șef al catedrei prin ordinul rectorului nr.99 din 24 august 2018. 

La US Taraclia activează 46 de cadre didactice. Dintre acestea, 27 sunt profesori titularzi 

(58.7%), 19 cumularzi (41,3%). Din numărul total de cadre științifico-didactice 19 sunt bărbați și 27- 

femei , 27 cadre didactice cu titluri și grade științifice. 

 

Numărul de cadre științifico-didactice din UST 

în anul de studii 2019 -2020  după gen: 

 Titularzi Cumularzi Total Bărbați Femei 

Profesor -- 1 1 -  -- 

Profesor interimar 3 -- 3 3   -- 

Conferențiar 9 6 15 6 10 

Lector universitar 5 3 8 5 4  

Asistent universitar 10 9 19 6 17 

Total: 27 19 46 19 27 

 

10. Comisia de admitere – organul, care se ocupă de admiterea studenților la universitate și 

acționează în baza Regulamentul de organizare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din  

Republica  Moldova (ciclul I – licență). Atribuțiile secretarului responsabil al Comisiei de admitere 

au fost îndeplinite de către șef secții de studii Tatiana Siumbeli 

11. Secția resurse umane.  

Secția resurse umane funcționează ca o subdiviziune structurală încă de la înființarea Universității. 

Secția resurse umane a Universității este o subdiviziune independentă, care își desfășoară activitate 

sub supravegherea directă a rectorului. 

Secția resurse umane: 

- determină necesitatea Universității de cadre cu înaltă calificare și de formare a personalului; 

-  asigură ordinea și eficiența lucrului cu personalul; 

-  documentează relațiile de muncă, ține evidența personalului și întocmește rapoarte.  

Funcția de șef al Secției resurse umane este deținută de Irina Baclajanscaia, pe baza ordinului 

rectorului nr. 191  din 21 ianuarie 2019. 
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12. Serviciul de planificare și economie este o subdiviziune structurală a Universității. 

Activitățile departamentului de planificare și economie includ: planificarea și gestionarea activităților 

economice ale universității; organizarea de activități financiar-gospodărești în vederea utilizării 

eficiente a resurselor economice; formarea și îndeplinirea planului de activități financiar-gospodărești 

ale universității. 

Funcția contabilului-șef este deținută de Nichiforova Liubovi, numită prin ordinul rectorului nr. 186 

din 4 noiembrie 2013. 

13. Biblioteca Universității reprezintă o subdiviziune științifico-metodică, care este un centru 

de păstrare a cunoștințelor. Biblioteca  are ca obiectiv asigurarea studenților și a personalului 

universitar cu informații științifice și didactice, contribuind  la menținerea procesului didactic și 

științific la un nivel înalt de calitate și asigurarea accesului la resursele bibliotecilor din întreaga 

lume. 

14.Muzeul de studiere a ţinutului. În cadrul Universității de Stat „Grigore Ţamblac” din 

Taraclia funcționează muzeul de studiere a ţinutului, unde sunt găzduite exponate de colecție, care 

prezintă valoare ştiinţifică și cognitivă pentru studenți. 

15. Muzeul de Istorie al Universităţii. Muzeul de Istorie al Universităţii a fost conceput 

pentru colectarea și expoziția materialelor muzeale, legate de istoria Universității. 

16. Centrul informaţional al Europei și Bulgariei oferă consultații pe tema studiilor și a 

desfășurării cercetărilor în Bulgaria, pe tema burselor europene de studiu; menține acorduri de 

parteneriat cu universități din Bulgaria, România și alte țări europene, organizează diverse 

evenimente (seminare  informative, conferințe științifice și rapoarte, expoziții educaționale); participă 

la expoziții educaționale; testează cunoștințele de limbă bulgară; culege materiale despre patrimoniul 

cultural al bulgarilor din Taraclia; oferă suport tehnic pentru cursuri video, seminare multimedia și 

alte acțiuni desfășurate de cadrele didactice universitare și Consiliul studențesc. 

17. Centrul  Britanic a fost inființiat cu sprijinul Ambasadei Marii Britaniei pentru 

îmbunătățirea procesului educațional și studierea limbii, literaturii și culturii engleze. 

         18. Consiliul studențesc al Universității din Taraclia este o formă de autoguvernare a 

instituției de învățământ superior și a fost creat pentru a asigura realizarea drepturilor studenților de 

a participa la managementul procesului educațional, soluționarea problemelor importante legate de 

activitatea vitală a tineretului studențesc, dezvoltarea activităților sale sociale, susținerea și 

implementarea inițiativelor sociale. 

Consiliul de autoguvernare a studenților este un organ îndependent al studenților 

Universității, care funcționează în permanență, este organul principal de autoguvernare 

studențească și acționează în baza Regulamentului privind Consiliul de autoguvernanță 

studențească din universitate. 
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  Consiliul studențesc al căminului este, de asemenea, reprezentat în structura Consiliului. 

Reprezentanții acestuia fac parte din Consiliul studențesc al Universității din sectorul social-

cultural. 

      Consiliul studențesc al Universității este format din președintele Consiliului studențesc al 

Universității, vicepreședinte, secretar al consiliului, precum și din studenții activi aleși la ședința 

consiliului studențesc al catedrelor. Pentru asigurarea activității Consiliului de autoguvernare a 

studenților, organele de conducere ale universității oferă pentru utilizare gratuită încăperi (cabinete), 

mijloace de comunicare, echipamente de birou și alte materiale, dotări și echipamente necesare. 

       Conducerea universității oferă suport metodic și consultanță juridică organelor Consiliului de 

autoguvernare a studenților. 

 Din cauza numărului mic de grupuri academice, în Universitate nu pot funcționa anumite 

servicii care fac parte din administrația universității. Prin ordinul rectorului au fost desemnate 

persoane responsabile pentru: 

      activitatea internațională – lector univ. S. Țîbarnea; 

asigurarea calității învățământului – lector univ. I. Garanovscaia; 

      Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia are un site informațional oficial, în 

cadrul ei se publică ziarul universitar «ТУК» în limbile bulgară, română, engleză și rusă. 

19.  Catedra de Pedagogie a fost înființată în anul 2005. Catedra include activități de 

pregătire a studenților la următoarele programe de studii: 

• 0113.1 „Pedagogie în  învăţământul primar”  

• 0114.12 „Muzică”  

• 0112.1/0114.8 „Pedagogie preșcolară și limba și literatura română”  

Componenţa numerică a personalului catedrei: 

Catedra de pedagogie a fost completată cu 26 de  cadre științifico- didactice.  

Șef catedră – conf.univ. inter. dr. A. Plătică. 

Corpul didactic: 1- profesor universitar,  5-  conferențiari universitari, doctori; 3 - conferențiari 

interimairi, doctori,  1 - lector universitar,doctor, 13- asistenți universitari. 

Personal auxiliar: laborant superior al catedrei –U. Panicerscaia 

20. Catedra de filologie, istorie și științe sociale a fost înființată în anul 2004, desfășoară 

cursuri de formare la 5 programe de studii: 

• 0114.8/0114.10 „ Limba și literatura română și limba și literatura engleză”; 

• 0114.9/0114.8„ Limba și literatura bulgară și limba și literatura română”; 

• 0114.9/0114.10  „ Limba și literatura bulgară și limba și literatura engleză”; 

• 0114.11 „Istorie”; 

• 0411.1 „Contabilitate ”. 



17 

 

Componenţa numerică: 

Șef interimar al  catedrei – lector univ.I. Garanovscaia  

Corpul didactic: 8 conferențiari, 3 profesor, 6 lectori  universitari,  6 asistenți universitari. Personal 

auxiliar: laborant superior – E.Bișir. 

 

III.  PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ȘI CALITATIV) ȘI FORMELE DE 

ORGANIZARE A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

 

În conformitate cu Codul Educației privind aprobarea Nomenclatorului nou al domeniilor de formare 

profesională și al specialităților în instituțiile de învățământ superior (HG.nr.482 din 28.06.2017) 

Universitatea pregătește specialiști la următoarele specialități: 

 

Domeniu 

general de 

studii 

Programul de studiu Forma de 

învățământ 

Numărul 

de credite 

Decizia 

ANACEC 

 0114.9/0114.8 „Limba și literatura 

bulgară și română”  

cu frecvență 240 Suspendarea  

nr.13 din 

26.01.2017 

011 Ştiinţe 

ale educaţiei 

0114.8/0114.10„Limba și literatura 

română și engleză”  

cu frecvență 240 Neacreditarea  

nr.13 din 

26.01.2017 

 0114.9/0114.10 „Limba și 

literatura bulgară și engleză” 

cu frecvență 240 Autorizarea 

pentru 

funcționare 

provizorie 

nr.10 din 

25.05.2018 

(5 ani) 

 0114.11„Istorie”  cu frecvență 180 Suspendarea  

nr.14 din 

9.02.2017 

 0114.12 „Muzică”  cu frecvență 180 Suspendarea  

nr.15 din 

17.02.2017 

 0113.„Pedagogie în învăţământul 

primar 

cu frecvență 180 Suspendarea  

nr.16 din 

24.02.2017 

 0112.1/0114.8„Pedagogie 

preşcolară și limba și literatura 

română”  

cu frecvență 240 - 

041 Științe 

economice 

 

0411.1 „Contabilitate” cu frecvență 180 - 

 

În temeiul deciziei ANACEC, la Universitatea de Stat ” Gr. Țamblac”  din Taraclia a fost 

autorizată pentru funcționare provizorie programa de studii:  
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Domeniu 

general de 

studii 

Programul de studiu Forma de 

învățământ 

Numărul 

de credite 

Decizia 

ANACEC 

011 Ştiinţe 

ale educaţiei 

0114.9/0114.10 „Limba și literatura 

bulgară și engleză” 

cu frecvență 240 nr.10 din 

25.05.2018 

(5 ani) 

 

Cererea și rapoartele de autoevaluare în agenția Națională de evaluare și acreditare în 

domeniul educației și științei din RM (ANACEC) pentru inițierea și desfășurarea procedurii de 

evaluare externă  pentru obținerea acreditării programelor educaționale ”Istorie”, ”Limba și literatura 

bulgară/ română”, ”Muzică”, ”Pedagogie preșcolară/ Limba și literatura română” au fost depuse în 

luna martie 2019. Procedura de evaluare externă au fost programată pentru luna septembrie a acestui 

an. În legătură cu faptul că ANACEC a inițiat procedura de modernizare a metodologiei de evaluare 

externă pentru toate nivelurile de educație, procedura de evaluare externă a fost amânată pentru 

martie-aprilie 2021. 

Activitatea didactică și educațională a Universității de Stat din Taraclia este o parte integrantă 

a procesului educațional. Conținutul activității educaționale este determinat de conceptul său,  

elaborat și indicat în Carta și Statutul Universității.  Scopul principal al activității educaționale este 

formarea, dezvoltarea personalității studentului – viitorului specialist combinând cunoștințe profunde 

cu aptitudini și abilități, umanism, dragoste și respect pentru istorie și tradiții , dorință de a păstra și a 

dezvolta cele mai bune tradiții culturii naționale. Activitatea educațională este orientată spre: 

- realizarea tuturor formelor de integrare în sistemele de învățământ europene și mondiale, în 

conformitate cu pregătirea specialiștilor conform sistemului Bologna, cu o cultură general-umană 

bogată, cu abilități practice și cunoștințe teoretice profunde în domeniul profilului ales; 

- îmbunătățirea continuă a metodelor și tehnicilor de predare, îmbunătățirea programelor de 

studii pentru unități de curs în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării (Bazele de combatere  a corupţiei, Educație incluzivă, Protecție civilă și protecția muncii, 

Protecția proprietății intelectuale, Educație parentală, Metodologia evaluării creteriale prin 

descriptori); 

- introducerea unor cursuri suplimentare în planurile de învățământ cu predarea lor  la limba 

română în vederea formării la studenți a abilităților de vorbire și comunicare în limba română 

(Tehnica comunicării, Dezvoltarea vorbirii coerente, Corespondența de afaceri, Retorica și cultura 

comunicării ); 

- raportul optim dintre factorul teoretic și cel practic; 

- asigurarea procesului educațional cu materiale necesare metodice și științifico-metodice; 

- dezvoltarea bazei tehnico-materiale moderne;  

- asigurarea eficienței sporite a activității didactice, științifice, metodice și educaționale. 
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Procesul educațional  are ca obiectiv perfecționarea pregătirii specialiștilor, care corespund 

cerințelor actuale de pe piața muncii. Una dintre principalele activități ale instituției de învățământ 

superior este organizarea și desfășurarea  examenelor de licență. 

În anul de studii  2019-2020, 58 de absolvenți ai Universității de Stat din Taraclia au 

demonstrat un nivel bun de pregătire profesională. 

Examenele de licență și susținerea tezelor de licență s-au desfășurat la USTaraclia , la toate 

specialitățile, în perioada cuprinsă între 3 iunie și 20 iunie 2020. Activitatea  comisiilor de licență a 

fost organizată în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova nr. 455 din 18.05.2020  (privind aprobarea membrilor Comisiei pentru examenele de licență 

la UST),  cu Regulamentul în vigoare privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență în 

instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Colegiului 

Ministerului Educației nr. 4.3 din 22.10.2015, cu Metodologia organizării și desfășurării examenelor 

de licență cu aplicarea tehnologiilor educaționale la distanță. 

Conform Metodologiei organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea 

tehnologiilor educaționale la distanță de la Universitatea de Stat "Grigore Țamblac" din Taraclia, 

aprobate la ședința Senatului UST (Proces verbal l nr. 9 din 12.05.2020), examenele de licență au fost 

efectuate cu utilizarea tehnologiilor educaționale la distanță prin intermediul platformei ZOOM. 

Examenele de licență s-au desfășurat pe cale orală, cu autentificarea obligatorie a identității 

studenților. 

Тoate probele examenelor de finalizare a studiilor s-au desfășurat online, în timpul real, în 

fața comisiei de examen, prin intermediul platformei ZOOM, pusă la dispoziție de catedrele 

universitare de profil, activate în baza adresei de e-mail instituționale. Examenatul a avut toate 

instrumentele necesare interacțiunii în timp real cu Comisia de examenare: calculator, cameră video, 

microfon și s-a asigurat în prealabil de buna funcționare a acestora. În acest sens, prin generare prin 

intermediul unui sistem informatic s-a extras biletul, această acțiune realizându-se în câmpul vizual al 

absolventului. 
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Fig. 1 Examenul de licență la specialiatea ”Pedagogie preșcolară /Limba și literatura română” 

 

Toți membrii comisiei de licență au evaluat on-line competențele profesionale ale studenților 

absolvenți. Secretarul a stabilit rezultatele examenelor în procesele-verbale ale ședinței comisiilor de 

licență. Nu au existat cazuri de defecțiuni în funcționarea echipamentului și a canalului de 

comunicare de către studenți sau membri ai Comisiei. În timpul examenelor de licență s-a realizat 
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înregistrarea video. 

Conform ordinelor rectorului US Taraclia la examenele de licență  au fost admiși:  

• ”Pedagogie în învățămînt primar” - 12 studenți ;  

• ”Muzică” - 6 studenți   

• ”Pedagogie preșcolară și limba și literatura română"- 9 studenți  

• ”Contabilitate”-12 studenți 

• ”Limba și literatura romănă/ engleză”- 9 studenți  

• ”Istorie” - 10 studenți 

Total absolvenți ai   Universității - 58  de studenți. 

Nota medie a examenelor de licență la specialități: 

• ”Pedagogie în învățământului primar” - 9,16. 

• ”Muzică” - 9,33. 

• ”Pedagogie preșcolară și limba și literatura română” - 9,30. 

• ”Contabilitate” 8,81 

• ”Limba și literatura română/ engleză”- 9,25 

• ”Istorie”-8,58 

În general, acești indicatori sunt foarte mari, ceea ce indică o pregătire profesională serioasă a 

absolvenților US Taraclia. 

Toți președinții comisiilor de stat au remarcat unanim că examenele de licență s-au desfășurat 

într-o atmosferă calmă și profesională. Conducerea  Universității a oferit toată documentația necesară 

pentru desfășurarea examenelor de licență. Biletele de examen au fost întocmite și aprobate în timp 

util, a fost asigurată securitatea biletelor de examen. Președinții comisiilor de licență remarcă, de 

asemenea, pregătirea bună a studenților pentru susținerea examenelor de licență și a tezelor de 

licență.  

Rezultatele examenelor de licență 

 

Denumirea Specialității 

Numărul 

de 

absolvenți 

admiși la 

examenele 

de licență 

Numărul de studenți, care au 

promovat examenele de 

licență, inclusiv, au susținut 

teza de licență (media) la: 

Exmatriculați 

pentru ca nu 

au promovat 

examenele de 

absolvire /  nu 

au susținut 

lucrarea de 

diplomă 

5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

Învățământ cu frecvență 

Limbă și literatură 

(română/engleză) 

9 -  2 7  

Istorie 10 1 1 3 5  

Pedagogie în învățământul 

primar 

12 - 1 2 9 - 
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Muzică 6 - - 1 5 - 

Pedagogie preșcolară/limba 

și literatura română 

9  - 1 8 - 

Contabilitate 12 - 4 2 6  

Total: 58 1 6 11 40  

 

Analiza calitativă și cantitativă a grupurilor de absolvenți 
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Anul IV Limba și 

literatura română/engleză 

8 - 1 9 9 - 9 9.31 8.81 67,7

% 

Anul III  Pedagogie în 

învățământul primar 

13 1 - 12 12 - 12 9,17 8,64 77% 

Anul III „Muzică” 5 - 1 6 6 - 6 9,33 8,58 56% 

Anul IV Pedagogie 

preșcolară/limba și 

literatura română 

9 - - - - - 9 9,30 8,62 64.3

% 

Anul III „Istorie” 11 2 1 10 10 - 10 8,67 8,06 64.3

% 

AnulIII Contabilitate 12 - - 12 12 - 12 8,58 8,47 91.2

% 

Total  58 3 3 58 58 - 58 9,06 8.53 70.1

% 

 

Președinții comisiei în rapoartele lor au ajuns la următoarele concluzii,  că examenele de 

licență s-au desfășurat respectând-se standardele de examinare și evaluare actuale și s-au caracterizat 

printr-un nivel de organizare înalt, iar efortul corpului profesoral de la catedre ale universității în 

vederea pregătirii cadrelor didactice merită  o apreciere  înaltă.  

 În general, putem trage următoarele concluzii și recomandări: conducerea UST a abordat cu 

responsabilitate organizarea examenelor de licență la toate specialitățile: 

- comisiile pentru examenele de licență au fost formate și aprobate în timp util; 

- a fost asigurată securitatea  biletelor de examen; 

- tezele de licență i-au fost prezentate catedrei la timp cu avizele coordonatorilor  științifici; 
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- disciplina membrilor comisiei și a studenților corespunde Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență. 

  În planurile de învățământ sunt incluse discipline la liberă alegere (codul L) 

„Corespondența de afaceri”, „Cultura comunicării”., Retorica și cultura comunicarii”, ”Tehnica 

traducerii”,  pentru formarea competenței comunicaționale a studenților-alolingvi, care se predau în 

limba română. Catedra de filologie, istorie și științe sociale monitorizează competențele verbal-

comunicative ale studenților în limba română, sunt prevăzute acțiuni, care  reflectă cultura poporului 

român. Unele unități de curs, de exemplu, psihologia, pedagogia, bazele statului și dreptului, precum 

și educația incluzivă la specialitățile ”Limba și literatura bulgară/română”,  ”Limba și literatura 

română/engleză” și ”Pedagogie preșcolară/ Limba și literatura română” se predau în limba română. În 

toate programele de studii ale Universității au fost introduse unități de curs „Educație 

incluzivă”și”Educația parentală”. Toate planurile de învățământ pentru specialitățile existente în 

universitate sunt asigurate cu unități de curs de cercetare științifică. 

 

IV. PROGRAME REALIZATE INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

În scopul promovării calității învățământului superior în universitățile din Republica 

Moldova, inclusiv și în Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia, funcționează Sistemul de 

Management al calității (SMC). Acest sistem reprezintă un ansamblu al structurilor organizatorice, al 

procedurilor, proceselor și al resurselor necesare pentru asigurarea calității formării viitorilor 

specialiști. În UST sistemul universitar de Management al calității cuprinde structuri la nivel de 

universitate și catedră. 

Structura organizatorică a Sistemului de Management al Calității din US Taraclia include: 

- rector al Universității, conf.univ., dr. M. Paslari; 

- prorector pentru activitatea didactică, F. Terzi; 

- inspector, Departamentul de Management al Calității, I. Garanovscaia; 

-șefi de catedră: I. Garanovscaia (catedra "Filologie, istorie și științe sociale"),  

                           conf. univ., dr. A. Plătică (catedra "Pedagogie"); 

- Consiliul pentru calitate al US Taraclia; 

- Comisia pentru Calitate. 

 Obiectivul principal al SMC din UST constă în asigurarea condițiilor necesare pentru 

ordonarea instrumentelor de gestionare a sistemului științifico-educațional  universitar într-o stare 

adecvată standardelor  moderne de calitate, asigurând o formare profesională de calitate și 

contribuind la formarea încrederii consumatorilor în abilitățile profesionale ale absolvenților, 

combinate cu o creștere constantă a competitivității lor pe piața muncii. Rectorul conf.univ.,dr. Maria 
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Paslari în comun cu Senatul UST, depun sistematic eforturi considerabile în vederea implementării 

cu succes și fortificări unui Sistem de Management al Calității.  

Obictivele principale în domeniul calității la universitate pentru anul universitar 2019-2020 au 

fost: 

• elaborarea, actualizarea și aprobarea documentelor locale ale sistemului de management al 

calității; 

• implementarea unui sistem de audit internal SMC. 

• pregătirea, inițierea și desfășurarea în coloborarea cu comisiile specializate ale ANACEC-ui 

unor proceduri de evaluarea externă de acreditarea programelor educaționale și de autorizarea 

de funcționare provizorie a unor programe noi. 

Un rol important în optimizarea programelor de studii îi revine monitorizării și evaluării interne, 

care se realizează de către Comisia de Calitate, preocupate de evaluarea și asigurarea calității la 

nivelul catedrei, activitate coordonată cu Consiliul de Calitate, cu Departamentul Calității din UST. 

În cadrul acestor proceduri se analizează: afluxul studenților în sesiunea de admitere la acest 

program; promovabilitatea semestrială; angajabilitatea în domeniu a absolvenților. 

Proceduri/ mecanisme noi inplementate 

Pe parcursul anului de studiu 2019 -2020 s-au realizat următoarele: 

• Au fost continuate activitățile de menținere și îmbunătățire continuă a calității studiilor. 

• Au fost efectuate sondaje de opinii printre studenți cu privirea la calitatea studiilor: 

 „Nivelul de adaptare a studenților de primul an la condițiile de studii la UST”, ”Nivelul de satisfacție 

a studenților față de serviciile educaționale, prestate de UST”. Rezultatele sondajelor au fost analizate 

și discutate la ședințele Senatului UST. 

• A fost efectuat auditul intern al programelor educaționale ale Universității de Stat ”Grigore 

Țamblac”din Taraclia . 

Cererea și rapoartele de autoevaluare în agenția Națională de evaluare și acreditare în domeniul 

educației și științei din RM (ANACEC) pentru inițierea și desfășurarea procedurii de evaluare externă  

pentru obținerea acreditării programelor educaționale ”Istorie”, ”Limba și literatura bulgară/ 

română”, ”Muzică”, ”Pedagogie preșcolară/ Limba și literatura română” au fost depuse în luna martie 

2019. Procedura de evaluare externă au fost programată pentru luna septembrie a acestui an. În 

legătură cu faptul că ANACEC a inițiat procedura de modernizare a metodologiei de evaluare externă 

pentru toate nivelurile de educație, procedura de evaluare externă a fost amânată pentru martie-aprilie 

2020. 

În legătură cu starea de urgență anunțată în Republica Moldova, cauzată de situația epidemică de 

răspândire a infecției COVID-19, procedura de modificarea a metodologiei s-a prelungit. În perioada 
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06-08 iulie 2020 ANACEC au fost planificate ședințe online cu reprezentanții instituțiilor de 

învățământ din RM. Scopul reuniunilor – online fiind  discutarea modificărilor și completărilor 

propuse de ANACEC pentru introducerea Metodologiei de evaluare externă. Din motive tehnice, 

ședințele online nu au fost desfășurate de ANACEC. 

• Au fost organizate  și desfășurate acțiuni dedicate Zilei  mondiale a calității. 

Anual, 14 noiembrie se sărbătorește  Ziua Mondială a calității. În țările Uniunii Europene în această 

perioadă are loc Săptămâna europeană a calității. Problema calității educației este în prezent 

discutată pe scară largă în comunitatea științifico-pedagogică. Calitatea ca unul dintre principalii 

indicatori ai activității universității este înțeleasă ca o colecție de proprietăți ale serviciului 

educațional, care asigură nivelul necesar de pregătire a specialiștilor. Săptămâna europeană a Calității 

a devenit un eveniment mondial notabil, care include diverse conferințe, forumuri, mese rotunde, 

seminarii etc., desfășurate în scopul atragerii atenției publice asupra problemelor de calitate. Anual, 

în cadrul celebrării Zilei Mondiale a calității și a săptămânii europene a calității în  US Tararaclia se 

desfășoară o serie de activități, care vizează atragerea atenției studenților și  a cadrelor științifico-

didactice universitare la problemele de calitate, modalități de a-l îmbunătăți, atât la nivel global, cât și 

în mod specific în cadrul instituției noastre de învățământ. În cadrul celebrării Zilei Mondiale a 

calității Departamentul de management al calității în comun cu catedrele universității a planificat și a 

realizat următoarele activități:  

1. Concursul de eseuri cu tema: "Educație de calitate: așteptări și realitate". 

2. Conferința științifico-practică a studenților și profesorilor universitari cu tema”Problemele actuale 

de sporire a calității în pregătirea specialiștilor pedagogici” (fig.2) 

 

Fig.2 Masa rotundă”Problemele actuale de sporire a calității în pregătirea specialiștilor 

pedagogici” 
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• Au fost monitorizate activitățile subdiviziunilor structurale universitare în privința respectării 

cerințelor de asigurare a calității.  

Monitorizarea respectivă a demonstrat că cerințele privind ținerea documentelor sistemului de 

management al calității sunt respectate. Controlul organizării și desfășurării orelor de studii, a 

sesiunilor de examinare de iarnă/vară a arătat că toți profesorii completează cataloagele, borderourile, 

carnetele de note în timp util, materialele de examen sunt întocmite și aprobate la ședințele catedrelor 

și corespund   volumului materialelor prevăzut de Curriculumul disciplinei, evaluările curente și cele 

finale scrise sunt verificate și predate de către profesori la catedre în termenii stabiliți. Examenele se 

desfășoară conform calendarului  aprobat al sesiunii de iarnă și vară. Materialul de examinare și toată 

documentația necesară se pregătesc de către profesori și se aprobă prin procesul-verbal al ședinței 

catedrei. Pe parcursul sesiunii se organizează controlul asupra respectării și executării 

Regulamentului de organizare a studiilor în instituții de învăţămînt superior (Ordinul Ministerului 

Educației nr. 1046 din 29.10.2015). 

  În legătură cu anunțare a situației de urgență în Republica Moldova, cauzată de situația 

epidemică de răspândire a   noului virus COVID-19, în executarea Deciziei  Comisiei pentru Situații 

Excepționale a RM  nr. 6 din 10 martie 2020 ”Cu privire la asigurarea securității, protecției vieții și 

sănătății elevilor luând în considerare evoluția situației epidemice cauzate de răspândirea infecției 

COVID-19 în R. Moldova”, Ordinului Ministerului educației, culturii și cercetării al Republicii 

Moldova nr. 366 din  20 martie 2020 ” Cu privire la organizarea activităților didactice în sistem 

online în instituțiile de învățământ superior”, și a Ordinului rectorului UST nr. 30 din 18 martie 2020 

”Cu privire la organizarea activităților didactice în USTaraclia  în condiții de prevenire a unui infecții 

virală”, procesul educațional în Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia  începând cu 20 

martie 2020 s-a efectuat la distanță, prin intermediul unor platforme educaționale ca: MOODLE, 

ZOOME, E-mail etc. Studenții și cadrele didactice au fost înregistrate pe serverul universitar al 

platformei educaționale MOODLE. Până la sfârșitul acestui an de studii,  toate tipurile de activități 

(activitatea didactică, științifică metodică, organizatorică)  au fost efectuate  la distanță, prin 

intermediul unor platforme educaționale : MOODLE, ZOOME, E-mail etc 

În legătură cu finalizarea anului de studii 2019-2020 și în conformitate cu programul 

procesului educațional de la Universitatea de Stat din Taraclia a fost organizată și desfășurată 

sesiunea de vară. Termenele sesiunii de vară au fost prelungite cu o săptămână din cauza Situației 

Excepționale  în Moldova în perioada  de 11 martie-15 mai 2020 și anunțarea zilelor de odihnă în 

perioada de 30 martie-05 aprilie 2020. 

Materialul de examinare pentru sesiunea de vară a fost prezentat în prealabil, discutat și 

aprobat în cadrul ședințelor catedrelor. Toate examenele sesiunii de vară au fost organizate și 

desfășurate cu respectarea prevederilor ”Metodologiei de organizare și desfășurare a procesului 
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educațional în condiții de carantină la distanță în UST” și ”Recomandărilor privind desfășurarea 

sesiunii  de vară 2019-2020 ”. 

• Informațiile referitor la calitate, acte normative au fost plasate pe site-ul instituției. 

În conformitate cu Regulamentul privind Sistemul de Management al Calității al US Taraclia, în 

cadrul Senatului universității funcționează Comisia pentru Calitate. Comisia în cauză este o structură 

permanentă a Senatului, formată în scopul coordonării, controlului și analizei activităților de 

asigurare a calității procesului educațional. Comisia are următoarea componență: președintele 

Comisiei, șefii de catedre, reprezentanți ai corpului științifico-didactic, reprezentanți ai studenților.  

La nivel de catedră se numește un responsabil pentru asigurarea calității care este membru al 

Comisiei pentru Calitate. El realizează activități de planificare și desfășurare a auditului intern la 

catedră, realizează evaluările individuale și are ca scop instruirea personalului științifico-didactic al 

catedrei, conlucrarea cu Comisia pentru Calitate în vederea modernizării conținutului planurilor de 

învățământ, a procesului educațional. 

Toate programele și planurile  de studii existente în Universitate corespund cerințelor 

Curriculumului Național. Planurile de învățământ au fost coordonate de Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării al Republicii Moldova la 30 octombrie  2017 și la 28 februarie 2018.  Curriculele 

unităților/modulelor de curs sunt  aprobate de catedrele instituției de învățământ și coordonate de 

Comisia metodico-științifică. 

A fost implementat Sistemul european de credite transferabile și a fost pusă în aplicare 

eliberarea studenților a Suplimentului la diplomă, completat în limba română și în limba engleză. 

Suplimentul la diplomă, eliberat în conformitate cu cerinţele Procesului de la Bologna, are ca 

obiectiv creșterea transparenței internaționale și a calificării profesionale. 

Universitatea a elaborat un cadru normativ, documente locale, orientate spre asigurarea 

calității învățământului.  

Toți studenții-absolvenți elaborează teze de licență și le susțin după promovarea examenelor 

de licență. În conformitate cu cerințele Codului Educației, am trecut  la evaluarea finală la 

monospecialități – un examen de profil și susținerea tezelor de licență, iar  la specialități  duble – 2 

examene și susținerea tezelor de licență . Aceste planuri au fost  puse în aplicare după aprobarea 

noului Plan-cadru. Curriculumul Național stă la baza activității, desfășurate la specialitățile de profil 

pedagogic.  

          Secția de studii a Universității controlează organizarea procesului educațional, respectarea 

orarului orelor, examenelor, consultațiilor, organizarea și desfășurarea examenelor de licență, 

susținerea tezelor de licență, introducerea informațiilor despre absolvenți într-o bază de date 

electronică.  

 În anul universitar 2019-2020, Secția de studii  împreună cu prorectorul pentru activitate didactică a 
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continuat să controleze și să monitorizeze  desfășurarea sesiunilor de examinare cu o ulterioară 

analiză. Pe baza acestei verificări: 

• examenele din sesiune se desfășoară conform calendarului; materialul de examen corespunde 

volumului materialului curriculumului de unitatea de curs.  

S-au făcut următoarele observații:  

• documentația privind examenele s-a transmis la catedre cu întârziere. 

        Pentru verificarea sistematică a cunoștințelor și abilităților dobândite de studenți pe parcursul 

semestrului, se folosește controlul curent și lucrul individual. Tipurile de control curent și de lucrul 

individual  folosite sunt:  

- elaborarea  referatelor; 

- chestionarea studenților la ore; 

- testarea; 

- susținerea tezelor; 

- raportul periodic privind tezele de an și tezele de licență; 

- conferințe pe tipuri de stagii de  practică. 

       La mijlocul fiecărui semestru, la toate unitățile de curs  se desfățoară evaluări curente.Tezele 

de an legate de sfera de activitate profesională a viitorilor specialiști, pe  unitățile de curs, au fost 

realizate de studenții din anul II (specialitatea „Muzică”, „Pedagogia  în învățământul primar”, 

”Limba și literatura  bulgară/română, ”Istorie”,  și studenții de anul III, specialitatea ”Limba și 

literatura  bulgară/ română”) în volum deplin. 

        În perioada raportată, catedrele universitare au organizat o procedură de frecventare reciprocă 

a orelor de către profesorii catedrei, cu scopul de a sprijini tinerii profesori și de a studia experiența 

colegilor-profesori. Printre analizele orelor frecventate prezentate pe listă și diagnosticul activităților 

didactice, se reflectă disciplinele de învățământ, sunt prezentate principalele propuneri și recomandări 

în funcție de rezultatele frecventării reciproce a orelor de studii: 

- să se acorde mai multă atenție contrastului dintre nuanțele dinamice din muzică;  

- să crească atenția studenților din anul I când se lucrează asupra mijloacelor de expresivitate 

muzicală; ( la specialitate ”Muzică”) 

- să se acorde atenție acțiunilor practice ale studenților în legătură cu materialul teoretic studiat;  

- atenția studenților să se concentreze asupra dezvoltării gândirii logice a elevilor mai tineri;  

- să se pună un accent special pe Curriculumul național, pe dezvoltarea terminologiei pedagogice în 

rândul studenților; 

- se recomandă utilizarea metronomului în procesul educațional; 

- la lecții să fie utilizate materiale ilustrative.  
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Aceste propuneri și recomandări au fost discutate în cadrul ședințelor catedrelor și au fost 

luate decizii concrete. 

Organizarea concursului locurilor bugetare 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare 

bugetară în Universitatea de Stat  din Taraclia , la ciclul I, licență, elaborat în conformitate cu 

regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de 

învățământsuperior de stat din Republica Moldova (aprobat de Ministerul Educației, Ordin nr. 748 

din 12 iulie 2013), în anul universitar 2019-2020 a fost organizat concursul pentru ocuparea locurilor 

cu finanțare bugetară conform programului stabilit. Procedura ce privește retartizarea locurilor cu 

finanțare bugetară în cadrul UST se desfășoară în ședința Consiliului administrativ, în baza 

propunerilor șefilor de catedre și ordinul Ministerului Educației care oferă locurile respective pe 

specialități , ca în final să fie aprobate prin ordinul semnat de rector.  

Cu referință la anii II,III,IV de licență ocuparea locurilor bugetare se face în dependență de 

reușita studențolor. Conform regulamentului se includ doar studenții cu locurile de la buget fără 

restanțe. Se pun în ordine descrescătoare a mediilor cu sutimi după virgulă. Pentru anul I este ordinul   

rectorului după admitere și acești studenți stau pe acele poziții un an întreg.Poziția lor poate fi 

revăzută după finisarea primului an de studii. 

           La nivel înalt s-au desfășurat și examenele de licență. În anul universitar 2019-2020, examene 

de licență au fost organizate la 6 programe educaționale: „Limba și literatura română/ engleză”, 

„Istorie”, „Pedagogie preșcolară/Limba și literatura română”, „Pedagogie în învățământul primar”  

„Muzica”, ”Contabilitate”. Examenele de licență și susținerea tezelor de licență s-au desfășurat la 

USTaraclia , la toate specialitățile, în perioada cuprinsă între 3 iunie și 20 iunie 2020. Activitatea  

comisiilor de licență a fost organizată în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației,Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova nr. 455 din 18.05.2020  (privind aprobarea membrilor Comisiei 

pentru examenele de licență la UST),  cu Regulamentul în vigoare privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin 

Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 4.3 din 22.10.2015, cu Metodologia organizării și 

desfășurării examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor educaționale la distanță. 

Conform Metodologiei organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea 

tehnologiilor educaționale la distanță de la Universitatea de Stat "Grigore Țamblac" din Taraclia, 

aprobate la ședința Senatului UST (Proces verbal l nr. 9 din 12.05.2020), examenele de licență au fost 

efectuate cu utilizarea tehnologiei educaționale la distanță cu utilizarea platformei ZOOM. 

Examenele de licență s-au desfășurat pe cale orală, cu autentificarea obligatorie a identității 

studenților și controlul  permanent din partea Comisiei de licență. Toți membrii comisiei de licență au 

evaluat on-line competențele profesionale ale studenților absolvenți. Secretarul a stabilit rezultatele 
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examenelor în procesele-verbale ale ședinței comisiilor de licență. Nu au existat cazuri de defecțiuni 

în funcționarea echipamentului și a canalului de comunicare de către studenți sau membri ai 

Comisiei. În timpul examenelor de licență s-a realizat înregistrarea video. 

Rezultatele examenelor de licență din anul universitar 2019-2020 au arătat, că dintre 58 de 

studenți admiși la examenele de licență, 40 de studenți sau 69% au promovat examenele și au susținut 

tezele de licență cu 9-10, 11 studenți sau 19% au promovat examenele și au susținut tezele de licență 

cu 8-8,99, 6 studenți sau 10% au promovat examenele și au susținut tezele de licență cu 7-7,99  și 

numai 1 student sau 2% a promovat examenele și a susținut teza de licență  cu 5-6.99.  

Analizând rezultatele examenelor de licență, putem remarca nivelul înalt de pregătire a 

absolvenților universității, viitorilor specialiști în diverse domenii de activitate și, respectiv, nivelul 

înalt al calității educației oferite de Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia. 

Trebuie remarcat faptul că, în următorul an de studii 2020-2021, Departamentul de 

management al calității va trebui să se ocupe de asigurarea realizării eficiente a misiunii DMC și a 

misiunii Universității în ansamblu, determinarea politicii strategice a DMC al Universității, 

organizarea și desfășurarea diferitelor activități de monitorizare, informare a personalului științifico-

didactic despre normele și cerințele de elaborare a Curriculelor pe discipline, precum și să verifice 

pregătirea, la nivel de catedre, a rapoartele de autoevaluare în domeniul asigurării calității procesului 

educațional la universitate etc. 

 

V. INFORMAȚII  DESPRE  STUDENȚI 

 

La 1 iulie 2019 , Universitatea de Stat din Taraclia a avut un total de 181 studenți, dintre care 155 la 

buget și 26 cu taxă (inclusiv absolvenții anului 2019 – 69 de studenți). 

La începutul anului de studii 2019-2020, contingentul Universității de Stat din Taraclia a fost 

constituit din  175 de persoane, inclusiv studenți nou admiși. 

 

Contingentul studenților la începutul anului de studii 2019-2020, pe catedre:  

№№  

d/o 

Denumirea specialității Codul specialității Numărul 

studenților 

Inclusiv 

buget taxă 

Catedra „Pedagogie” 

1. Pedagogie în  învățământul 

primar 

0113.1 32 30 2 

2. Muzică 0114.12 25 21 4 

3 Pedagogie preșcolară/Limba 

și literatura română 

0112.1/0114.8 27 26 1 

 Total  84 77 7 

Catedra „Filologie, istorie și științe sociale” 

4 Limba și literatura  bulgară 

și română 

0114.9/0114.8 15 15         - 
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5 Limba și literatura  română 

și engleză 

0114.8/0114.10 8 8 - 

6 Limba și literatura  bulgară 

și engleză 

0114.9/ 0114.10 20 20 - 

7 Istorie 0114.11 36 22 14 

8 Contabilitate 0411.1 12 2 10 

 Total  91 67 24 

 Total  175 144 31 

                     

Dinamica contingentului studenților în anul de învățământ 2019-2020 

(din 1 iulie 2019 până la 1 iulie 2020): 
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Pedagogie în  învățământul 

primar 

- - 2 1 1 - - 1 1  

Pedagogie preșcolară - - 3 2 1 - - - 3  

Muzică - 1 4 4 - 2 1 - 1  

Limbi și literaturi - 1 6 5 - 1 - - 1  

Istorie - 1 8 2 6 3 4 1 -  

Contabilitate - - - - - - - - -  

    Total: - 3 22 14 8 5 9 2 6  

 

La 1 iulie 2020, Universitatea de Stat din Taraclia a avut un total de 155 de studenți, dintre 

care 130 la buget și 25 - cu taxă (inclusiv absolvenții anului 2020 – 58 de studenți și 6 studenți 

străini). 

Analiza situației academice a studenților Universității în aspectul specialităților în anul 

raportat arată că programele de învățământ se îndeplinesc în întregime. Studenții capătă abilitățile și 

cunoștințele teoretice necesare în conformitate cu cerințele planurilor de învățământ.  

 Tabelul cu date referitoare la  rezultatele obținute în universitate în anul de învățământ 2019-2020 se 

anexează. 

 Conform Ordinului ministrului educației, culturii și cercetării  nr. 918 din 19.07.2019, planul 

de înmatriculare a studenților în anul de învățământ 2019-2020 a fost aprobat în număr de 47 

persoane, la următoarele specialități: 
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Denumirea 

specialității 

 

Codul 

 

Total 

Plan Fapt 

buget taxă total buget taxă 

Pedagogie în 

învățământul primar 

0113.1 10 5 5 8 8 - 

Muzică 0114.12 10 7 3 9 7 2 

Istorie 0114.11 10 5 5 14 5 9  

Limba și literatura 

bulgară/ engleză 

 

Limba și literatura 

bulgară/ română 

0114.9/ 

0114.10 

 

0114.9/ 

0114.8 
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12 

10 

 

 

10 
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2 
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10 

9 

 

 

10 

- 

Pedagogie 

preșcolară și limba 

română 

0112.1 12 10 2 10 9 1 

Total:  66 47 19  48 12 

    60 

 

 La Universitate au fost admiși 2 studenți  străini : 1 student din Ucraina  a fost înmatriculat la 

anul compensator la  specialitatea ”Limba și literatura bulgară/engleză” și un student din Rusia 

(reprezentant al diasporei) a fost înmatriculat la anul compensator la specialiatea ” Istorie” fără 

susținerea examenelor BAC. 

 La Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a fost depus  raportul statistic anual 

„Activitatea instituțiilor de învățământ superior la începutul anului de studii”, formularul 4-IS. 

Conform datelor din raport, la începutul anului de învățămînt 2019-2020, în cadrul Universității își 

făceau  studiile 18 grupuri academice la învățământul cu frecvență. 

Organe de autoguvernanță studențească 

          În scopul organizării unei activități extracurriculare productive și al colaborării eficiente între 

administrație și studenți, în scopul respectării drepturilor studenților, implicării lor active și 

constructive în procesul educațional și în conducerea Universității, în cadrul Universității de Stat din 

Taraclia au fost înființate organe de autoguvernanță studențească: Consiliul studențesc, Consiliul 

de autoguvernare în căminul studențesc. 

 Universitatea se ghidează după Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 

structurilor de autoguvernanță studențească, aprobat prin Hotărîrea Ministerului Educației al 

Republicii Moldova nr. 4-1 din 18.09.14 (Ordinul Ministerului Educației nr. 969 din 10.09.2014). 

 Autoguvernanța îi ajută pe studenți să dobândească experiență personală în relații. Într-

adevăr, societatea noastră are nevoie de oameni capabili să ia decizii individual într-o situație de 

alegere, capabili să colaboreze, care să dea dovadă de mobilitate, dinamism, constructivitate, 

înzestrați cu un sentiment pronunțat de responsabilitate pentru avansarea lor pe plan profesional.  
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Consiliul studențesc implică membrii colectivului studențesc în soluționarea de diverse probleme. 

        În luna septembrie 2019 a avut loc ședința organizatorică a consiliului studențesc, au fost 

discutate următoarele chestiuni: determinarea  direcțiilor de bază ale activității consiliului studențesc,   

alegerea celor responsabili de sectoare, elaborarea planului de activitate a consiliului studențesc  

pentru anul de studii 2019-2020. În cadrul US Taraclia unii studenți sunt membri activi al 

organizațiilor nonguvernamentale, sunt membri ai Senatului universității și  ai Comisiei de Calitate și 

de Etică. 

        Reprezentanții consiliului studențesc au participat la desfășurarea campaniei Admiterea – 2020. 

 În perioada raportată, consiliul studențesc a participat la organizarea și desfășurarea evenimentelor 

universitare generale: aniversarea a 15 ani de la inființarea Universității de Stat”Gr. Țamblac” din 

Taraclia, Conferința științifică internațională din luna octombrie. 

Consiliul studențesc al UST a fost implicat în activități de voluntariat: a participat la masa 

rotundă  în cadrul Zilei Mondiale a sănătății mintale în luna octombrie ”Problema sinuciderii  în 

rândul adolescenților și tinerilor”, a participat la Liga studențească de mini-fotbal din 15.10.2019, la 

Cahul, la etapa Regională Sud a Turneului Republican.  

La 18 octombrie 2019 a fost marcată Ziua Europeană a luptei împotriva traficului de ființe 

umane. În această săptămână, studenții au participat la prelegerea reprezentanților organelor de drept 

și ai Procuraturii. Au participat la masa rotundă cu tema:”Ce este traficul de ființe umane”.  În cadrul 

Zilei Științei, ansamblul de dans a luat parte la un concert în cinstea sărbătorii Zilei Științei din orașul 

Chișinău la Muzeul Național de Istorie al Moldovei. 

14 noiembrie 2019, reprezentanți ai grupurilor academice au participat la evenimentele, 

consacrate Zilei Mondiale a calității: la masa rotundă”Probleme actuale de sporire a calității pregătirii 

studenților ", și la concursul de eseuri pe tema”Calitate: așteptări și realitate” 

La 8 noiembrie 2019 studenții US Taraclia au participat la ediția a V-a a forumului 

internațional de investiții INVEST GAGAUZIA-2019 la Universitatea de Stat din Comrat. Studenții 

au prezentat Universitatea de Stat din Taraclia la forumul internațional de investiții. 

În ziua comemorării celor decedați în Războiul din Afganistan, studenții au participat la o 

întâlnire cu veteranii războiului din Afganistan, la masa rotundă, la turneul de tenis de masă. 

Pentru anul de studii 2019-2020, la universitatea noastră au fost organizate mai multe 

evenimente, întâlniri, ședințe. Începutul anului pentru noi a fost foarte aglomerat, pentru că au venit 

la noi studenți noi, care au nevoie de ajutorul celor mai în vârstă, iar cei mai mulți dintre ei au fost 

ajutați de membrii Consiliului Studențesc.  
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Fig.3 Flashmob la Ziua Europeană a luptei împotriva traficului de ființe umane. 

 

Asistenţa consultativă în activitatea Consiliului studențesc al UST a fost oferită continuu 

de către toate structurile UST pe măsură primirii cererilor de acordare a asistenței în organizarea unor 

activități sau pentru rezolvarea problemelor curente întâmpinate în activitatea Universității. Printre 

acestea se numără: consultațiile privind desfășurarea ședințelor Consiliului studențesc și întocmirea 

proceselor verbale, asistența în crearea arhivei documentației Consiliului studențesc și sistematizarea 

materialelor/documentației de lucru, asigurarea materială în timp util a organizării: pregătirea 

panourilor informative, acțiunilor culturale de agrement. Astfel, devine clar că realizarea reușită a 

obiectivelor activității educaționale a UST poate fi asigurată numai prin interacțiunea sa complexă cu 

toate componentele procesului instructiv-educativ din Universitate, contactul strâns între toate 

subdiviziunile structurale ale UST. Pentru a face acest lucru, trebuie să se acorde atenție deosebită 

elaborării eficiente a raportului anual privind  munca educativă. Pentru următorul an de învățământ, 

ar trebui planificate mai multe acțiuni privind educația prin muncă și muncă educativă în cămin. 
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Fig.4  Ziua Mondială de prevenire a suicidului 

 

Activitatea extracurriculară a studenților 

În momentul organizării activităților individuale ale studenților, profesorii se străduiesc să 

trezească la studenți dorința de a deveni cercetători independenți în stăpânirea cunoștințelor pentru 

viitoarea lor specializare. Îndeplinirea sarcinilor individuale extracurriculare permite studenților să 

dezvolte și să consolideze calitățile necesare în acest sens. Lucrul individual contribuie la asimilarea 

optimă de către studenți a materialelor educaționale, la dezvoltarea activității lor cognitive, la 

pregătirea și nevoia de autoeducație. Pe parcursul activității individuale, studenții sunt însoțiți de 

profesori care își asumă rolul de consultanți, coordonatori ai acțiunilor studenților. La Universitate se 

dau următoarele tipuri de sarcini: pregătirea mesajului de informare,scrierea unui referat, unui 

discurs, scrierea conspectului sursei (articole, monografii), scrierea eseului,elaborarea conspectului 

de reper, elaborarea glosarului, elaborarea unui tabel rezumativ la subiect, elaborarea unui test și a 

etalonului de răspunsuri, elaborarea și rezolvarea unei probleme situaționale,elaborarea unor scheme, 

ilustrații, cuvinte încrucișate la subiect, activitatea științifică și de cercetare a studentului, elaborarea 

chestionarelor, întrebărilor, interviurilor și conversațiilor etc.     

În curriculum-ul disciplinelor academice se reflectă activitatea individuală extracurriculară: 

tipurile de sarcini pentru lucrul individual, forme de control al rezultatelor. Profesorii Universității 

folosesc următoarele forme de control: verificarea efectuării lucrului individual de către profesor, 

discutarea rezultatelor lucrului efectuat la ore, testarea, interviul individual, chestionarea orală sau 

scrisă, raportul privind lucrul efectuat, susținerea referatelor. 
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     Calitatea efectuării lucrului extracurricular al studenților este evaluat prin verificarea curentă a 

lucrului individual al studenților.Rezultatele lucrului individual sunt indicate în cataloagele grupelor 

academice și în borderourile de examinare. Verificarea curentă se efectuează la orele practice și în 

timpul consultărilor oferite de profesor. Lucrul individual este obligatoriu pentru fiecare student și 

este determinat de curriculum. 

 

VI. INFORMAȚII DESPRE PERSONALUL UNIVERSITAR 

 

Numărul total al angajaților Universității de Stat din Taracia în anul de studii 2019-2020 a constituit 

80 de persoane, dintre care  48 femei și 32 bărbați. Personalul de bază al universității include 57 de 

persoane. Numărul total de cadre științifico-didactice ale Universității – 46 de persoane. Dintre 

acestea: 26 sunt cadre didactice titulare (56.5%), iar 20 lucrează în cumul (43.5 %). 

În prezent, vârsta cadrelor științifico-didactice ale Universității este cuprinsă între 35 și 65 de ani.  

 

Structura cadrelor științifico-didactice după criteriul vârstei este următoarea: 

Numărul total de cadre științifico-didactice - 46 

Vârsta 

30 -45 de ani 

Vârsta 

45 -55 de ani 

Vârsta 

55 -65 de ani 

Vârsta 

de la 65 de ani în sus 

15 12 14 5 

32.60 % 26.09 % 30.43% 10.88 % 

  

 În anexe sunt prezentate informații despre componența numerică a personalului științifico-didactic, 

auxiliar și de altă categorie al universității. 

Din numărul total de angajați la universitate, 59 de angajați au studii superioare, 9 au studii 

medii de specialitate,  12 angajați au absolvit învățămîntul tehnic și secundar. 

 

Informații privind personalul științifico-didactic: 

 Personalul științifico-didactic - 46 

 Titulari - 27 Cumularzi- 19 

Profesor, profesor interimar   3      1 

Conferențiar (conf. univ.)   9      6 

Lector  universitar   5      3 

Asistent   9      9 

Acompaniator   1      - 

 

Informația numerică, prezentată în tabel arată că pe lista cadrelor didactice titulare în număr 

de 27 de persoane: 17 persoane au grad și titlu științific (doctor, doctor habilitat, conferențiar 

universitar, profesor universitar), ceea ce constituie 62,96%; 10 persoane sunt lectori universitari, 

asistenți, acompaniatori, ceea ce constituie 37,03%. 
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 Din 19 cumularzi, 10 persoane au grad și titlu științific (doctor, doctor habilitat, conferențiar 

universitar, profesor universitar), ceea ce constituie 52,63%  9  sunt lectori  universitari, asistenți și 

acompaniatori , ceea ce constituie  47,34%. 

Astfel, din întregul colectiv didactic (46 de persoane), la Universitate lucrează 27 de  persoane 

cu titlu științific,lectori universitari, ceea ce constituie 58,7% . 

În prezent, 3 angajați ai Universității își fac studiile de doctorat la universitățile din Republica 

Bulgaria  (Miculschi A., Colari M. , Terzi V.) și 4 angajați – la Universitatea ”Dunărea de Jos ” 

Galați, România. 

Repartizarea anuală a sarcinii didactice se efectuează în baza prezentărilor făcute de catedre. 

În procesul de stabilire a sarcinii didactice a corpului didactic, se iau în considerare următoarele: 

numărul de ore conform planurilor de învățământ, efectuarea evaluării curente, consultațiilor, 

desfășurarea examenelor finale și de licență, coordonarea tezelor de an și de licență. Ministerul 

Educației și Științei al Republicii Bulgaria i-a trimis pentru a lucra la Universitate în anul de 

învățământ 2019-2020 pe doctor Mariana Kirova, lector  universitar de limbă și literatură bulgară. 

 Tot corpul didactic a fost împărțit pe 2 catedre:  „Filologie, istorie și științe sociale” și 

„Pedagogie”. 

În vederea asigurării funcționării eficiente a catedrelor universitare, fiecare dintre acestea 

dispune de personal didactic auxiliar - laborant superior al catedrei. 

 Pe lîngă corpul didactic, schema de încadrare include personalul administrativ, didactic 

auxiliar, auxiliar și tehnic. 

Personal administrativ: 

- Rector al UST– conf. univ. dr. Paslari Maria; 

- Prorector pentru activitate didactică: lector univ. Fedora Terzi; 

- Prorector pentru activitate administrativ-gospodărească: Serghei Tuluș; 

- Prorector pentru activitate științifică:  prof.univ.dr.  Vasil Condov; 

- Șef al Secției didactice – Tatiana Siumbeli; 

- Șef al catedrei de filologie, istorie și științe sociale – lec.univ. Inna Garanovscaia; 

- Șef al catedrei de pedagogie –  conf.univ., dr. Adina Plătică; 

- Responsabilă pentru activitatea internațională – lec. Svetlana Țâbarnea;  

- Responsabilă pentru calitatea învățământului - lector . univ. Inna Garanovscaia; 

- Contabil-șef – Liubovi Nichiforova.     

Personal auxiliar: 2 contabili; secretarul rectorului;  1 asistent medical; inspector în domeniul 

sănătății si securității muncii; consultant juridic. 

Personal didactic auxiliar:  inspector al Secţiei de studii ; 2 laboranți superiori ai catedrelor; 

laborant pentru mijloace tehnice, 1 bibliotecar; 
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Personal tehnic:  2 intendenți (în blocul de studii și în cămin); 1 electrician; 5 portari (în blocurile de 

studii și în cămin); 6 femei de serviciu (în blocurile de studii și în cămin); 6 paznici; îngrijitor de 

curte; șofer.   

 

VII.  SERVICIUL DE CONSILIERE  PENTRU DEZVOLTARE  ÎN CARIERĂ 

 

Structuri funcționale la nivelul instituțional 

Activitățile de prestare a serviciilor de ghidare și consiliere în carieră sunt acordate liceenilor, 

studențolor de către Centrul de ghidare în carieră. Centrul de dezvoltare profesională și evoluție în 

carieră este o subdiviziune structurală a Universității din Taraclia, care implementează programe de 

învățământ profesional superior și contribuie la promovarea socială a absolvenților instituției de 

învățământ. 

Centrul își ghidează activitatea după Regulamentul privind Centrul de dezvoltare profesională 

și evoluție în carieră, aprobat de Senatul Universității, proces-verbal nr. 6 din 27 februarie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, proces-verbal nr. 1 din 15 septembrie 2017) Centrul 

funcționează în strînsă colaborare cu consiliul științifico-metodic și consiliul de calitate al 

universității, cu catedrele, secția didactică, specialistul responsabil de practică. Consiliul studențesc 

este implicat în activitatea Centrului. Ghidarea în carieră se realizează atât în perioada studiilor, cât și 

în anii de activitate profesională. Activitățile de ghidare în timpul studiilor au la bază informații 

privind cerințele angajatorilor, diversitatea opțiunilor de recrutare oferite de agenții interesați în 

absolvenții specialității, oportunitățile de realizare a stagiilor de practică de inițiere în specialitate, 

practică pedagogică, de producție, practică de licență. 

Măsurile utilizate pentru susținerea activă a studenților programului de studiu: 

1. Studenții de la ultimul an de studii cu frecvență, care dispun de calități profesionale 

suficiente, pot beneficia de un grad sporit de libertate  privind frecvența la ore, cumulând activitatea 

de autoinstruire și cea didactică în instituțiile preuniversitare. 

2. În primul an de studii fiecare grupă de studenți realizează un stagiu de practică de inițiere în 

domeniul de studii după un program structurat. 

3. Universitatea încheie contracte bilaterale cu instituțiile de învățământ preuniversitar în care 

își desfășoară studenții stagiul de practică. 

Toata activitatea de prestare a serviciilor de dezvoltare profesională și evoluție în carieră la 

Universitatea de Stat din Taraclia este concentrată în Secția didactică, la catedrele funcționale 

„Filologie, istorie și științe sociale”, „Pedagogie” și se  efectuează în colaborare cu angajatorii. În 

acest scop, la Universitate se folosesc următoarele forme de cooperare:  

• colaborarea cu structuri de stat, instituții de învățământ, întreprinderi, care oferă posibilitatea 
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efectuării stagiului de practică pedagogică și de producție, iar ulterior și locuri de muncă pentru 

absolvenții Universității;  

• colaborarea cu absolvenții, care și-au finalizat studiile la Universitatea din Taraclia și 

profesează în specialitatea căpătată; 

• păstrarea legăturii cu foștii absolvenți, care își fac studiile de masterat și doctorat în 

Republica Moldova, Republica România și Republica Bulgaria, în scopul pregătirii cadrelor didactice 

pentru Universitate;  

• colaborarea cu instituțiile sociale și culturale din raionul Taraclia.  

În acest sens, Universitatea monitorizează piața muncii, menține relațiile de parteneriat cu 

angajatorii, crește calitatea efectuării stagiului de practică a studenților în instituții de învățămînt și 

întreprinderi, acordă ajutor în căutarea unui loc de muncă part-time studenților, care și-au exprimat 

dorința de a lucra în timpul liber.  

În acest an universitar a fost organizat serviciul de asistența în vederea angajării absolvenților 

UST. A fost elaborat un plan de măsuri de cooperare cu organele locale pentru angajarea 

absolvenților în câmpul muncii. În perioada septembrie-mai au fost organizate și desfășurate 

următoarele activități: 

• desfășurarea unei discusii cu coordonatorii stagiilor de practică, identificarea 

problemelor și a perspectivelor viitoare în lucru cu studenți și absolvenți; 

• elaborarea unei baze de date a angajatorilor; 

• organizarea unei consultări  online cu autoritățile publice locale în scopul angajării 

absolvenților în câmpul muncii a studenților UST  

• realizarea campaniei ”Admiterea – 2020-2021” (în regim online); 

Una dintre principalele sarcini în ajutorarea absolvenților este informarea despre posturi 

vacante, oportunități de angajare, consiliere individuală pe diverse teme (alegerea unor căi de 

dezvoltarea profesională pentru studenți, planificarea carierei, susținere în elaborarea unei strategii de 

căutare a unui loc de muncă, scrierea unui CV etc.) 

Centrul de ghidare și consiliere în carieră în colaborarea cu Serviciul de asistență în vederea 

angajării absolvenților cooperează în mod activ cu Agenția Națională de Forță de Muncă a raionului 

Taraclia și primește permanent informații despre posturile vacante de pe piață forței de muncă. În 

viitor, planificăm să informăm despre posturi vacante în forma electronică pe pagina web a 

universității. 

              Informațiile cu privire la încadrarea în câmpul muncii a absolvenților anului 2020 

Specialitate Numă

rul 

stude

nților 

Angajați după 

specialitatea 

obținută (%) 

Ciclul II 

Masterat 

(%) 

Neangaja

ți (%) 

  Angajați 

în domenii 

diferite de 

specialitate

a lor 

În 

concediu 

de 

maternitat

e (%) 
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(%) 

Limba și lit. 

română/engleză 

9 1 (12%) 2 (22,%) - 4 (44%) 2(22%) 

Istorie 9(1-

străin) 

- 1 (10%) - 8 (80%) 1(10%) 

Muzica 6 1 (17%) 1 (17%)  3(50%) 1 (17%) 

Pedagogie în 

învățăm. primar 

12 7 (58,3%) 3 (25%) 

- 

- 2 (16.7%) - 

Pedagogia 

preșcolară/ 

Limba și liter. 

română 

9 9 (100%) - - - - 

Сontabilitate 12 3 (25%) -  8 (67%) 1 (0.8%) 

Total: 58 21(36%) 

 

7 (12%)  25 (43%) 

 

5 (8%) 

 

Informațiile cu privire la încadrarea în cîmpul muncii a absolvenților anului 2020 arată că, din 

58 de absolvenți în specialitatea obținută lucrează 36%,  12 % își continuă studiile în ciclul II, 43% 

lucrează în domenii diferite de specialitatea lor. Informațiile sunt prezentate în tabel. 

Centrul de dezvoltare în carieră împreună cu secția didactică și catedrele universitare continuă 

să monitorizeze angajarea absolvenților în cîmpul muncii, avansarea lor în carieră, realizările lor. Se 

creează o bază pentru colectarea informațiilor despre angajarea absolvenților în cîmpul muncii, lucru 

care va permite depistarea punctelor forte și slabe ale activității instituției de învățămînt și va corecta 

planurile de viitor. 

Luarea în considerare a particularităților de adaptare a tinerilor specialiști la piața muncii 

modernă în momentrul formării lor la universitate mărește potențialul lor de adaptare și, în general, 

nivelul de pregătire psihologică pentru piața muncii modernă și activitatea profesională în condițiile 

actuale. 

Pentru absolvenții Universității de Stat din Taraclia din anul 2020 Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetărilor al Republicii Moldova a elaborat un plan de repartizare la muncă la 

specialități pedagogice, în număr de 17 specialiști, inclusiv: Limba și literatura  română/ engleză – 7,  

Istorie – 4, Muzică- 1, Pedagogie în învățământul primar-2. 

În baza proceselor-verbale ale şedinţei comisiei de repartizare la muncă a absolvenților, 7 

studenți ai Universității au fost  îndreptaţi pentru angajare în câmpul muncii prin repartizare la muncă 

(1 absolvent al specialității ”Pedagogie în învățământul primar” 1 absolvent al specialității ”Muzica”, 

1 absolvent al  specialității ” Limba și literatura română/ engleză”,  au fost repartizați în instituțiile 

preuniversitare din Gagauzia și din Taraclia;4 absolvenți  ai specialității ”Pedagogia 

preșcolară/Limba și literatura română” –  în instituțiile de educație timpurie din Gagauzia și din 

Taraclia. Restul studenților au dobândit dreptul la muncă liber aleasă. 

Conform cerințelor planurilor de învățământ și în conformitate cu graficul procesului de studii 
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și a graficului de desfășurare  a stagiilor de practică pe parcursul anilor  de studii, secția de studii  a 

realizat organizarea și controlul asupra desfășurării tuturor tipurilor de practică. Au fost pregătite 

ordinele privind trimiterea studenților la practică și a fost întocmită documentația corespunzătoare 

(contracte, scrisori de aprobare din Direcţia Raională de Învăţământ, Tineret și Sport și din Consiliul 

Raional Taraclia, delegări). Secția didactică a efectuat repartizarea sarcinii didactice de coordonare a 

stagiilor de practică și pentru persoanele responsabile din partea Universitășii, și pentru partea 

primitoare. 

Planul de învățământ prevede pentru toate specialitățile profesionale următoarele tipuri de 

stagii de practică: practică de inițiere, practică pedagogică, practică de producție și practică de 

licență. 

În baza Regulamentului Universității de Stat din Taraclia „Grigore Țamblac” cu privire la 

efectuarea stagiilor de practică, aprobat de Senatul UST, în conformitate cu graficul procesului de 

studii  și graficul de desfășurare a stagiilor de practică, studenții Universității au efectuat stagii de 

practică de următoarele tipuri. 

Practica pedagogică este o parte componentă a programului educațional de bază al 

învățământului  superior. Scopul principal al practicii este de a consolida și aprofunda cunoștințele 

dobândite de studenți în procesul de învățare teoretică, de a dobândi abilitățile necesare, abilitățile și 

experiența muncii practice în specialitatea aleasă. 

În legătură cu declararea situației de urgență în Republica Moldova, cauzate de situația 

epidemică în infecția de COVID-19, în executarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale  

al RM, ordinelor, dispozițiilor și recomandărilor Ministerului educației, culturii și cercetării al 

Republicii Moldova, ordinelor, dispozițiilor și recomandărilor rectorul UST, stagiile de practică 

planificate și organizate în perioada martie – mai 2020 au fost organizate și planificate în regim 

online.  

Practică de inițiere. 

Scopul principal al acestui tip de practică este familiarizarea cu particularitățile procesului 

instructiv-educativ în instituții de învățământ preuniversitar. Practicanții au efectuat chestionare, au 

pregătit o caracteristică detaliată a clasei în care s-a desfășurat practica, au pregătit o caracteristică 

psihologo-pedagogică a elevului, precum și au efectuat o analiză a lecțiilor vizitate. 

 În anul II, la specialitatea „Limba și literatura bulgară/ engleză” a fost organizat un stagiu de 

practică de inițiere la liceul teoretic „I.Vazov” din or. Taraclia, din 21 octombrie  până la 25 

octombrie 2019, cu durata de o săptămână (media - 9,20).  

În anul II, la specialitatea „Istorie” a fost organizat un stagiu de practică de inițiere la liceul 

teoretic  „I. Vazov” din 10 până în 14 februarie 2020 (medie- 8,11).  

La specialitatea „Muzică” în anul I a fost organizat un stagiu de practică de inițiere cu durata 
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de o săptămână din 03 februarie până în 07 februarie 2020 , la gimnaziul „I. Inzov” și în instituția de 

educație timpurie  nr. 2 din or. Taraclia cu medie 7,62. 

La specialitatea „Pedagogie în învățământul primar” stagiul de practică de inițiere s-a 

desfășurat instituțiile de învățământ din raionul Taraclia din 14 octombrie  până la 18 octombrie 

2019, cu durata de o săptămână (media - 9,33). 

La finalizarea stagiului de practică de inițiere studenții au elaborat un portofoliu, care conține 

materiale privind observațiile și cercetările făcute pe tema psihologiei și pedagogiei în instituții de 

învățământ preuniversitar. Conținutul portofoliului fiecărui student a fost analizat și evaluat de către 

coordanatorul practicii. 

 Practica pedagogică 

Din cauza stabilirii stării de urgență și introducerii carantinei pe teritoriul Republicii Moldova, 

începând cu 12 martie 2020, practica pedagogică a studenților a avut loc de la distanță. Studenșii au 

fost sfătuiți să elaboreze proiecte didactice de lecții, care au fost planificate pentru perioada de 

practică pedagogică conform curriculumului și planificării profesorului-mentor al instituției de 

învățământ, să pregătească un portofoliu, să adune materiale metodice. 

Studenții  din anul III la  specialitate ” Limba și literatura bulgară/ română" au efectuat stagiul 

de practică pedagogică la limba și literatura bulgară (specialitatea I) din 09 martie până în 17 aprilie 

2020 la instituții de învățământ din or. Taraclia (Gimnaziul „I. Inzov”, Gimnaziul nr. 3). Perioada de 

practică a coincis cu perioada de carantină în republică. La finalizarea stagiului de practică 

pedagogică studenții au elaborat un portofoliu, care conține materiale  practicii: șase proiecte 

didactice, o lecție extracurriculară, o caracteristică psiho-pedagogică  a elevului .Media pe grup – 

10,00. 

În anul II, stagiul de practică pedagogică la specialitatea „Muzică” a fost organizat și efectuat 

din 03 septembrie până în 13 decembrie 2019 la instituția de educație timpurie  nr. 2 din or. Taraclia 

și a continuat pe parcursul primului semestru  timp de o zi pe săptămână, iar în al doilea semestru tot 

timp de o zi pe săptămână, la clasele primare în instituții de învățământ preuniversitar în perioada 27 

ianuarie – 15 mai 2020 . 

Studenții care și-au efectuat stagiile de practică la gimnaziu și în instituțiile preșcolare au 

însușit tehnologia de pregătire a lecțiilor de educație muzicală și a activităților educaționale pentru 

elevi și copii de vârstă preșcolară, și-au îmbunătățit abilitățile de performanță muzicală 

Studenții din anul III la specialitatea „Muzică” au efectuat stagiul de practică pedagogică timp 

de un semestru  (o zi pe săptămână) la gimnaziile orașului Taraclia și raionului Taraclia” la distanță. 

Medie pe grup - 9,00. Din cauza situației din țară cu COVID-19, studenții  au realizat volumul 

lecțiilor planificate de educație muzicală cu aproximativ 65%..Din cei 9 studenți din grupa 

academică- 3 studenți  nu au realizat  practica pedagogică. Conferința finală a avut loc la distanță. 
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Medie pe grup - pentru primul semestru 8,12 și 9,33 - pentru  semestrul al II-lea. 

 Practica studenților  anul IV la  specialitate ”Limba și literatura română și engleză" s-a 

desfășurat  în perioada 16 martie-10 aprilie 2020 la Liceul Teoretic  ”I. Vazov” din Taraclia  și Liceul 

Teoretic "S. Baranovschi” din  Copceac  raionul Ceadâr-Lunga. Din cauza situației epidemiologice  

studenții  au realizat  stagiul de practică  la distanță. Ei au elaborat 8 proiecte didactice la limba și 

literatura engleză , activitate extracurriculară care reflectă teme lingvistice. Mediu pe grup  - 9.00. 

Studenții anului IV, specialitate ”Pedagogie preșcolară și limba și literatura română” au 

desfășurat practica pedagogică în limba și literatura română ( specialitate a II) în perioada 16 martie-

17 aprilie 2020 în instituțiile de educație timpurie O mare importanță a fost acordată respectării 

principiilor didactice fundamentale (disponibilitatea materialului propus, vizibilitatea, abordarea 

individuală, principiul dezvoltării, principiul abordării sistemice, principiul comunicării vorbirii cu 

alte aspecte ale dezvoltării mentale) .Mediu pe grup - 8,44. 

Practica studenților anului III, specialitate”Pedagogie în învățământul primar” a fost 

planificată în perioada 23 martie - 08 mai 2020 în clasele primare. Din cauza carantinei, au fost 

introduse ajustări în programul de practică: proiectele didactice ale lecțiilor au fost analizate și 

evaluate de metodiști ai Universității.  Mediue pe grup - 8,66. 

  Studenții anului III,  specialitate ”Istorie” au desfășurat practica pedagogică în 

perioada de 24 februarie-03 aprilie 2020. Începând cu data de 12 martie, studenților li s-a recomandat 

să elaboreze proiecte didactice de lecții , să pregătească un portofoliu de practică.Proiectele didactice 

au fost analizate și evaluate  de către metodiști, s-au făcut recomandări. Medie pe grup - 8,00 

Practica de producție 

Studenții anului III, specialitate”Contabilitate” au realizat   practică de producție în 

organizațiile și instituțiile din raionul Taraclia, în perioada de 09 martie-10 aprilie 2020. Practica 

studenților a avut loc de la distanță,  practicanții au avut posibilitatea de a lucra cu documentația la 

domiciliu. 

Studenții  s-au familiarizat cu documentația internă a organizației, cu  cu cadrul normativ-

juridic al activității întreprinderilor. Conform rezultatelor practicii, studenții au  elaborat și au 

prezentat la catedra  rapoarte privind practica de producție. Medie pe grup-  9,17. 

Înainte de a aplicarea acestei metode de instruire, se organizează o conferință cu studenții, la 

care participă metodiștii și coordanatorul stagiului de practică. Profesorii explică studenților scopul, 

obiectivele, conținutul stagiului de practică, termenele calendaristice pentru realizarea acestuia, 

cerințele față de documentația de raportare. La sfîrșitul stagiului de practică pedagogică se desfășoară 

o conferința finală ( în regim online) pe baza documentelor prezentate de studenți: portofolii, 

materiale video-audio și rapoarte. 

Se prezintă o analiză a eficienței stagiului de practică efectuat, se anunță rezultatele acestuia și se 
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aprobă notele finale 

Astfel, practica pedagogică și de producție a catedrei a fost organizată și conform cerințelor 

planurilor de studii și programelor, iar rezultatele practicii de licență au fost examinate la ședința 

Senatului Universității. 

În Tabel sunt prezentate rezultatele efectuării stagiilor de practică în anul universitar 2019 - 

2020 la specialitățile catedrei „Pedagogie”, ”Filologie, istorie și științe sociale 

Rezultatele efectuării stagiilor de practică 

de către studenții catedrei „Pedagogie” 

 

Nr. 

d/o 

Anul 

 

Specialitatea 

 

Tipul de 

practică 

Re

sta

nțe 

Rezultate (nota) Număru

l 

studenți-

lor 

Me-

dia 5 6 7 8 9 10 

1 I Muzică de inițiere - 2 - 1 2 2 1 8 7,62 

2 II Muzică (IET) pedagogică 1 2 - - 2 1 3 9 8.12 

3 II Muzică (cl. prim.) pedagogică 3 - - - 2 - 4 9 9,33 

4 III Muzică (gimn.) pedagogică - - - - 2 2 2 6 9.00 

5 II PP/limba și lit. rom. de inițiere - - - - 1 5 2 8 9,12 

6 IV PP, limba și lit. rom pedagogică - - - - 5 4 - 9 8,44 

7 II PÎP de inițiere - - - - - 6 3 9 9.33 

8 II PÎP pedagogică - - - 1 3 7 1 12 8,66 

 

 

Rezultatele efectuării stagiilor de practică 

 de către studenții catedrei „Filologie, istorie și științe sociale” 

 

 Practica arheologică. 

Planul de studii la  specialitate "Istorie" prevede  organizarea și desfășurarea practicii arheologice (90 

ore / 6 credite) în semestrul II. Anual, acest tip de practică a fost planificat și desfășurat în luna 

august, în Republica Bulgaria. Având în vedere această situația epidemiologică în Republica 

Nr. 

d/o 

Anul 

 

Specialitatea 

 

Tipul de practică Rezultate Numărul 

studeților 

Media 

5 6 7 8 9 10   

1.  ІI Bulg. și eng de inițiere - - - 2 4 4 10 9.20 

2.  III Bulg. și rom pedagogică la 

limba bulgară 

- - - - - 5 5 10 

3.  IV Rom. și eng. pedagogică la 

limba engleză 

- - 1 1 4 3 9 9.00 

4.  I  Istorie etnografică - 1 1 3 4 - 9 8.11 

5.  I  Istorie arheologică  - - - - - 9 - 

6.  II Istorie de inițiere - 2 - 3 3 1 10 8.00 

7.  III Istorie pedagogică  - 1 2 2 4 - 9 8.00 

8.  III Contabilitate de producție - - - 3 4 5 12 9.16 
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Moldova și în întreaga lume, în legătură cu răspândirea epidemiei virusului COVID-19, studenților 

va fi propus o variantă alternativă de organizare și desfășurare a practicii arheologice. Rezultatele 

practicii arheologice vor fi cunoscute la începutul lunii septembrie 2020. 

Așadar, în ansamblu, stagiile de practică pedagogică la toate catedrele au fost desfășurate într-un mod 

organizat, în conformitate cu cerințele curriculare și ale planurilor de învățământ. Rezultatele 

stagiilor de practică la Universitatea de Stat din Taraclia au fost prezentate în cadrul ședinței 

Senatului Universități i. 

 Activitatea Comisiei de admitere a UST în anul universitar 2020-2021 se desfășoară în 

conformitate cu Planul de lucru al Comisiei de admitere pentru pregătirea și organizarea admiterii 

studenților la UST, Planul-grafic al activităților de orientare în carieră. 

În perioada raportată s-au realizat următoarele: 

 ▪ A fost elaborat Regulamentul de admitere la universitate pentru anul de învățământ 2020-

2021 în baza Regulamentului Ministerului Educației al Republicii Moldova, care reglementează 

procesul de admitere a studenților în instituţiile de învăţământ superior (ciclul I) 

 ▪ Prin ordinul rectorului universității s-a format și s-a aprobat componența comisiei de 

admitere. 

▪ Au fost emise ordine ale rectorului privind desemnarea comisiei pentru efectuarea de probe  

speciale pentru determinarea competențelor la specialitatea „Muzică”, rapoarte intermediare și finale 

ale comisiei de admitere din anul 2020, contribuțiile participanților, organizarea și desfășurarea 

admiterii cetățenilor străini La UST pentru anul universitar 2020 -2021, privind înființarea comisiei 

pentru examinarea contestărilor  și aprobarea cotelor pe categorii de candidați participanți la admitere 

în noul an de studii. 

▪ Pe site-ul oficial al UST, se actualizează în mod activ pagina „ Admitere”, care conține toate 

materialele pe care universitatea este obligată le prezinte participanților la admitere, precum și alte 

materiale care conțin toate informațiile necesare. 

   

VIII. PARTENERIAT SOCIAL 

Dezvoltarea Universității de Stat din Taraclia este legată de reacția ei la schimbarea nevoilor 

pieței muncii și a cerințelor angajatorilor față de absolvenții universității noastre. Sistemul de 

parteneriat social în activitatea didactică a Universității joacă un rol important în creșterea calității de 

instruire a absolvenților și adaptarea programelor de învățămînt la nevoile pieței muncii. 

Universitatea de Stat din Taraclia desfășoară: 

1. Parteneriat social extern: 

1) administrația publică: 

servicii mass-media, Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport, Consiliul Raional Taraclia, 
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primăria or. Taraclia, Secția raională de poliție, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Biroul pentru minoritățile naționale din Republica 

Moldova, Ambasada Republicii Bulgaria în Republica Moldova. 

2) comunitatea educațională: 

instituții de învățământ superior din Republica Moldova, Bulgaria, România,  Ucraina și Federația 

Rusă instituții de învățământ preuniversitar din raionul Taraclia, Comunitatea științifică a 

bulgariștilor din Republica Moldova, Ministerul Educației și Științei al Republicii Bulgaria. 

3) comunitatea profesională: 

Şcoala sportivă pentru copii din raionul Taraclia, ansamblul profesional „Rodoliubie”, Teatrul 

Bulgarilor din Basarabia „Smeșen Petâk”, ansamblu vocal-instrumental „Helios”, Secția Raională 

Cultură. 

4) comunitatea socială: 

Comunitatea bulgară din Republica Moldova, orașul și raionul Taraclia, Centrul de reabilitare 

„Пламъче”, Organizația obștească „Prima”. 

Cooperarea cu angajatorii este o condiție importantă pentru îmbunătățirea calității educației și 

formării profesionale a absolvenților. Universitatea din Taraclia a încheiat acorduri de cooperare și 

acorduri de organizare și desfășurare a stagiilor de practică a studenților cu instituții de învățământ 

preuniversitar din raionul Taraclia, cu instituții culturale și sociale raionale și cu întreprinderi ale 

micului business. 

 2. Parteneriatul social intern: administrația – profesorii – personalul tehnic şi de deservire – 

studenții. 

 Contractul colectiv de muncă, încheiat între conducerea Universității și colectiv, reprezintă 

forma juridică a parteneriatului social. 

 În cadrul Universității de Stat din Taraclia, se folosesc următoarele forme de colaborare: 

 1. Lucrul cu studenții și cu părinții acestora prin informarea părinților despre realizările 

studenților, respectarea disciplinei și a regulamentului de ordine interioară, respectarea condițiilor 

contractuale în perioada de studiu la Universitate. Anual, se face sumarul privind realizările 

individuale ale studenților, îndeplinirea planurilor și programelor de învățământ. 

Din anul de învățământ 2013-2014, a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la condiţiile de 

ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica 

Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului educației al Republicii Moldova nr. 748 din 12 iulie 2013. 

2. Colaborarea cu structurile de stat, orientată spre îmbunătățirea sistemului de învățământ 

superior, informarea studenților cu privire la schimbări, inovări, aprobarea unor documente noi în 

domeniul învățământului.  

 3. Colaborarea cu instituții de învățământ, organizații, întreprinderi, care oferă posibilitatea 
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efectuării stagiului de practică pedagogică și de producție, iar ulterior - locuri de muncă pentru 

absolvenții Universității. 

4. Colaborarea cu absolvenții, care și-au finalizat studiile universitare și profesează în 

domeniul de specialitate. 

5. Păstrarea legăturii cu foștii absolvenți, care își continuă studiile de masterat și doctorat în 

Republica Moldova și Republica Bulgaria, în scopul pregătirii propriilor cadre didactice pentru 

Universitatea de Stat din Taraclia.  

6. Colaborarea cu instituțiile sociale și culturale din raionul Taraclia.  

7. Colaborarea cu Ministerul Educației și Științei al Republicii Bulgaria, cu Ambasada 

Republicii Bulgaria în Republica Moldova în vederea organizării efectuării stagiului de practică 

lingvistică și arheologică, precum și acordarea de ajutor financiar Universității.  

8. Colaborarea cu Universitatea”Dunarea de jos” din Galați, România, în ceea ce privește 

perfecționarea profesorilor de limbă română, efectuarea stagiului de practică lingvistică de către 

studenții de la specialitatea bulgară-română și română-engleză, pedagogie preșcolară și limba 

română, precum și efectuarea studiilor de masterat și doctorat la universitatea respectivă.  

9. Invitarea specialiștilor coordonatori pentru predarea disciplinelor speciale. 

10. Organizarea și efectuarea stagiilor de practică pedagogică și de producție. 

11. Dezvoltarea colaborării profesionale a Universității cu  instituții de învățământ 

preuniversitar.  

12. Contribuirea la angajarea studenților în câmpul muncii. 

13. Organizarea unui parteneriat reciproc avantajos al UST cu angajatorii și organele locale, 

în vederea angajării absolvenților și organizării de acțiuni culturale și sportive comune. 

14. Cooperarea cu licee în scopul acordării serviciilor educaționale în procesul de pregătire 

pentru examenele de admitere la limba bulgară în instituțiile de învățămînt superior din Bulgaria. 

Universitatea de Stat din Taraclia cooperează cu următoarele instituții de învățământ, de 

stat:  

1. Acord de cooperare bilaterală a UST cu  Universitatea Tehnică din Sofia - filială și 

Colegiul din or. Sliven, Republica Bulgaria, în scopul perfecționării pregătirii specialiștilor cu studii 

superioare și pentru dezvoltărea cercetărilor teoretice moderne și a cercetărilor experimentale 

științifice în baza diverselor forme de cooperare. 

2. Acord între Universitatea „Sf. Sf. Chiril şi Metodiu” din Veliko Târnovo, Republica 

Bulgaria, și UST privind cooperarea internațională în domeniul științei și educației, în scopul 

desfășurării de proiecte educaționale și proiecte științifice de cercetare comune, realizării de 

schimburi culturale și informaționale. 

3. Acord de cooperare internațională cu Universitatea „Anghel Kâncev” din Ruse și 
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Universitatea „Paisii Hilendarski” din Plovdiv. 

4. Acord de colaborare cu Centrul cultural „Vatra” în domeniul culturii, educației și 

management-ului.  

5. Acord de cooperare în domeniul proprietății intelectuale cu Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). 

6. Acord de cooperare cu Universitatea din Provdiv în domeniul agrobusiness-ului și 

dezvoltării regiunilor cu scopul de a face schimb de studenți, profesori, literatură științifică și 

metodică, pentru organizarea unor acțiuni științifice comune. 

7. Memorandum de cooperare academică și educațională între Universitatea Liberă 

„Cernorizeț Hrabr” din Varna și UST în scopul dezvoltării cooperării academice și educaționale. 

8. Acord de cooperare științifică și educațională cu Universitatea Slavonă din Republica 

Moldova în scopul cooperării în domeniul educației, științei și culturii. 

9. Acord de cooperare între UST, Muzeul Regional de Istorie din or. Sliven și primăria or. 

Sliven, Republica Bulgaria, în scopul organizării de cercetări științifice comune, desfășurării de 

programe și proiecte de cercetare comune. 

10. Acord de cooperare în domeniul științei și educației cu Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, România, în vederea promovării și susținerii internaționalizării învățământului superior. 

11. Acord de colaborare Universitatea de Stat din Sankt- Petersburg, Federația Rusă 

12.Acord de cooperare științifică și educațională cu Universitățile din Republica Moldova 

(Universitatea de Stat din Tiraspol, Academia de Științe Economice din Moldova) în scopul 

cooperării în domeniul educației, științei și culturii. 

            13. Acord cu Fondul pentru Eficiență Energetică de desfășurare a lucrărilor de construcții: 

înlocuirea ferestrelor și ușilor, izolarea termică a fațadei, blocului principal al universității. 

            14. Contracte de locațiune a spațiilor libere din căminul studențesc încheiate cu persoane 

juridice. 

           15. Acord de creare a unui consorțiu internațional între Universitate”Anghel Kâncev” din 

Ruse ”Sf. sf. Chiril şi Metodiu” din Veliko Târnovo, Republica Bulgaria.  

          16. Acord de colaborare cu  Universitatea Națională de Cercetare din Tomsk,  Federația Rusă 

          17. Acord de colaborare cu Academia Navală,  or. Izmail,Ucraina. 

 

IX. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR  

ȘI STRATEGIILOR NAȚIONALE 

 

Strategia de integrare a minorităților naționale a Republicii Moldova 2015-2020 

 Universitatea pregătește specialiști - profesori de limbă maternă (bulgară) și limbă de stat 
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(română) și de limba străină (engleză).   

      La 5 iunie 2018 ANACEC a prezentat  decizia (nr.9 din 25.05.18) Consiliului de Conducere 

al ANACEC-lui  cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare 

de licență 0114.9/0114.10 Limba și literatura bulgară/Limba și literatura engleză. Consiliului de 

Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a decis de a 

propune autorizare de funcționare provizorie a programului de studii superioare de 

licență0114.9/0114.10 Limba și literatura bulgară/Limba și literatura engleză, forma de învățământ 

cu frecvență. Studierea acestor limbi este obligatorie pentru toți studenții Universității. În scopul 

îmbunătățirii nivelului de studiere și cunoaștere a limbii de stat, a limbii materne și a limbii engleze. 

Universitatea organizează și efectuează în fiecare an studii parțiale comune la universitățile din 

Bulgaria și România. Profesorii universitari își îmbunătățesc nivelul de competență lingvistică la 

limba de stat prin cursuri speciale, organizate de Universitatea din Galați, România. Studenții 

Universității urmează un curs de instruire, dedicat culturii și istoriei minorităților naționale. În cadrul 

Universității se desfășoară acțiuni dedicate sărbătorilor naționale din Bulgaria și România. Profesorii 

efectuează cercetări științifice în domeniul bulgaristicii. Absolvenții Universității elaborează proiecte 

de diplomă, în care dezvăluie diverse aspecte ale studiului ținutului natal. În cadrul instituției de 

învățămînt își desfășoară activitatea pedagogică profesori de limbă bulgară, delegați din Republica 

Bulgaria. Activitatea pedagogică a profesorilor din Bulgaria contribuie la îmbunătățirea situației 

lingvistice din Univesitatea noastră. 

 Politica  Națională de sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 (HG nr. 886 din 06.08.2007) 

În contextul  cerințelor politicii naționale de sănătate, la începutul fiecărui an de studii, asistentul 

medical solicită de la fiecare angajator al universității, cartela medicală care confirmă faptul trecerii 

controlului medical cu acceptul pentru a fi angajat la activitate. Sistematic sunt organizat econtroale 

ce țin de starea sanitară a căminului, a blocurilor sanitare și în special a sălilor de studii. Sistematic se  

desfășoară discuțiile  coordonate cu Centrul medicilor de familie și Centrul pentru tineret prietenos 

.Se promovează un mod sănătos viață, se promovează politica de prevenire și interzicere a fumatului, 

băuturilor alcoolice, droguri. 

Pe parcursul perioadei de raportare s-a efectuat o activitate considerabilă de creare a condițiilor 

necesare pentru menținerea și promovarea sănătății studenților, formarea abilităților și obiceiurilor de 

viață sănătos, conștientizarea valorii sănătății lor. În căminul studențesc au fost create condiții sociale 

favorabile pentru cazare, pentru sănătății studenților, precum și pentru odihnă. 

Periodic, în contextul existenței unor riscuri de îmbolnovire cu maladii infecțioase  și virotice, 

sunt duse seminare informative de asistentul medical, sunt plasate avize și distribuite buclete, precum 

ți sunt propuse recomandări pentru diminuirea riscurilor respective. 
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Strategia națională de prevenire și combatere a corupției 

Implementarea Strategiei de prevenire și combatere a corupției se intemeiază pe un sistem de 

principii. Acțiunile de prevenire sunt îndreptate spre înlăturarea sau neutralizarea cauzelor și 

condițiilor care generează sau favorizează fenomenul corupției. Prin ordinul rectorului nr. 68/1 din 24 

septembrie 2019 a fost aprobată componența comisiei formată din 14 membri pentru combaterea 

corupției. Conform Planului de acțiuni pentru combaterea corupției au fost desfășurate următoarele 

activități: Mese rotunde, discuții cu studenții  și angajatorii Universității, ședințele subdiviziunilor 

instituționale, Săptămâna anticorupției (15.10-19.10.2019). În planurile de studii sunt încluse 

următoarele unități de curs: Bazele statului și ale dreptului, Management resurselor umane, Etica 

profesională, Bazele combaterii corupției. 

În conformitate cu ordinul rectorului universității privind interzicerea colectărilor de bani în scopul  

organizarii  examenelor  la disciplinele din sesiunile ordinare, precum și a examenelor de finalizare a 

studiilor de licență sunt prevăzute următoarele activități: 

-  șefii catedrelor familiarizează studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar cu prezentul ordin; 

- șefii catedrelor organizează ședințe cu studenții absolvenți, după care aceștia confirmă prin 

semnătură faptul familiarizării cu prezentul ordin. 

În vederea realizării Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 

„Educația-2020” (Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014), Universitatea 

desfășoară activități de angajare a absolvenților în cîmpul muncii. 

În condițiile actuale, tinerii specialiști ieșiți pe piața muncii după absolvirea instituțiilor de 

învățămînt, se confruntă, în mod inevitabil, cu diverse dificultăți. 

Tot mai actuală devine problema adaptării lor la condițiile actuale de pe piața muncii, a 

realizării cît mai complete a potențialului lor profesional și personal. 

Planul național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 

În cadrul Universității de Stat din Taraclia studenții sunt implicați în mai multe forme de 

mobilitate, precum: pentru studii, stagii de practica. Prin urmare, șefii catedrelor, coordonatorii 

stagiilor de practică petrec discuții și instructaje cu studenți implicați în mobilitate, le aduc la 

cunoștință riscurile la care pot fi supuși în contextul traficului de ființe umane. În perioada de18 

octombrie-25 octombrie 2019s-a desfășurat Săptămâna de lupta împotriva traficului de ființe umane. 

A fost planificate și realizate următoarele acțiuni de prevenire și combatere a traficului de ființe 

umane: Lecția publică cu participarea oamenilor legii, masa rotundă ”Traficul uman- mitul sau 

realitatea?” Film documentar ”Traficul uman”, Expoziția de foto.  
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Strategia de cercetare – dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 (HG nr. 920 din 7 

noiembrie 2014) 

Activitatea științifică în orice instituție de învățămînt superior este cheia îmbunătățirii cu 

succes a procesului didactic și educațional pe baza cercetărilor fundamentale și aplicate, precum și a 

utilizării tehnologiilor educaționale moderne. În cadrul UST, activitatea de cercetare științifică (ACȘ) 

este organizată în conformitate cu subiectele planificate de angajați în mod individual și în cadrul 

sarcinilor actuale de dezvoltare a universității. 

În anul universitar 2019-2020, au fost analizate, în primul rând, problemele limbii bulgare, 

problemele istoriei diasporei bulgare în regiune și cele de dezvoltare a regiunii de sud a Moldovei ca 

a unei regiuni diversificate din punct de vedere etnocultural. O atenție deosebită a fost acordată 

studierii problemelor legate de metodica predării limbilor în raioanele cu o populație compactă de 

bulgari, etnopedagogiei și specificului psihologiei populației. Eforturile semnificative ale 

cercetătorilor au vizat scoaterea la iveală a problemelor de dezvoltare economică a populației rurale 

din raionele de sud ale țării. 

Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 

În contextul acestui  program  de stat  privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, în cadrul 

Universității sunt organizate seminare de către asistentul medical cu participarea studenților  unde  

sunt explicate consecințele acestor excese. Consumul excesiv de alcool agravează riscul problemelor 

de familie, sociale și la locul de muncă, cum ar fi dependența alcoolică, violențele,leziunile 

neintenționate, numărul semnificativ de accidente rutiere mortale în urma conducerii mijloacelor de 

transport în stare de ebrietate, comportamentul de huliganism și criminal. În felul acesta sunt aduse 

diverse exemple din societate, inclusiv cunoscute de studenți.Alcoolul aduce daune nu doar celor care 

consumă, dar și altor persoane: sup aspect de violență în strada sau violență în viață de familie, sub 

aspect de irosire a resurselor de stat, parțial, la acordarea ajutorului medical, la lupta  împotriva 

criminalității și încălcării ordinii publice. 

Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020 

În contextul cerințelor programului național de promovare a sănătății, pe parcursul anului de studii, 

asistentul medical solicită de la fiecare cadru didactic și angajat auxiliar, cartela medicală care 

confirmă faptul trecerii controlului medical cu acceptul pentru a fi angajat pentru noul an de 

activitate. La  fel asistentul medical organizează luarea la evidență medicală a sudenților.Sistematic 

sunt organizate controale ce țin de starea sanitară a căminului, a blocului și a sălilor de studii. 

 La universitate, în planurile de învățământ, la unele specialități, este inclusă disciplina de studii 

„Modul sănătos de viață ” în volum de 30 de ore (2 credite). Universitatea colaborează cu Centrul de 

sanătate raionului. 

 Asistentul medical al universității a desfășurat anumite activități pentru prevenirea morbidităţii 
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studenților, a personalului științifico-didactic, a personalului auxiliar al instituției de învățământ și în 

scopul formării cunoștințelor studenților despre sănătate și factori care afectează sănătatea, de 

asemenea, pentru stimularea unui mod sănătos de viață în rândul studenților, respectarea regulilor de 

igienă personală, igienă a produselor alimentare și respectarea condițiilor sanitar-igienice în 

universitate. În activitatea sa asistentul medical se ghidează după actele legislative ale Republicii 

Moldova privind ocrotirea sănătății, precum și după fișa postului. 

Cabinetul medical al Universității îndeplinește cerințele igienico-sanitare stabilite pentru 

încăperile medicale ale instituției de învățământ. 

Se ține evidența consultațiilor oferite studenților și angajaților universității, un registru al 

medicamentelor pentru acordarea primului ajutor, un registru de consemnare a discuțiilor purtate cu 

studenții și a trimiterilor studenților la medici specialiști pentru consultații. 

În vederea păstrării unei motivații puternice pentru ocrotirea sănătății și menținerea unui 

modul de viață de sănătos, îmbunătățirea cunoștințelor medico-sanitare și respectarea de către 

studenți și angajați ai Universității a normelor de igienă, asistentul medical a purtat în mod regulat 

discuții, s-au tipărit și s-au distribuit buletine sanitare, materiale ilustrative, oferite de Centrul 

medicilor de familie. La Universitate se promovează modul de viață sănătos, se oferă educație pentru 

o viață sănătoasă, se promovează politicile de prevenire și interzicere a fumatului, băuturilor 

alcoolice, slab alcoolizate, substanțelor stupefiante și psihotrope. Se folosesc diverse forme de 

propagandă în masă a unui mod de viață sănătos: materiale ilustrative, buletine sanitare și pliante.  

Asistentul medical organizează și desfășoară cursuri de instruire a studenților în domeniul acordării 

primului ajutor medical și, de asemenea, se ocupă de instruirea echipelor medicale. 

Pe tot parcursul anului de învățământ, asistentul medical a ținut evidența studenților care au 

avut nevoie de primul ajutor medical, consultații, sfaturi de natură medicală, o consultație 

suplimentară la Centrul medicilor de familie și la medicii din Secția consultativă a Spitalului Raional 

din or. Taraclia, o consultație suplimentară la medicii de urgență din oraș. 

În legătură cu anunțare a situației de urgență din Republica Moldova, cauzată de situația 

epidemică de răspândirea   infecției COVID-19, în executarea Deciziei  Comisiei pentru Situații 

Excepționale a RM  nr. 6 din 10 martie 2020 ”Cu privire la asigurarea securității, protecției vieții și 

sănătății elevilor luând în considerare evoluția situației epidemice cauzate de răspândirea infecției 

COVID-19 în R. Moldova”,  au fost  întreprinse  următoarele măsuri pentru a preveni răspândirea 

epidemiei virusului COVID-19 în US Taraclia: 

1. A fost emis ordinul rectorului nr. 32  din 23.03.2020 „Cu privire la măsuri suplimentare pentru a 

preveni răspândirea infecției COVID -19 într-un cămin studențesc„(https://tdu-

tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_32.PDF); 

2. Înregistrări stricte ale rezidenților în cămin,  se înregistrează ora de intrare și  ora de ieșire  într-un 

https://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_32.PDF
https://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_32.PDF
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catalog special; 

3. Toate persoanele care locuiesc în căminul au depus o declarație de responsabilitate personală 

pentru respectarea regimului  de carantină; 

4.  Fiecare rezident este informat despre necesitatea respectării regulilor de prevenire epidemiologică 

și a responsabilității în cazul  nerespectării; 

5. A fost creat un program  special pentru utilizarea bucătăriilor comune și a camerelor de duș, pentru 

a asigura standardele de prevenire epidemiologică; 

6. Prin ordinul rectorului, este interzisă  intrarea persoanelor străine în căminul studențesc   în 

perioada de carantină; 

7. Căminul  studentențesc este dotat cu dezinfectanții necesari pentru a respecta standardele de igienă 

în incintă și pentru a preveni transmiterea bolilor infecțioase; 

8. Personalul tehnic este echipat cu echipament de protecție (măști, mănuși); 

9. Temperatura corporală a rezidenților este monitorizată la intrarea în clădire, urmată de 

înregistrarea într-un catalog special. În caz de detectare a febrei sau semne de afecțiuni respiratorii, 

persoana în cauză nu este permisă în căminul studențesc; 

10. Personalul tehnic dezinfectează spațiile din cămin în fiecare oră, o atenție deosebită fiind acordată 

dezinfectării mânerelor ușilor, balustradelor, suprafețelor de contact ale zonelor comune. Fiecare 

eveniment de dezinfectare este înregistrat într-un catalog special; 

11. Asistentul medical al UST monitorizează zilnic punerea în aplicare a ordinelor rectorului US 

Taraclia; 

12. Pe site-ul oficial al universității sunt  postate informații despre COVID-19. https://tdu-

tar.md/index.php/coronavirus): 

- măsuri pentru prevenirea și controlul virusului  COVID-19 la US Taraclia; 

- ordinele rectorului cu privire la măsurile de prevenire a infecției coronavirus (Ordinul nr. 23 din 

02.25.2020; Ordinul nr. 26 din 03.10.2020; Ordinul nr. 32 din 23.03.2020); 

- planul de protecție și prevenire pentru perioada de urgență, aprobat prin ordin al rectorului nr. 33 

din 23.03.2020; 

- instrucțiuni pentru protecția sănătății și securității muncii în timpul situației de urgență a răspândirii 

virusului COVID-19, aprobate prin ordinul  rectorului nr. 40din  23 martie 2020; 

- note de informare cu privire la coronavirus, simptome și precauții de siguranță. 

13. Au fost create comunitățile academice în  VIBER „Profesorii catedrei”, „Grupe academice” ( 

pentru curatori ai grupelor academice si studenți)  în scopul interacționării între ele, schimbului de 

informații și al colectării  datelor  despre starea de sănătate a studențil și profesorilor. 

        Înainte de perioada de carantină, 18 studenți (inclusiv doi străini) și 8 elevi din  liceul 

teoretic  locuiau într-un cămin studențesc. Din perioada 15 martie 2020 studenții și elevii  liceului nu 

https://tdu-tar.md/index.php/coronavirus
https://tdu-tar.md/index.php/coronavirus
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locuiesc în cămin. Dar administrația căminul continuă să monitorizeze starea de sănătate a studenților 

și elevilor.  

Pe parcursul anului de studii 2019-2020, în fiecare lună s-au ținut conversații, prelegeri, au 

fost publicate buletine sanitare pe diferite teme conform graficului OMS, cu depunerea rapoartelor 

trimestriale la Centrul de Sănătate Publică  din or. Taraclia. 

La începutul anului, studenții nou-veniți, care, conform adeverințelor medicale, sufereau de 

afecțiuni, au fost luați în evidența dispensarului în scopul menținerii și consolidării sănătății. Două 

băi cu dușuri pentru uz comun sunt verificate de asistentul medical de trei ori pe săptămînă. A fost 

afișat programul de dezinfectare. 

Conform indicaţiilor epidemiologice și calendarului de vaccinări, în colaborare cu  cabinetul 

de vaccinări al Centrului medicilor de familie AMO a fost efectuată imunizarea studenților, cu 

respectarea strictă a termenelor și timpului stabilit, cu acordul scris al studenților și în prezența 

medicului de familie AMO (CMF), precum și înregistrarea în registrul AMO și în registrul de 

vaccinări al Universității. 

Lupta împotriva bolilor infecțioase a inclus asigurarea regimului sanitar-epidemiologic 

(tratarea cu preparate care conțin clor, aerisire), adică întreruperea căilor de transmisie și posibilă 

răspîndire a infecției. 

La începutul anului de studii, s-au purtat discuții cu personalul auxiliar al Universității despre 

starea sanitară a sălilor de curs, despre prevenirea bolilor infecțioase în rândul studenților, despre 

igiena personală a personalului auxiliar. 

Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova pentru 

anii 2011-2025 

 Prezentul program va determina orientările strategice ale acțiunilor ce urmează a fi intreprinse 

de structurile guvernamentale și societatea civilă pentru ameliorarea stării demografice, obținerea de 

abilități și cunoștințe în vederea exercitării cât mai eficiente a puterii la nivel central și local pentru 

gestionarea proceselor sociodemografice și atingerea obiectivelor de stabilitate și creștere 

demografică. Fiind document strategic pentru populație cu accent pronunțat pe problemele familiei și 

având în vedere importanța pentru potențialul uman a subiectelor abordate și a faptului ca în cadrul 

US Taraclia sunt pregătite cadre profesionale pentru domeniul educației, sunt respectate și 

principalele condiții de implementare a programului.  

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023(HG nr.301 din 24.04.2014) 

Protecția mediului constituie o problemă de o importanță globală , care trebuie să devină o prioritate 

națională, deoarece vizează în mod direct condițiile de viață și sănătatea populației, realizarea 

intereselor economice, precum șicapacitățile durabilă.  
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Programul național de asigurare a egalității de gen  pentru anii 2016-2020 

Programul naționalde asigurare a egalității de gen în Republica  Moldova  prevede o abordare  

complexă  de integrare a principiului egalității între femei și bărbați în documentele de politici din 

toate domeniile și la toate nivelurile de adoptare și  implementare a deciziilor. Scopul acestui 

program rezidă în asigurarea promovării egalității de gen în viață economică, politică și socială a 

femeilor și bărbaților, aceasta constituind baza respectării drepturilor umane fundamentale ale tuturor 

cetățenilor țării.   Prin   urmare, în cadrul UST recomandările acestui program sunt realizate pe  

deplin, ceea ce demonstrează reprezentativitatea de gen în cadrul structurilor de conducere de toate 

nivelurile.    

Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 (HG nr. 730 din 

08.09.2014)  

În contextul acestui program sunt prevăzute mai multe obiective, din care cea mai importantă este 

crearea unui mediu alimentar sănătos și încurajarea activității fizice pentru toate grupurile academice. 

Programul de întremare a studenților are legătură directă cu sistemul de alimentație bine organizat al 

studenților în blocul de studii și în cămin. În căminul studențesc, s-a verificat calitatea produselor 

primite și condițiile de păstrare a acestora, s-au respectat condițiile de realizare a acestora, de 

preparare a mâncării și calitatea bucatelor preparate, precum și condițiile sanitare și epidemiologice 

în bucătăria din căminul Universității, regulile de tratare a veselei.  

Programul național de reabilitare și integrare socială a persoanelor cu dezabilități pentru anii 

2017-2022(HG nr.723 din 08.09.2017) 

 Universitatea păstrează relații parteneriale cu Centrul de reabilitare „Пламъче” și Centrul de 

sănătate prietenos tinerilor „Isida”. Studenții desfășoară activități de voluntariat la instituțiile sus 

numite. 

Universitatea acordă o atenție deosebită persoanelor cu dizabilități, orfanilor, studenților din 

familii cu mulți copii și integrării lor în societatea civilă. Ei toți primesc ajutor material și sunt 

încadrați pe locurile de la buget, 15% din locurile de la buget sunt alocate persoanelor din familii 

social-vulnerabile. Universitatea participă la acțiuni de susținere a copiilor din Centrul de reabilitare 

„Пламъче” și din organizația „Prima” din orașul Taraclia. 

Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale”Moldova Digitală 2020”(HG 

nr.857 din 31.10.2013) 

Modernizarea procesului de predare –învășare – evaluare este imposibilă fără integrare în el a 

elementelor digitale, atât la nivelul de management cât și la nivel de resurse pentru instruire și 

instrumente de comunicare.Utilizarea TIC în cadrul US Taraclia se bazează pe imbinarea organică și 

dezvoltarea paralelă a tuturor componente menționate. 

Toate subdiviziunile universității sunt conectate la rețeaua globală Internet. Discuții și 
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schimbul de informații ale studenților se realizează în special în cadrul rețelelor sociale. Din anul 

2018 funcționează platforma de învățare MOODLE. Studenții au acces continuu la cursuri plasate pe 

această platformă. De asemenea, în cadrul site-ului UST, există pagina web a universității, unde sunt 

plasate informații despre catedre, subdiviziuni, despre studenți, despre procesul educațional.  

Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 ” Inovații pentru 

competitivitate” 

Activitățile de inovare și tranfer tehnologic la USTaraclia se efecruează în cadrul catedrelor. 

Implicare studenților în proiecte de cercetare, care obțin rezultate implementate în tezele de licență. 

 

Strategia de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 

Strategia are ca scop crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea societății civile active, capabile 

să contribuie progresiv la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova, săstimuleze coeziunea 

socială și să dezvolte capitalul social.  În cadrul US Taraclia unii studenți sunt membri activi al 

organizațiilor nonguvernamentale ,  sunt membri ai Senatului universității și  ai Comisiei de Calitate. 

 

Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret - 2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 

10 decembrie 2014). Universitatea desfășoară în mod activ un șir de activități pentru ocrotirea 

sănătății tinerilor. 

În conformitate cu planurile aprobate, s-a lucrat asupra menținerii și consolidării sănătății 

colectivului pedagogic și studențesc. 

Un element important al dezvoltării Universității este politica de tineret și activitatea 

educațională care vizează formarea specialiștilor cu înaltă calificare, cu o nouă cultură a gîndirii 

civice, a comportamentului și activității profesionale.  

Implicarea studenților în viața socială a  universității noastre permite instruirea lor în ceea ce 

privește lucrul  în echipă, luarea deciziilor comune, asumarea responsabilității pentru propria 

persoană și pentru munca îndeplinită. La Universitate, activitateaa  educativă este efectuată de corpul 

didactic atât pe parcursul orelor, cât și cu ajutorul activităților neauditoriale, desfășurate în cadrul 

orelor tutoriale și al altor acțiuni organizate la nivel de Universitate, raion și republică. 

La catedre, activitatea educativă se desfășoară în conformitate cu Planul activității educative a 

Universității. În cadrul acestui plan, profesorii desfășoară activități tutoriale, îndeplinesc planul 

acțiunilor educative ale UST, pentru care sunt responsabili, efectuează control asupra performanțelor 

studenților, disciplinei lor personale.  
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Educație civică și patriotică, juridică și policulturală 

În acest domeniu s-au desfășurat mai multe acțiuni, atât cele enumerate în Planul muncii educative 

pentru anul universitar 2019-2020, cât și cele care nu au fost planificate. Printre acestea se numără: 

Mese rotunde, victorine, concursuri, tutoriale, dezbateri, întâlniri, expoziții foto, seminare, 

demonstrații de filme informative, expoziții de educație juridică și policulturală, organizate de 

catedre, consiliul studențesc, bibliotecă, Centrul de informare al UST, prorectorul pentru activitate 

administrativ-gospodărească în cursul anului. Printre acestea:  masa rotundă ”Traficul uman - mit sau 

realitate”, activitățile dedicate săptămânii ”Tradițiile populare de iarnă”, victorina ”Literatura 

universală”, seminar video ”Patrimoniul istorico-cultural al Moldovei” 

În contextul educației multiculturale a tineretului, pe parcursul anului s-a desfășurat o serie de 

activități: 

- jurnale orale despre educația multiculturală a tineretului (un plan individual al muncii educative a 

tutorilor); 

- participarea la activitățile Centrului informațional european (în conformitate cu planul individual de 

lucru al centrului); 

- publicații în ziarul universitar „ТУК” (în mod regulat); 

- participarea colectivelor artistice ale Universității la serbări dedicate Zilei iluminării naționale și a 

bulgarilor din Basarabia, Zilei eliberării Bulgariei de sub jugul otoman,; 

-  expoziție creativă a lucrărilor studențești „Mărțișor” (martie)  

Domeniul „Educație moral-spirituală și estetică” 

Pe parcursul anului de studii, tutorii, profesorii și Consiliul studențesc au desfășurat 

următoarele acțiuni:  

             1. Conversații despre viziunea spirituală și morală (oră ținută de tutore), traning-uri privind 

formarea abilităţilor adecvate de comportament, cultură a comunicării (profesori de etică – Veronica 

Velixar, Nina Gorbaciova).  Ore ținute de tutori cu conținut moral și estetic, participarea periodică a 

studenților și profesorilor la Ziua donatorului în oraș și raion, acțiuni de caritate, strîngerea de fonduri 

pentru ajutorarea celor nevoiași. 

2. Mai mult de jumătate dintre studenții universității noastre, împreună cu tutorii, au vizitat 

centrele culturale din orașul nostru: Casa de Cultură a or. Taraclia - un concert dedicat sărbătorii 

Anului Nou, Zilei Internaționale a Femeii, precum și producțiile Teatrului „Smeșen Petâk” din 

Taraclia  

3. Tutorii grupurilor academice și inspectorul cu munca educativă au inițiat vizite la 

evenimentele culturale și educaționale din orașul și raion, desfășurate la Casa de Cultură (concertele 

ansamblului „Rodolubie", centrul cultural „Olimpii Panov” și universitate. 
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4. Studenții și profesorii universității ” au participat  la festivalul  republican ento- cultural 

”Cultura fără granițe”  

 

 

 

Fig.5 Festivalul republican ento- cultural”Cultura fără granițe” 

 

Domeniul „Susținerea sociopedagogică și asigurarea consilierii psihologice a studenților” 

s-a realizat de către profesorii de psihologie, asistentul social, catedre, inspectorul cu munca 

educativă și tutori ai UST pe parcursul întregului an de învățământ: 

1. Consilierea individuală și de grup a studenților în probleme personale și situații de viață 

dificile. Susținerea de conversații, discuții în vederea creșterii coeziunii grupurilor studențești și 

prevenirii situațiilor de conflict 
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2. Perfecționarea activității de identificare a studenților, aflați într-o situație social 

periculoasă. Ținerea evidenței studenților orfani, invalizilor, participanţilor la acţiunile de luptă și a 

celor din familii cu mulți copii (invalizi –Uzunov I., familii cu mulți copii – Morar, Covaci). 

4. Afișarea și promovarea realizărilor elevilor talentați pe site-ul UST (http://tdu-tar.md, 

secțiunile „Știri” și „Publicații”). 

Acțiuni în domeniul „Educație ecologică”, de asemenea, au fost desfășurate pe parcusul 

anului de către inspectorul cu munca educativă, șefii de catedre, tutori, Consiliul studențesc și 

prorectorul pentru activitate administrativ-gospodărească. 

1. Desfășurarea unei acțiuni de amenajare, înverzire și curățare sanitară a teritoriului  

2. Participarea la implementarea educației ecologice a studenților (continuă, pe parcursul 

anului, resp. inspectorul cu munca educativă, tutori, prorectorul pentru activitate administrativ-

gospodărească). 

„Educația sportivă” s-a realizat sub îndrumarea profesorului de educație fizică, a tutorilor, 

lucrătorului medical, inspectorului cu munca educativă, șefilor de catedre, Consiliului studențesc în 

următoarele forme: 

1. Organizarea și desfășurarea campionatului de minifotbal în noiembrie  

2. Participarea la competiții de minifotbal: 

- turneul „Unitatea Taracliei” în octombrie  

3. Organizarea și desfășurarea competițiilor universitare de tenis de masă în februarie  

4. Formarea și promovarea unui mod sănătos de viață în mediul studențesc conform 

programului OMS; prevenirea bolilor, organizarea examenului medical, conversațiile lunare ale 

asistentei medicale a universității cu studenții pe mai mult de 22 de subiecte, publicarea buletinelor 

sanitare privind 11 teme diferite pe parcursul anului. 

5. Actualizarea sistematică a materialelor informative „În ajutorul tutorelui” privind 

promovarea unui mod sănătos de viață . 

6. Ținerea de către tutori a orelor tematice privind prevenirea viciilor: „Ziua internațională de 

renunțare la fumat (21 noiembrie)”, „Prevenirea consumului de droguri”, „Despre vicii și metode de 

combatere ale acestora”. 

7. Ținerea de către tutori a orelor pe tema „Tehnica securității” (septembrie). 

8. Desfășurarea acțiunilor de promovare a culturii de gen a studenților: studierea Programului 

naţional de asigurare a egalităţii de gen (ore ținute de tutori). 

9. Distribuția regulată a broșurilor, pliantelor privind prevenirea viciilor și promovarea unui 

mod sănătos de viață. 
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Fig.6 Rezultatele activității sportive ale studenții US Taraclia  

 

Lucrul educativ cu studenții din anul I s-a realizat pe parcursul întregului an de învățământ 

de către tutori, curatori, asistentul medical, pedagogul social, intendentul căminului, precum și sub 

supravegherea personalului administrativ al UST. Principalele forme de activitate în această direcție 

au fost: 

1. Orele ținute de tutori pe tema: „, „Drepturile și obligațiile studenților”, „Cum să te 

pregătești pentru sesiune?”, 

2. Conversații individuale și consultări cu specialiști (asistentul  medical al UST, pedagogul 

social și intendentul căminului, inspectorul cu munca educativă, tutori). 

3. Ședințele tutorilor și inspectorului cu munca educativă cu șefii grupurilor academice o dată 

pe semestru. 

4. Implicarea activă a studenților din anul I în participarea la activitățile culturale și de â 

Munca educativă în cămin s-a realizat în mod sistematic de către pedagogul social , 

Consiliul studențesc, intendent, tutori. Printre principalele acțiuni desfășurate în căminul UST trebuie 

evidențiate următoarele: 

1. Instruire în privința securității activității vitale și securității la incendiu (septembrie 2019, 

resp. M. Creascova). 

2. Prezentarea ordinelor și dispozițiilor cu privire la regulile de trai în cămin (septembrie - 

octombrie 2019 resp. M. Creascova). 

5. Desfășurarea de controale pentru verificarea condițiilor social-sanitare de trai în cămin. 

(săptămînal, resp. S. Tuluș, , N. Jecova, M. Creascova). 
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X. ACTIVITATEA DE CERCETERE- INOVARE 

 

Activitatea științifică în orice instituție de învățămînt superior este cheia îmbunătățirii cu 

succes a procesului didactic și educațional pe baza cercetărilor fundamentale și aplicate, precum și a 

utilizării tehnologiilor educaționale moderne. În cadrul UST, activitatea de cercetare științifică (ACȘ) 

este organizată în conformitate cu subiectele planificate de angajați în mod individual și în cadrul 

sarcinilor actuale de dezvoltare a universității. 

În anul universitar 2019-2020, au fost analizate, în primul rând, problemele limbii bulgare, 

problemele istoriei diasporei bulgare în regiune și cele de dezvoltare a regiunii de sud a Moldovei ca 

a unei regiuni diversificate din punct de vedere etnocultural. O atenție deosebită a fost acordată 

studierii problemelor legate de metodica predării limbilor în raioanele cu o populație compactă de 

bulgari, etnopedagogiei și specificului psihologiei populației. Eforturile semnificative ale 

cercetătorilor au vizat scoaterea la iveală a problemelor de dezvoltare economică a populației rurale 

din raionele de sud ale țării. 

Pentru implementarea eficientă a planurilor ACȘ, la Universitate a fost înființată Comisia 

pentru activitate științifico-metodică a Universității (șef  V. Condov). La ședințele Comisiei  s-au 

analizat problemele planificării de perspectivă și problemele actuale în realizarea proiectelor 

științifice. Cele mai importante dintre acestea: 

• discutarea,  recomandarea și  publicare a următoarelor lucrări: 

 ”Eзикът на българите” на пусто пладне”: в Русия, СССР, Украйна и Молдова”  de conf. 

univ. dr. V. Kondov, ediția a II-a; 

            ” Балканските корени на българския народ” de dr. N. Todorov, 

 ”Clasicismul   muzical”de conf.univ. inter.dr. V. Nevzorova 

”Romantismul în  muzică”de conf.univ. inter.dr. V. Nevzorova 
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Fig .7 Producția stiințifică a cadrelor științifico-didactice ale US Taraclia 

 

Pe tot parcursul anului s-a lucrat regulat la muzeul etnografic al universității (N. Mostovoi). 

Acesta a fost vizitat în scopuri științifice și educaționale nu numai de studenții și angajații 

Universității, dar și de elevii din școli și copiii din grădinițe, precum și de mulți locuitori și vizitatori 

ai Universității 

Din păcate, universitatea este încă slab implicată în implementarea proiectelor științifice 

naționale și internaționale. Din acest motiv, activitățile științifice nu sunt finanțate suficient. 

Își continuă studiile de doctorat A.Miculschi,V. Terzi (or.Veliko Târnovo), M. Colari,  F. 

Terzi, S. Țîbarnea, I, Garanovscaia, S. Usataia (România ”Dunărea de Jos” Galați). 

Participarea cu rapoarte și discursuri la conferințe și sesiuni științifice: 

Un eveniment notabil în viața universității a fost organizarea și desfășurarea conferinței 

științifice  internaționale în cadrul USTaraclia  Ediția a VIII-a” Межэтнические взаимодействия 

в этноконтактной зоне” desfășurată la 31 octombrie – 01 noiembrie 2019 cu participarea 

reprezentanții universităților din Federația Rusă (or. Tomsk, Sant-Petersburg). Materialele științifice 

ale conferinței internaționale au fost publicate în anuarul UST„Дунав – Днестър”. 

Обществознание. Езикознание. Педагогика. Volumul VII. – Taraclia, 2020.  
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Fig.8 Conferința științifică internațională ”Межэтнические взаимодействия в 

этноконтактной зоне” (Ediția a VIII-a”) 

 

În perioada raportată, reprezentanții universității și-au prezentat referatele la o serie de 

conferințe științifice desfășurate în Moldova. Participarea la forumuri străine este îngreunată, în 

primul rând, de lipsa banilor și, prin urmare, este limitată la țările vecine: Ucraina, România, Rusia și 

Bulgaria. Cu toate acestea, personalul de conducere al UST a participat la forumuri internaționale, iar 

referatele acestuia au fost incluse în culegeri corespunzătoare. 
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                                                           Publicații 

În ceea ce privește publicațiile corpului didactic profesoral, se observă o dependență directă 

de titlul sau gradul științific al angajaților universității. De regulă, toți autori sunt angajați în RȘT în 

conformitate cu interesele lor științifice, disciplinele pe care le predau și specificul universității. 

Cursul acestei activități a fost discutat la catedre și la ședințele Comisiei pentru activitate științifico-

metodică.  

 

Publicații periodice și culegeri: 

Anuarul UST „Дунав – Днестър”. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Volumul 

VI . – Taraclia, 2019; 

Anuarul UST „Дунав – Днестър”. Обществознание. Езикознание. Педагогика. Volumul V 

VII. – Taraclia, 2020; 

În aceeași perioadă, angajații UST au finalizat o serie de lucrări științifice, care au intrat în 

patrimoniul comunității științifice. Pe baza rapoartelor prezentate, se poate prezenta următoarea listă 

: 

                             

      Fig.9  Publicații periodice 

 

Articole științifice: 

M. Paslari ”Семантични паралели между метафорите с ентомологичен компонент в 

българския и руския език” // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. „ Педагогика”, Taraclia, 2020. 

A. Plătică  1.”Valoarea comunicǎrii ȋn familie pentru dezvoltarea armonioasǎ a copiilului preşcolar” 

// Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. Taraclia, 2020. 
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 2.”Dezvoltarea emoţionalǎ a copiilor cu CES” // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. Taraclia, 

2020. 

V. Nevzorova 1.”Болгарский распев и староболгарский церковный напев как проблема 

музыкальной медиевистики и позиция Д. Христова” // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. 

Taraclia, 2020. 

 2.”Добри Христов – ключевая фигура в болгарской музыке 20 века” // Anuarul UST „Дунав-

Днестър”. Vol.VII. Taraclia, 2020. 

 3.”Формиране на самостоятелност у студентите от специалността „Музика“ в процеса на 

обучение по дирижиране” // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. Taraclia, 2020. 

M. Colari ”Особенности на формирането на комуникативни компетенции  на бъдещи педагози 

в полиетнична образовательна среда” http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/category 

M. Volcovscaia  ”Куррикулум-2019 по русскому языку в гимназиях с румынским языком 

обучения как документ, способствующий формированию гармонически развитой личности” 

Cadrul didactic – promoter al politicelor educaționale. Materialele conferinței științifice 

internaționale 11-12 octombrie, 2019. Chișinău 

V. Condov  1.”Членуването в съвременния български език и в неговите диалекти и в някои  

диалекти на съвременния руски език” // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. Taraclia, 2020. 

2.”Към въпроса за българските неопределителни местоимения и наречия с постпозитивни 

елементи (-то) (си) (в съавторство с Иван Г. Илиев)” // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. 

Taraclia, 2020 

E. Rațeeva 1.„Трансформация традиционных представлений бессарабских болгар о правах и 

обязанностях в отношениях между своими” (по прозе Н. Куртева и А. Малешковой)  Сборник 

«Актуальные проблемы современного общества» (Сборник научных статей по материалам) 

Всероссийской (национальной) научной конференции  (17 – 18 июня 2019), Орел , 2019. 

2.”Пътят на Самарското знаме” sp. ”Forum” (Bulgaria) ,nr.4, 2019,. 

3. ”Межэтнические взаимодействия болгар-переселенцев в литературной рефлексии 

болгарских авторов Бессарабии и Таврии”// Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Vol.VII. Taraclia, 

2020. 

4. «Этническая идентичность и межкультурный аспект коммуникативного поведения 

подрастающего поколения болгар села Парканы»  Сборник статей  "Наука, образование, 

культура", т. 4 .Т. 4 : История и философия. Культура и искусство, Comrat, 2020.  

V. Todorov 1.Усвояването на неравноделните метроритми в основно училище, препоръки, 

някои методически похвати // Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Taraclia, 2020. 

2. Българската култура в дисциплината музикално възпитание, Република Молдова. Основни 

насоки// Anuarul UST „Дунав-Днестър”. Taraclia, 2020. 

http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/category
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V. Terzi 1„Съвременни технологии в уроци по пеене» //Anuarul UST „Дунав-Днестър”, 

Педагогика Taraclia, 2020. 

În plus, principalele acțiuni legate de ACȘ a profesorilor și studenților, au fost prezentate în 

mod regulat în ziarul universitar „ ТУК”, la posturile locale de radio și televiziune, precum și pe site-

ul universității. 

Manifestări științifice: 

M. Paslari  Conferința științifică a UST. Taraclia„Семантични паралели между метафорите с 

ентомологичен компонент в българския и руския език” 

V. Polivțev 1.”Вторая мировая война- величавшая катастрофа в истории Европейской 

цивилизации (к 180-летию со дня развязывания войны-1 сентября 1939 г.)” 2. ”Самый 

выдающийся господарь Молдавского княжества-Стефан 3-й Великий” (1429-1504 гг.)-к 690-

летию рождения” 

T. Batîr 1.Simpoziumul  național al cercetării culturale ”Феномен Гёте в музыкальном 

европейском наследии”  Chișinău 26 .09 2019 .  

2. Conferința științifică a UST Taraclia, 31.10. 2019 ”Диалог культур: творчество И.В. Гёте в 

семье Метнеров (к 270-летию со дня рождения немецкого поэта)”. 

3 Conferința științifică online ”Бессмертные идеи Фёдорова сегодня ” посвящённой 191-му дню 

рождения философа ) 

S. Suleac Conferința științifică „Limbile slave în condițiile provocărilor moderne”. Tomsk, 3 -4 

octombrie 2019.  

N. Gaidarji Conferința științifică a UST Taraclia, 31.10. 2019 ”Субординация между руския език 

и българския диалект в селищата Твърдица, Кортен и Валя Пержей” 

V. Cazanji  Conferința științifică «ЕЕМА. DİASPORA, EMPİRE AND THE KİNGDOM OF GOD» 

25-27 decembrie 2019,  Ungaria, Budapesta. 

Calitatea de membru în colegii și consilii de redacție: 

Redactarea științifică a anuarului UST și a altor publicații universitare este realizată de 

personalul universității. La universitate activează oameni de știință care sunt membri ai colegiului de 

redacție al publicațiilor străine - Ucraina, Rusia, Bulgaria. 

V. Condov Membru al colegiului de redacție al anuarului Universității de Stat „Grigore Țamblac” 

din Taraclia „Дунав – Днестър”. 

M. Paslari Membru al colegiului de redacție al anuarului Universității de Stat „Grigore Țamblac” din 

Taraclia „Дунав – Днестър”. 

N. Russev 1.Redactorul responsabil al revistei „Stratum plus. Arheologie și antropologie culturală” 

nr. 6 (inclusă în Scopus). Se publică la Chișinău. 
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2.Membru al colegiului de redacție al revistei „Rusin” și al mai multor publicații străine în Ucraina și 

Bulgaria. 

S.Suleac  1.Redactorul-șef al Revistei internaționale istorice „Rusin” (inclusă în Scopus, IRCȘ) și al 

bibliotecii revistei „Rusin” (incluse în IRCȘ) și „Rusin Studies. An Abstracts Journal”. Se publică la 

Chișinău. 

2.Membru al colegiilor și consiliilor de redacție a șapte reviste străine: 

• „Fo” - Soci (inclusă în Scopus, Web of Science, IRCȘ);  

• „Вестник Томского государственного университета. История” (inclusă în Lista CSA, 

Web of Science, IRCȘ);  

• „Критика и семиотика” a Departamentului siberian al Academiei de științe a Rusiei (inclusă 

în IRCȘ);  

• „ Исторический Формат” - Moscova (inclus în IRCȘ);  

• „Сибирский филологический журнал” a Departamentului siberian al AȘR (inclusă în Lista 

CSA); 

• „Сумский историко-архивный журнал” al Universității de Stat din Sumî, Ucraina; 7) „East 

European History” - Soci. 

 Lucrul cu studenții 

Dezvoltarea profesională generală a cadrelor didactice are un efect pozitiv asupra nivelului de 

predare și a implicării studenților în activitatea științifică. Acest lucru se observă, de exemplu, în 

listele tezelor de an și tezelor de licență. În alegerea acestora, se observă o preferință mai mare pentru 

subiecte legate de tradițiile și problemele din regiune, modalitățile de punere în aplicare  

Dovada succesului implementării realizărilor științifice în procesul de învățământ nu este doar 

faptul că s-au conferit premii celor mai buni studenți cercetători, ci și creșterea numărului de 

absolvenți ai UST dornici să facă studii de masterat la specialitatea căpătată. 

 

 

XI. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

Departamentul de Relații Internaționale al Universității de Stat „Grigore Țamblac” din 

Taraclia este responsabil de asigurarea organizatorică, informațională și metodică a activităților 

internaționale ale Universității. Scopul principal al activității Departamentului de Relații 

Internaționale este organizarea, coordonarea și realizarea activităților internaționale ale Universității, 

oferirea de servicii educaționale cetățenilor străini, integrarea Universității în spațiul internațional și 

pe piața internațională a serviciilor educaționale. Cooperarea internațională este o parte integrantă a 

activităților universității și un instrument important în asigurarea calității educației.  
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Departamentul de Relații Internaționale este elementul principal în sistemul de dezvoltare a 

colaborării Universității cu organizații internaționale și instituții de învățământ în scopul 

perfecționării procesului educațional și creșterii calității pregătirii profesionale. Obiectivul comun al 

activității internaționale a Universității este integrarea deplină a UST în comunitatea educațională 

europeană, consolidarea pozițiilor Universității pe arena științifico-didactică europeană, 

perfecționarea procesului educațional, activității științifice și vieții culturale în Universitate pe baza 

cooperării cu instituții de învățămînt superior din străinătate. 

Ghidat de obiectivul comun al activității internaționale a Universității, Departamentul de 

Relații Internaționale îndeplinește următoarele sarcini: 

• dezvoltarea și îmbunătășirea cooperării educaționale, metodologice și de cercetare a 

universității cu țările străine în vederea îmbunătățirii calității formării tinerilor specialiști. 

• participarea la programe și proiecte internaționale, legate de activitatea Universității;  

• cooperarea internațională în domeniul perfecționării specialiștilor, activității didactice, 

lucrărilor științifice și de altă natură; 

• stabilirea și dezvoltarea unor relații de parteneriat eficiente și reciproc avantajoase cu instituții 

de învățămînt superior din străinătate;  

• contribuirea la participarea profesorilor și studenților pe piața internațională a serviciilor 

științifico-didactice;  

• atragerea studenţilor străini la studii la UST „Grigore Țamblac”; 

• participarea la elaborarea acordurilor, proiectelor cu parteneri din străinătate;  

• organizarea primirii delegațiilor străine, care vin la Universitate; 

• desfășurarea acțiunilor legate de invitarea, înmatricularea, înregistrarea cetățenilor străini, 

care își fac studiile la Universitate;  

• răspândirea informațiilor privind activitatea internațională; 

• pregătirea și examinarea documentelor care reglementează activitatea internațională a 

Universității; 

• oferirea corpului didactic profesoral și studenților a posibilității de a primi informațiile 

necesare despre proiecte, programe, fonduri, granturi și stagii de practică internaționale;  

• efectuarea instruirii comune a studenților UST la instituții de învățămînt superior din Bulgaria 

și România; 

• organizarea desfășurării stagiilor de practică lingvistică la instituții de învățământ superior din 

străinătate.  

Forme de cooperare internațională sunt următoarele: 

✓ participarea la elaborarea acordurilor, programelor de lucru cu partenerii din 

străinătate; 
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✓ trimiterea în străinătate a profesorilor și studenților Universității pentru efectuarea 

studiilor, stagiilor de practică și pentru schimb de experiență; 

✓ organizarea acțiunilor de primire a delegațiilor străine; 

✓ corespondența internațională a Universității, prelucrarea corespondenței internaționale 

privind stabilirea de relații internaționale și de cooperare în diverse domenii de 

activitate; 

✓ soluționarea problemelor organizaționale legate de aflarea la Universitate a cetățenilor 

străini; 

✓ evidența și monitorizarea acordurilor de cooperare cu instituții de învățămînt, 

organizații și fonduri din străinătate; 

✓ gestionarea documentației în conformitate cu cerințele normative și procedurile 

documentate ale sistemului de calitate al UST.  

În anul de învățămînt 2019-2020, DRI al UST și-a orientat activitatea spre dezvoltarea 

cooperării cu universități din Moldova, Bulgaria, România și Rusia 

 

 

Acorduri de cooperare încheiate între UST  

și alte universități din străinătate. 

 

Țara Tipul acordului 

 

Data 

semnării 

Termenul 

de 

valabilitate 

România privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea „Dunărea de Jos” din 

or. Galați și Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” 

din or. Taraclia 

iunie 2019 3 ani 

Bulgaria privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea „Sf. Sf. Chiril şi 

Metodiu” din Veliko Tîrnovo și Universitatea de Stat 

„Grigore Țamblac” 

05.10.2017 5 ani 

Bulgaria privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea din or. Sliven, Bulgaria  

și Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” 

10.10.2014 5 ani 

Bulgaria privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea „Anghel Kâncev” din 

Ruse, Bulgaria, și Universitatea de Stat „Grigore 

Țamblac” din or. Taraclia 

05.10.2017 5 ani 

Bulgaria privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea „Paisii Hilendarski” 

din or. Plovdiv, Bulgaria, și Universitatea de Stat 

„Grigore Țamblac” din or. Taraclia 

iunie 2019 3 ani 

Federația 

Rusă 

privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea de Stat din St. 

Petersburg, Rusia , și Universitatea de Stat „Grigore 

iunie 2019 5 ani 
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Țamblac” din or. Taraclia 

Federația 

Rusă 

privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea Națională de Cercetare 

din Tomsk, Rusia , și Universitatea de Stat „Grigore 

Țamblac” din or. Taraclia 

iunie 2019 5 ani 

Ucraina privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Universitatea de Stat,  or. 

Sumi,Ucraina , și Universitatea de Stat „Grigore 

Țamblac” din or. Taraclia 

25.10.2018 5 ani 

Ucraina privind cooperarea internațională în domeniul științei 

și educației între Academia Navală,  or. 

Izmail,Ucraina , și Universitatea de Stat „Grigore 

Țamblac” din Taraclia 

31.10.2019 5 ani 

 

Începând din luna august, universitatea noastră a fost vizitată de mai multe delegații din 

străinătate. 

Deci, la 27 august 2019, Universitatea din Taraclia a vizitat lingvistul Japonez Kent Sugai. 

Scopul vizitei în Moldova este de a studia dialectele locale și particularitățile gramaticale ale limbii 

bulgare. Savantul lingvist s-a întîlnit cu cadrele didactice ale Universității din Taraclia, a vizitat 

muzee, s-a familiarizat cu programele de limbă bulgară. 

1 octombrie 2019 Universitatea de Stat din Taraclia a împlinit 15 ani. La sărbătoare cu 

cuvinte de felicitare au sosit oaspeți de onoare din Transnistria, Ucraina, România și Bulgaria.  

 

        

                  Fig.10  Mesaj de salut al Rectorului UST conf.univ.,dr. M.Paslari cu 

                             ocazia aniversării a 15-a a univesității 
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  Fig. 11  Aniversare a 15-a a Univesității de Stat ” Gr.Țamblac” din Taracla  

 

La 15 octombrie 2019 a fost semnat un acord de cooperare între Universitatea de Stat din 

Taraclia și Organizația Obștească din Ucraina „Frăția studențească”. Principalele obiective ale 

acordului sunt: participarea la programele internaționale și bilaterale ucraineano-moldovenești 

comune; schimbul de experiență; schimbul de materiale metodice; organizarea unor evenimente și 

traininguri, inclusiv prezentări, prelegeri, seminare pentru studenți și profesori universitari.  

În perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2019, redacția revistei internaționale "Rusin", 

Asociația Obștească "Rus", Universitatea Națională de cercetare din Tomsk și Universitatea de Stat 

din Traclia a organizat o conferință internațională științifico-practică. În cadrul conferinței a avut loc 

o discuție constructivă a problemelor de interacțiune interetnică, schimbul de cunoștințe științifice, s-

au pus bazele elaborării unor abordări comune la reflectarea problemelor. 

În ianuarie  raionul  a fost vizităt, la invitația președintelui raionului, de Comisarul OSCE 

pentru problemele minorităților naționale, Lamberto Zanier. În cadrul vizitei, Comisia OSCE a vizitat 

și  Universitatea de Stat din Taraclia. 

 La 4 martie 2020  universitate a fost vizitătă de  un grup de oameni de știință din Bulgaria. 

Obiectivul principal al vizitei instituției este discutarea problemei transformării Universității de Stat 

din Taraclia în filiala Universității "Angel Kîncev", orașul Ruse Republica Bulgaria. 

Pe parcursul anul universitar 2019-2020, DRI a trimis informații atât pentru Ministerul 

Educației al Republicii Moldova, cît și pentru Ministerul Afacerilor Interne: 

• despre acordurile de cooperarea cu universitățile străine; 

• rapoarte privind admiterea la studii la UST a studenților străini; 
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• documente pentru efectuarea stagiului de practică lingvistică în universitățile din străinătate 

(vize, asigurări medicale); 

• documente legate de înscrierea și înregistrarea cetățenilor străini, care fac studii la UST. 

Ministerul Educației, Tineretului și Științei al Republicii Bulgaria trimite anual la Universitate 

specialiști cu înaltă calificare. Profesoară din Bulgaria: doctor în filologie Mariana Kirova, a  fost 

deplasată în US pentru desfășoarere activității  științifico-didactice în anii 2019-2020. DRI s-a ocupat 

de pregătirea și depunerea actelor profesorilor din străinătate la Biroul Migrație și Azil al Republicii 

Moldova pentru obținerea permisului de ședere și muncă.  

Departamentul se ocupă, de asemenea, și de studenții străini. La Universitate studiază în 

total 7 studenți străini, cetățeni ai Ucrainei și ai Bulgariei. 

Nr.  Nume, prenume  Țara Anul 

înmatriculării 

Buget/taxă Specialitatea Rezultatele 

obținute în 

anul de studii 

2018-2019 

1 Casîm Dm. Ucraina 2016-2017 buget Istorie Absolvent 

2. Covaci Nat. Ucraina 2016-2017 buget Pedag. înv. 

primar 

Absolventă 

3 Todorova 

Miroslava 

Bulgaria 2018-2019 buget Limba și 

lit.bulg./eng

leză 

Promovată  în 

anul III 

4 Marincova 

Marianna  

Bulgaria 2018-2019 buget Limba și 

lit.bulg./eng

leză 

Promovată  în 

anul III 

5 Stoian Iulia Ucraina 2018-2019 buget Pedagogie 

preșc/Limba 

română 

Promovată   în 

anul II  

6 Stoianova 

Valeria  

Ucraina 2019-2020 buget Limba și 

lit.bulg./eng

leză 

Promovată   în 

anul I ( după 

anul 

conpensator) 

Practică lingvistică Universitatea de Stat din Taraclia  colaborează activ cu instituții de învățământ 

superior și cu organizații obștești din Bulgaria. Pe parcursul întregului an de învățământ, UST a fost 

centrul de desfășurare a diverselor acțiuni, organizate de instituții bulgare. 

În perioada 01.10.19 – 15.11.19, la Universitatea „Sf. Sf. Chiril şi Metodiu" din Veliko 

Târnovo au efectuat studii comune studenții la următoarele specialități: 

• Limba și literatura bulgară/română; coordonator – lector univ. V. Terzi  

• Istoria; coordonator – lector univ. N. Mostovoi 

• Pedagogie în învățământul primar; coordonator – lector univ. A. Miculschi  

Programele de învățămînt, după care studenții Universității au studiat la universitatea din 

Bulgaria, au fost elaborate împreună cu partea bulgară, ținându-se cont de dorințele catedrelor 

universitare, și au fost aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

Studenții și profesorii au avut, de asemenea, posibilitatea să viziteze monumentele istorice și 
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culturale din Bulgaria, muzee, teatre. Studenții au avut la dispoziție biblioteca universitară și 

orășenească, centrele educaționale și culturale. Mulți dintre ei s-au ocupat de colectarea de materiale 

pentru teze de an și teze de licență. Cazarea a fost asigurată de partea bulgară. 

Înainte de începerea anului universitar 2019-2020,  în august, studenții specialității ”Istorie”au 

efectuat un stagiu de practică arheologică în or. Beala, Bulgaria. În timpul săpăturilor, studenții-

istorici dobîndesc cunoștințe noi, de exemplu, pentru prima dată au cunoscut modalitățile de 

efectuare a săpăturilor cu ceramică bizantină, și-au completat cunoștințele despre istoria Bulgariei. Pe 

lângă participarea la săpături, au fost organizate excursii la muzeele arheologice din orașele Silistra, 

Varna.  

 

Fig.12 Studenții specialității”Istorie” la practică arheologică în or. Beala, Bulgaria. 

 

Departamentul de Relații Internaționale al Universității continuă să-și desfășoare activitatea 

de dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul educației. 

 

XII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

Universitatea de Stat din Taraclia este o unitate cu autonomie financiară nonprofit, care 

activează în condiţii de autogestiune. Principiile de gestiune și monitorizare a bunurilor și mijloacelor 

financiare, precum și de ţinere a contabilităţii şi de raportare financiară se realizează conform Politicii 

de evidență a Universității, care se elaborează în fiecare an în conformitate cu Legea contabilității și 
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standardele naționale de contabilitate și se aprobă prin ordinul rectorului. Organele de administrare 

financiară a instituţiei sînt formate din Senatul Universității şi Consiliul de administrare. Autonomia 

financiară se realizează potrivit legii, avînd la bază următoarele surse de venituri: 

- mijloace alocate din buget în baza contractului semnat de fondator;  

- mijloace provenite din taxele de studii aplicate studenţilor;  

- donaţii şi sponsorizări; 

- donaţii din Republica Bulgaria; 

- contracte de arendă şi locaţiune; 

- granturi. 

Mijloacele alocate din buget și mijloacele speciale, acumulate în urma prestării serviciilor 

contra plată, se stabilesc și se planifică anual, în baza devizului de venituri și cheltuieli, aprobat de 

Minister și Senatul Universității.  

În perioada raportată, suma veniturilor constituie în total 9491.5 mii lei, inclusiv: 

• Din bugetul de stat – 5856.8mii lei; 

• Granturi din R. Bulgaria – 2795.5mii lei; 

• Venituri din mijloace speciale, provenite de la prestarea serviciilor contra plată – 839.2 

mii lei, dintre care: 

• Instruirea cadrelor pe bază de contract – 153.3 mii lei; 

• Plata pentru cazare în cămin – 456.5 mii lei; 

• Darea în locațiune a bunurilor imobile – 214.2 mii lei; 

• Altele – 15.2 mii lei. 

Suma totală a cheltuielilor efective a instituției în perioada raportată constituie în total 

10516.8 mii lei, inclusiv: 

• Cheltuieli pentru întreținerea personalului – 6845.8mii lei; 

• Cheltuieli materiale și comunale  - 755.7 mii lei; 

• Uzura mijloacelor fixe – 641.4 mii lei; 

• Burse din bugetul de stat  - 964.2 mii lei; 

• Burse din mijloacele alocate de Republica Bulgaria – 1 309.7 mii lei; 

In baza datelor din  Raportul Situatiei Financiare al institutiei suma capitalului propriu este in 

marime de 42 950 664 lei, inclusiv capitalul social constituie 8 721 619 lei, suma subvenţiilor 

în mărime de 9 077 810 lei, diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung în mărime de 

28 934 772 lei. 

Valoarea investițiilor imobiliare constituie  625 784 lei. 

În baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 872 din 21.12.2015 „cu privire la 

lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a 
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veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației”, cuantumul 

plăţilor de studii pentru instruirea cadrelor cu taxă se calculează în baza  cheltuielilor reale aferente 

desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor şi cheltuielilor de 

întreţinere a căminelor. Cuantumul plăţilor pentru studii se stabilește pe specialități pînă la sfîrșitul 

anului de studii precedent și se înaintează Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională spre 

aprobare. 

Cuantumul plăţilor pentru studii include cheltuieli calculate conform cheltuielilor reale medii 

din dările de seamă. Cuantumul plății de studiu pentru un student la învățămîntul de zi pentru anul 

2019-2020 constituie:  

Istorie                          - 6000 lei 

Contabilitate               - 5500 lei 

Limbă și literatură    - 5500 lei 

Pedagogia învățămîntului primar  - 5500 lei 

Muzică     -  6000 lei 

Pedagogie preșcolară și limba română    - 5500 lei 

Valoarea contractului se calculează după următoarea formulă::  

                     T  =  Ch   

                              N                     unde :         T – costul studiilor, 

                                                                        Ch – cheltuieli efective, 

                                                                        N – numărul studenților. 

Cuantumul plăților pentru studii în învăţămîntul cu frecvenţă redusă nu depășește taxa de 

studii în învăţămîntul cu frecvenţa la zi. 

Taxa de cazare în cămin se stabilește pe categorii de locatari, la începutul fiecărui an 

financiar, reieșind din cheltuielile prevăzute pentru cazare și se aprobă de Ministerul Educației. 

Mărimea concretă a taxei de cazare în cămin se calculează în conformitate cu Metodologia de calcul 

a taxei de cazare în cămine, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 31.01.2007  cu privire la 

taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, 

profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării. 

Veniturile din plata pentru cazare în cămin sunt folosite exclusiv pentru salarizarea 

personalului implicat în gestionarea căminului, precum și pentru plata contribuțiilor de asigurări 

sociale și medicale obligatorii de stat, plătite de angajator, pentru acoperirea costurilor aferente 

funcționării căminului, precum și pentru reparații curente și capitale. 

În anul 2019-2020 costul unui pat/loc constituie 578.85 lei. 

a) pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi pe bază de contract 

în instituţiile de învăţămînt superior de stat - 40 % din costul real calculat, ceea ce constituie 231.54 
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lei pe lună; 

b) pentru studenţii care îşi fac studiile în instituţiile de stat de învăţămînt secundar (liceeni) - 

40% din costul real calculat, adică 231.54 lei pe lună; 

c) рentru alte categorii de locatari, inclusiv angajați ai Universității, 100 % din costul real 

calculat – 578.85 lei pe lună. 

Încăperile neutilizate se dau în locațiune conform Regulamentului cu privire la modul de dare 

în locaţiune a activelor neutilizate. Chiria se stabileşte în contractul de locaţiune pentru fiecare locatar 

separat, conform calculului, care еste parte integrantă a contractului de locațiune.  

Veniturile se formează în baza legii bugetului de stat pentru anul respectiv. 

Plata pentru serviciile comunale, energie electrică, telefon și alte servicii se efectuează lunar, 

în conformitate cu indicii contoarelor. 

 Veniturile colectate din plata pentru locațiunea bunurilor se folosesc, în principal, pentru 

întreținere, reparații și asigurare tehnico-materială, salarizarea personalului de întreținere, precum și 

pentru achiziționarea de bunuri și servicii. 

Mijloacele financiare din contul bugetului de stat sunt gestionate prin conturi separate, 

deschise la Trezoreria Teritorială. Mijloacele provenite de la prestarea serviciilor contra plată sunt 

gestionate prin conturi bancare deschise la „Moldindconbank”, filiala Taraclia. 

Mijloacele colectate se consideră venituri şi sunt direcţionate în mod prioritar pentru 

acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor, exclusiv pentru dezvoltarea instituției și pentru 

consolidarea bazei tehnico-materiale a Universității. 

În general, autonomia financiară a universității se realizează în conformitate cu legea și 

responsabilitatea publică. Rapoartele financiare, statistice și rapoartele fiscale se întocmesc și se 

prezintă în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

XIII. ACTIVITATEA DIDACTICĂ, ȘTIINȚIFICO-DIDACTICĂ 

 ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎN REGIM  ONLINE 

 

În legătură cu anunțarea situației de urgență din Republica Moldova, cauzată de situația 

epidemică de răspândire a   infecției COVID-19, în executarea Deciziei  Comisiei pentru Situații 

Excepționale a RM  nr. 6 din 10 martie 2020 ”Cu privire la asigurarea securității, protecției vieții și 

sănătății elevilor luând în considerare evoluția situației epidemice cauzate de răspândirea infecției 

COVID-19 în R. Moldova”, Ordinului Ministerului educației, culturii și cercetării al Republicii 

Moldova nr. 366 din 20 martie 2020” Cu privire la organizarea activităților didactice în sistem online 

în instituțiile de învățământ superior”, și a Ordinului rectorului UST nr. 30 din 18 martie 2020 ”Cu 

privire la organizarea activităților didactice în US Taraclia,  în condiții de prevenire a unei infecții 
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virale”, procesul educațional în Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia,  începând cu 20 

martie 2020 s-a efectuat de la distanță, prin intermediul unor platforme educaționale ca: MOODLE, 

ZOOME, E-mail etc.  Pentru punerea în aplicare a acestor decizii, s-a constituit un grup de suport, 

coordonat de către rectorul US Taraclia, conf. univ.dr. M. Paslari. În dată de 23.03.2020 rectorul UST 

a transmis comunității academice prevederile principale ale ordinului. Acestea au fost următoarele: 

-toate activitățile didactice din UST se desfășoară în regim online; 

- activitățile în regim online vor respecta întocmai orarul procesului educațional stabilit pentru 

semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020; 

- pentru gestionarea procesului didactic a fost recomandată utilizarea planformei MOODLE; 

- s-a recomandat comunicarea cu studenții și cu cadrele didactice prin intermediul adreselor 

de e-mail și prin crearea grupei pe platforma VIBER pentru fiecare an și program de studii în parte. 

Procesul de studii online este reglamentat de următoarele acte normative:  

Acte normative ale MECC: 

Ordin nr. 449 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ 

superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19; 

Ordin nr. 447 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de acces restricționat în căminele studențești ale 

instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic; 

Ordin nr. 426 din 04.05.2020, Cu privire la finalizarea studiilor superioare de licență, integrate și de 

master în anul universitar 2019-2020; 

Ordin nr. 369 din 23.03.2020, Cu privire la măsurile suplimentare în căminele instituțiilor de 

învățământ superior și profesional tehnic; 

Ordin nr. 368 din 22.03.2020, Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiite de 

învățământ; 

Ordin nr. 366 din 22.03.2020, Cu privire la organizarea activitatilor didactice în sistem online în 

instituțiile de învățământ superior; 

Actele normative ale Universității de Stat din Taraclia (ordinele rectorului, regulamente, 

dispoziții, deciziile Consiliului de administraţie și alte documente): 

 1. Ordinele rectorului US Taraclia: 

-nr.27din11.03.2020 privind suspendarea procesului de învățământ; http://tdu-

tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_27.PDF; 

- nr. 30 din 18.03.2020 privind organizarea activităților educaționale la UST în condiții de prevenire 

a răspândirii virusului COVID-19; http://tdu-

tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_30.PDF; 

 -nr. 31 din 23.03.2020 privind organizarea activităților didactice în sistemul online la US Taraclia 

http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_31.PDF; 

http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_27.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_27.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_30.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_30.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_31.PDF
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-nr. 35 din 26.03.2020 privind prelungirea suspendării procesului de învățământ. http://tdu-

tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_35.PDF; 

- nr. 39 din 06.04.2020 privind organizarea activităților didactice în sistemul online. http://tdu-

tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_39.PDF; 

2.  Regulamente, metodologii, recomandări: 

• Metodologia organizării și desfășurării procesului educațional în sistemul online la UST în 

condiții de carantină (Proces verbal al ședinței Senatului nr.7 din 24.03.2020). 

• Metodologia organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor 

informaționale la UST (Proces verbal al ședinței Senatului nr.9 din 12.05.2020). 

• Recomandări privind organizarea și desfășurarea sesiunii de vară anului de studii 2019-2020 

la UST în condiții de carantină. 

3.   Informații despre organizarea activităților didactice în sistemul online: 

• Informații despre organizarea activităților didactice în sistemul online. http://tdu-

tar.md/images/files/medicina/coronovirus/informatia_o_dist_ob.pdf. 

• Recomandări-cadru privind organizarea învățământului în sistemul online în instituțiile de 

învățământ superior (Anexa la ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 366 

din 03.20.2020, „Cu privire la organizarea învățământului online în instituțiile de învățământ 

superior). 

• Seminar cu personalul științifico-didactic cu privire la utilizarea platformei MOODLE. 

• Instrucțiuni de utilizare a platformei MOODLE pentru personalul științifico-didactic și pentru 

studenți, publicate în comunitățile academice ale US Taraclia pe platforma Viber. 

• Crearea unei comunități academice pentru personalul științifico-didactic și pentru studenți pe 

platforma VIBER pentru informarea studenților și profesorilor. 

• Recomandări cu privire la utilizarea platformelor MOODLE și ZOOM. 

• Înregistrarea studenților pe platforma educațională MOODLE (100%). 

• Monitorizarea numărului de studenți care studiază în sistemul online și monitorizarea 

implementării conținutului curriculumului. 

• Monitorizarea elaborării tezelor de licență prin comunicare electronică: calendarul și volumul 

lucrărilor științifice. 

• Consultări online ale absolvenților privind pregătirea pentru susținerea examenelor de licență. 

• Recomandări metodice cu privire la stagiile de practică înainte de începerea perioadei de 

carantină. 

• Recomandări suplimentare privind  elaborarea  portofoliului și activităților didactice în 

instituțiile de învățământ de bază, precum și cu privire la elaborarea  rezultatelor stagiilor de 

practică MOODLE,  ZOOM,  VIBER,  E-mail,  SKYPE,WHATS APP. 

http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_35.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/Pricaz_35.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_39.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/pricaz_39.PDF
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/informatia_o_dist_ob.pdf
http://tdu-tar.md/images/files/medicina/coronovirus/informatia_o_dist_ob.pdf
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• A fost creat un grup de coordonare a activităților didactice online, constituit din: rectorul, 

prorectorul pentru activități educaționale, șefi de catedre, șeful departamentului de studii, 

administratorul rețelei de calculatoare, tehnicianul superior (Ordinul nr. 31 din 29.03.2020). 

4. Organizarea și desfășurarea examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor 

educaționale la distanță 

 Conform Metodologiei organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor 

educaționale la distanță de la Universitatea de Stat "Grigore Țamblac" din Taraclia, aprobate la 

ședința Senatului UST (Proces verbal l nr. 9 din 12.05.2020), examenele de licență au fost efectuate 

cu utilizarea tehnologiei educaționale la distanță cu utilizarea platformei ZOOM. 

Examenele de licență s-au desfășurat pe cale orală, cu autentificarea obligatorie a identității 

studenților și controlul permanent din partea Comisiei de licență. 

Toți membrii comisiei de licență au evaluat on-line competențele profesionale ale studenților 

absolvenți. Secretarul a stabilit rezultatele examenelor în procesele-verbale ale ședinței comisiilor de 

licență. Nu au existat cazuri de defecțiuni în funcționarea echipamentului și a canalului de 

comunicare de către studenți sau membri ai Comisiei. În timpul examenelor de licență s-a realizat 

înregistrarea video. 

5. Organizarea și desfășurarea  stagiilor de practică  

În legătură cu declararea situației de urgență în Republica Moldova, cauzate de situația 

epidemică, infecția COVID-19, în executarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale al 

RM, ordinelor, dispozițiilor și recomandărilor Ministerului educației, culturii și cercetării al 

Republicii Moldova, ordinelor, dispozițiilor și a recomandărilor rectorului US Taraclia, stagiile de 

practică planificate și organizate în perioada martie – mai 2020 au fost organizate și planificate în 

regim online. 

Înainte de a desfășura stagiile de practică, se organizează o conferință cu studenții, la care 

participă metodiștii și coordanatorul stagiului de practică. Profesorii explică studenților scopul, 

obiectivele, conținutul stagiului de practică, termenele calendaristice pentru realizarea acestuia, 

cerințele față de documentația de raportare. La sfârșitul stagiului de practică pedagogică se 

desfășoară o conferința finală (în regim online) pe baza documentelor prezentate de studenți: 

portofolii, materiale video-audio și rapoarte. Se prezintă o analiză a  eficienței stagiului de practică 

efectuat, se anunță rezultatele acestuia și se aprobă notele finale. 

 

XIV.    CONCLUZII FORMULATE LA NIVEL DE UNIVERSITATE 

 

Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia este singura universitate printre 

comunitățile de bulgari din Republica Moldova. 
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Funcționarea Universității reprezintă cheia păstrării identității naționale a bulgarilor din 

Moldova. Universitatea este formată ca un centru de studiere a bulgaristicii în Moldova – a istoriei, 

culturii, folclorului, literaturii, limbii diasporei bulgare din republică, relațiilor istorice ale popoarelor 

din Moldova și Bulgaria. 

Unul dintre obiectivele principale ale Universității este conservarea și dezvoltarea limbii 

bulgare, transformarea ei într-un centru cultural al comunităților bulgare din Republica Moldova. O 

altă prioritate a Universității este pregătirea specialiștilor de limbă maternă (bulgară), limba engleză 

și limba de stat (română), pregătirea cadrelor naționale care posedă limba de stat pentru comunitatea 

bulgară din țară. 

Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia a fost înființată de două state: Republica 

Moldova și Republica Bulgaria. Își desfășoară activitatea în conformitate cu Codul Educației, actele 

normative și instrucțiunile Ministerului Educației al Republicii Moldova. Greutățile sunt legate de 

activitatea metodică, educațională și științifică internă la nivel instituțional. 

Obiectivele, stabilite în cinstea celei de-a 15-a aniversare a Universității, au fost, în general, 

îndeplinite la 1 octombrie 2019. Calitatea cunoștințelor dobândite de studenți a crescut semnificativ, 

multe eforturi și fonduri au fost investite în consolidarea bazei tehnico-materiale atât a blocurilor de 

studii, cât și a căminului studențesc. Multe au fost făcute în acest domeniu datorită faptului că am 

câștigat proiectul Fondului pentru Eficiență Energetică. 

 Au fost deschide două muzee (1 – Muzeul etnografic în scopuri educaționale, mai ales pentru 

specialitatea „Istorie”, și 2 – Muzeul de Istorie al Universității, care cuprinde toată istoria 

Universității din primele zile de la înființare – 30 martie 2004 și până în prezent). Muzeele au devenit 

o adevărată mândrie a Universității, pentru că vizitele făcute de oaspeți la Universitate întotdeauna se 

încheie cu o vizită la muzeele menționate.  
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                               Fig. 13   Muzeul etnografic 

 

Fig.14  Muzeul de Istorie al Universități 

 

Ca și înainte, constatăm un număr redus de studenţi înmatriculați la Universitatea noastră, dar 

nici nu poate fi altfel, pentru că Universitatea a fost înființată pentru rezolvarea problemelor 

educaționale ale minorităților naționale și, după cum se vede în practică, a familiilor cu venituri 

reduse. Cu toate acestea, Universitatea de Stat din Taraclia mai are de înfruntat multe probleme.  

Căi de soluționare: 

• perfecționarea sistemului de control intern;  

• monitorizarea situației academice a studenților;  

• dezvoltarea măsurilor de îmbunătățire a procesului de învățământ;  

• îmbunătățirea sistemului intern de planificare și raportare;  

• perfecționarea corpului didactic profesoral;  

• pregătirea cadrelor proprii din rândul absolvenților Universității pentru încadrarea lor 

în corpul didactic; 

• extinderea activității de cercetare și inovare;  
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• îmbunătățirea bazei financiare și tehnice; 

• activizarea procesului în cadrul cooperării naționale și internaționale în procesul de 

modernizare a sistemului educațional din Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din 

Taraclia;  

• modernizarea activității administrative și de cercetare științifică pentru sporirea 

statutului Universității;  

• cooperarea activă cu sfera științifică, pedagogică și de producție din regiunea de sud și 

din întreaga republică; 

• dezvoltarea relațiilor internaționale și a parteneriatelor;  

• extinderea structurii funcționale a Universității prin deschiderea colegiului ca unitate 

nouă a Universității; 

• introducerea unor specialități noi, solicitate pe piața muncii. 

• transformarea Universității de Stat ”Gr. Țamblac„ din Taraclia în filiala Universității 

”Anghel Kâncev” or. Ruse, Republica Bulgaria. 

 

 

XV. REZUMATUL PRIVIND REZULTATELE CONCRETE ÎNREGISTRATE 

 ÎN ANUL UNIVERSITAR CURENT 

 

În toți anii de funcționare, la Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia au avut loc 

14 promoții de absolvenți ai ciclului I de studii superioare de licență. În total – 1010 studenți. 

Activitatea Universității se desfășoară în conformitate cu Codul Educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014,  actele normative ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

RM (regulamente, Planul-cadru, documente referitoare la sistemul Bologna, Legea cu privire la 

prevenirea şi combaterea corupţiei, sistemul de management al calității, Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova privind negocierea asupra proiectului Acordului interguvernamental de 

cooperare în domeniul educației, științei și inovării, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

privind modul de activitate în condiţii de autogestiune a instituţiilor de stat, Strategia națională de 

dezvoltare „Moldova - 2020”, Acordul de asociere Republica Moldova – UE, Strategia de dezvoltare 

a educației –„Educația - 2020” și Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova – anii 2011-2020). 

Universitatea lucrează asupra creării unor forme eficiente de asigurare a calității pregătirii 

specialiștilor din ciclul I de studii de licență, de creștere a indicatorilor calitativi ai corpului didactic 

în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare, cerințele Codului Educației al Republicii 

Moldova și Carta Universității de Stat din Taraclia. 
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Structura Universității și sistemul de administrare corespund profilului ei de activitate, 

organele de conducere ale Universității funcționează în conformitate cu legislația în vigoare. Senatul 

Universității analizează în mod sistematic și rezolvă problemele legate de activitatea Universității, 

urmărește îndeplinirea sarcinilor. 

În Universitate, se realizează pregătirea studenților prin programul de studii de licență, 

orientat spre nevoile pieței muncii. 

Universitatea dispune de suficiente condiții pentru desfășurarea de activități extrașcolare cu 

studenții, are o structură administrativă responsabilă pentru activitatea educațională, folosește în scop 

educațional oportunitățile procesului instructiv-educativ. 

Baza tehnico-materială corespunde cerințelor, standardelor educaționale. Totodată, 

Universitatea își continuă activitatea de reînnoire și îmbogățire a bazei sale tehnico-materiale. 

Universitatea oferă asistență în perfecționarea profesională a absolvenților noștri, care își 

continuă studiile de masterat și doctorat în Republica Moldova, România și Bulgaria. 

Crearea de materiale tipărite (sunt descrise detaliat în secțiunea corespunzătoare), publicarea 

anuarului „Годишник”, publicarea ziarului universitar „ТУК” constituie indicatorul activității 

științifice a Universității. În anul curent de învățământ au fost pregătite și publicate:  

1. Culegerea aniversară despre activitatea Universității de Stat din Taraclia;  

2. Volumul următor (nr. VIII)  al culegerii „Годишник”. 

Este vizibilă intensificarea activităților de cercetare științifică, de organizare a conferințelor 

științifice (atât la nivel național, cât și la nivel internațional). 

În prezent, 8 profesori își fac studiile de doctorat în România și Republica Bulgaria. Succesul 

Universității constă în cooperarea strânsă cu Republica Bulgaria, unde studenții noștri efectuează în 

fiecare an studii comune la Universitatea „Sf. Sf. Chiril şi Metodiu” din Veliko Tîrnovo, iar studenții 

la specialitatea „Istorie” participă în perioada vacanței de vară la săpături arheologice, efectuate în 

cetățile medievale din apropierea or. Beala, Republica Bulgaria. 

 

 

Rector  

al Universității „Grigore Țamblac” 

din Taraclia                                   Conf. univ. dr. Maria PASLARI 
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Аnexa nr. 1 

 

Contingentul de studenți în anul de studii  2019/2020 

Învățământ cu frecvență  

Nr. 
Referințele 

programului 
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C
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I. 
Codul și 

specialitatea 
CICLUL I, LICENȚĂ 

1 0114.8/0114.10 

Limba și literatura 

română și engleză 

- - - - - - - - 8 1 - - - - 9 8 1 3 6 8 1 9 67,7% 

2 0114.9/0114.8 Limba 

și literatura bulgară și 

română 

- - 9 - - - 5 - - - - - - - 14 14 - 2 12 - - - - 

3 0114.9/0114.10 

Limba și literatura 

bulgară și engleză 

1 - 5 - 10 - - - - - - - - - 16 16 - 1 15 - - - - 

4 0114.11 Istorie - 1 5 3 7 3 9 1 - - - - - - 29 21 8 20 9 9 1 10 64,3% 

5 0114.12 Muzică - - 5 3 6 1 5 1 - - - - - - 21 16 5 8 13 5 1 6 56% 

6 0113.1 Pedagogie  în 

învățămîntul primar 
- - 9 - 8 1 12 - - - - - - - 30 29 1 1 29 12 - 12 77% 
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7 0112.1/0114.8 

Pedagogie preșcolară 

și limba și literatura 

română 

- - 7 - 8 -- - - 9 - - - - - 24 24 - - 24 9 - 9 64,3% 

8 0411.1 Contabilitate 
- - - - - - 2 10 - - - - - - 

12 2 10 2 10 2 10 12 91,2% 

 TOTAL LICENȚĂ 
1 1 40 6 39 5 33 12 17 1 - - - - 

155 130 25 37 118 45 13 58 70,1% 

II. 

Codul și domeniul 

de formare 

profesională, 

programul de studii 

CICLUL II, MASTER 

1 Nu sunt 

2                  

n                  

TOTAL MASTER                 

III. 

Codul și profilul 

științific, programul 

de studii 

CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

1 Nu sunt 

2                  

n                  

TOTAL DOCTORAT                 

 

TOTAL CICLUL I, II, 

III 

2 46 44 45 18 - - 155 130 25 37 118 45 13 58 70,1 
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Anexa nr. 2 

 

Contingentul de studenţi în anul universitar 2019/2020 

Învățământ cu frecvență redusă 

Nr. Referințele programului 

Anul de studii 
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I. Codul și specialitatea CICLUL I, LICENȚĂ 

1 Nu sunt 

2                 

n                 

 TOTAL LICENȚĂ                

II. 
Codul și domeniul de formare profesională, 

programul de studii 
CICLUL II, MASTER 

1 Nu sunt 

2                 

n                 

 TOTAL MASTER                

III. Codul și profilul științific, programul de studii CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

1 Nu sunt 

2                 

n                 

 TOTAL DOCTORAT                

 

TOTAL CICLUL I, II, III 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Anexa nr. 3 

 

Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2019/2020 
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1 

Cu 

frecvență, 

din ei la: 

175 62 - 2 - - 5 6 9 - 2 58 155 

buget 144 50 - 1 - - 4 5 5 - 1 45 130 

cu taxă 31 12  - 1 - - 1 1 4 - 1 13 25 

2 

Cu 

frecvenţă 

redusă, 

din ei la: 

- - - - - --  - - - -  - 

buget - - - - - -- - - - - -  - 

cu taxă  - - - - - -- - - - - -  - 

TOTAL 175 62 - 2  - 5 6 9 - 2 58 155 
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  Anexa nr. 4 

 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2019/2020 
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A
n
ii

 d
e 

st
u
d
ii

 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.1

0
. Forma de studii 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

Limba de 

instruire 
Reuşita (note) 

R
eu

şi
ta

 (
%

) 

P
ro

m
o
v
aţ

i 

N
u
m

ăr
u
l 

d
e 

st
u
d
en

ţi
 l

a 
0
1
.0

7
. 

zi
 

fr
ec

v
en

ţă
 

re
d
u
să

 

ro
m

ân
ă 

ru
să

 

b
u
lg

ar
ă 

10-9 9-7 7-5 4-1 

1 Anul I 63 63 - 51 12 - 43 20 7 35 6 2 76,2 48 48 

2 Anul II 48 48 - 43 5 - 38 10 17 22 5 2 91,66 44 44 

3 Anul III 47 47 - 33 14 - 42 5 18 22 5 2 97,8 45 45 

4 Anul IV 17 17 - 17 - 8 9 - 9 9 - - 100 18 18 

5 Anul V - - - - -   - - - - -  - - 

TOTAL 175 175 - 144 31 8 132 35 51 88 16 6 88,57 155 155 

         155     
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-Anexa nr. 5 

 

Calitatea studiilor în anul academic 2019/2020 

 

Nr.  

Indicatorii calității 

studiilor 

(pe domenii de formare 

profesională) 

Baza admiterii Mediul de formare Forma de studii 

BAC 

Diplomă de 

studii 

profesionale 

Diplomă 

de studii 

superioare 

Atestat de 

studii 

medii 

de cultură 

generală 

 

Alt act de 

studii  

(cu 

specificarea 

tipului de 

act) 

Rural Urban Cu frecvență 
Cu frecvență 

redusă 

1 Denumirea domeniului    ”Științe ale educație„  

 

Media la admitere 7,01 7,84  7,96    6,51 - 7,33 - 7,33 - 

Media la prima sesiune 8,45 8,31 7,21 7,00 - 7,74  7,74 - 

Restanţe - 1 2 - - 3 - 3 - 

2 Denumirea domeniului  

 

Media la admitere - - - - - - - - - 

Media la prima sesiune - - - - - - - - - 

Restanţe - - - - - - - - - 

n Denumirea domeniului  

 

Media la admitere - - - - - - - - - 

Media la prima sesiune - - - - - - - - - 

Restanţe - - - - - - - - - 
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Anexa nr. 6 

 

Evidența studenților orfani/aflați sub tutelă și a studenților cu dizabilități în anul de studii 2019/2020 

 

Nr.  

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele, prenumele 

studentului 

Specialitatea/programul 

de studii 

Statutul studentului (orfan/tutelă) 
Acte care confirmă 

statutul indicat 

Orfan/sub tutelă 

 

Cu grad de 

dizabilitate 

sever/accentuat 

 

 

1 I nu Orlenco Andrei Muzică orfani - Certificat de deces  DC-IV 

nr.1462164 din 

06.09.2017 ((tata), 

сertificat de deces BM 

nr.017518 din 02.04.1999 

(mama) 

2 III da Arnaut Vladislav Contabilitate - accentuat Sertificat de dezabilitate 

seria CN nr.286246 

3 II nu Uzunov Vladimir Istorie - accentuat Sertificat de dezabilitate 

seria CN nr.324137 

4 II nu Neicovcena Tatiana Pedagogie în 

învățământul primar 

- accentuat Sertificat de dezabilitate 

seria CN nr.247211 
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Anexa nr. 7 

 

 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2019/2020 

 

Nr. 

crt. 
Forma de învăţămînt 

Anul compensator 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Total 
Nr. persoane 

înmatriculate  

 

 

Nr. studenți 

care au 

susținut 

BAC  

 

1 

Cu frecvență 
Nu sunt 

buget         

contract         

2 

Cu frecvenţă redusă Nu sunt 

buget         

contract         

TOTAL general 
Nu sunt 
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Anexa nr. 8 

 

Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2019/2020 

 

 

Nr. 

crt. 

Numărul 

căminului, adresa, 

tipul (coridor, 

bloc) 

Numărul de 

studenți care 

au solicitat 

cămin 

Capacitatea de 

cazare conform 

proiectului 

Numărul de 

persoane 

cazate 

Categoriile de locatari 

Suprafaţa medie de 

locuit, ce revine 

unui locatar (m2) 

Numărul de persoane aflate în 

cămin în perioada stării de 

urgență  

 

 

 

Studenți 

 

 

 

Cadre 

universitare, 

inclusiv 

auxiliare 

Total Studenți 

Cadre 

universitare, 

inclusiv 

auxiliare 

1 
or. Taraclia. str. 

Stefan cel Mare.36 
27 169 40 27 13 15 

3 -- 3 

           

           

TOTAL 27 169 40 27 13 15 3 -- 3 
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Anexa nr. 9 

Numărul cadrelor didactice, științifico-didactice și științifice în anul de studii  2019 - 2020 

 
Nr. 

Categorii de 

personal 

Nr. 

efectiv 

de 
posturi 

Nr. de cadre 

angajate 

Inclusiv 

Nr. de cadre titulare (în state) Nr. de cadre prin cumul (extern) 

Cu titlu 
științific 

(exclusiv) 

Cu titlu 

științifico-

didactic 
(exclusiv) 

Cu titlu științific 
și titlu științifico-

didactic 

Fără titluri 

(ştiinţific sau 

științifico-
didactic) 

Cu titlu 
ştiinţific 

(exclusiv) 

Cu titlu 

ştiinţifico-

didactic 
(exclusiv) 

Cu titlu 

științific și titlu 

științifico-
didactic 

Fără titluri 

(ştiinţific sau 

științifico-
didactic) 

I Didactice 

 asistent   18 -- -- -- 9 -- -- -- 9 

 formator  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 maestru de concert   1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 

 maistru de instruire  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 antrenor  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

II Științifico-didactice 

 lector  8 5 -- -- -- 3 -- -- -- 

 conferențiar  15 -- 9 -- -- -- 6 -- -- 

 profesor  4 -- -- 3 -- -- -- 1 -- 

III Științifice 

 cercetător ştiinţific   --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 cercetător ştiinţific 

superior 

 
--- --- --- --- 

--- 
--- --- --- 

--- 

 cercetător ştiinţific 

coordonator 

 
--- 

--- 
--- --- --- 

--- 
--- --- 

--- 

 cercetător ştiinţific 

principal 

 
--- 

--- 
--- --- --- 

--- 
--- --- 

--- 

 

TOTAL general 

 
46 5 9 3 

10 
3 6 1 

9 

 

 


