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     USPEE este o instituţie de învăţământ superior de profil din republică, 

preocupată de pregătirea complexă a specialiştilor în toate domeniile. 

Instruirea la USPEE se realizează conform Procesului de la Bologna şi este 

orientată spre ridicarea calităţii continuă a învăţămîntului superior. Procesul 

de studii este însoţit de un şir de stagii şi practici direcţionate spre formarea 

abilităţilor profesionale ale viitorilor specialişti.  

      În acest an Catedra Management şi Securitate Ecologică  din cadrul 

USPEE, ca şi în anii precedenţi, vine  cu realizări palpabile,  în primul rând,  cu 

sistemul de evaluare academică, ce va activa în baza unor acte legislative, 

elaborate în conformitate cu exigenţele europene ale asigurării calităţii în 

învăţământ, în al doilea rând, cu  reforma în sistemul învăţământului superior 

conform arhitecturii ciclurilor universitare: licenţă, masterat, doctorat cu toate 

consecinţele ce decurg din această structurare. Nu e ceva nou pentru noi, sunt 

nişte sarcini  care stau în faţa universităţii,  dar mai ales în faţa profesorilor şi  

aceste sarcini  sunt foarte clare, dar şi complicate.  

     Impactul social al învăţământului superior e de lungă durată şi se explică 

prin prestaţia viitorilor specialişti întru asigurarea dezvoltării durabile a ţării, 

prestaţie, care este proiectată şi concepută în pereţii universităţilor. Astfel, 

învăţământul superior este prin excelenţă spaţiul în care se forjează potenţialul 

intelectual ce va asigura mişcarea societăţii pe calea progresului, asigurarea 

calităţii.  Învăţământul este segmentul cel mai important al societăţii, este 

sectorul care asigură dezvoltarea ei pentru mulţi ani înainte. Nu se poate vorbi 

despre asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile fără a plasa 

învăţământul în centrul preocupărilor sociale. 

      În opinia noastră, învăţământul trebuie să constituie o prioritate în 

societate, fiind inclus în calitate de pilon fundamental al strategiei de 
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dezvoltare socio-economică. Reieşind din acest punct de vedere  colaboratorii  

Catedrei  Management şi Securitate Ecologică în  anul 2014-2015 îşi asumă  

unele  măsuri concrete de  asigurare a procesului  didactico-ştiinţific şi anume: 

- întocmirea statelor de funcţii de personal al catedrei;  

- elaborarea curriculumurilor la disciplinele catedrei;  

- promovarea cursurilor  de lecţii-prelegeri, cursuri speciale, lucrări practice, 

seminare la un înalt nivel ştiinţifico-metodic;  

- asigurarea metodică a procesului didactic;  

- monitorizarea permanentă a calităţii pregătirii cadrelor didactice;  

- studierea, generalizarea şi implementarea experienţei de muncă a celor mai 

bune cadre didactice;  

-  organizarea lucrului extraauditorial cu studenţii;  

- organizarea şi  susţinerea colocviilor, examenelor de curs şi de licenţă la 

disciplinele catedrei;  

- organizarea şi realizarea investigaţiilor ştiinţifice;  

- evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;  

- organizarea şi dirijarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor;  

- asigurarea lucrului educativ cu studenţii;  

- organizarea evidenţei documentaţiei  la catedră  

- participă la elaborarea concepţiilor de instruire  

- realizarea investigaţiilor ştiinţifice după planurile individuale ale catedrei;  

- organizează desfăşurarea olimpiadelor, conferinţelor, cercurilor ştiinţifice, 

concursurilor cu studenţii;  

- organizează diferite măsuri educaţionale cu scopul de a lărgi orizontul de 

cunoştinţe şi comportamentul studenţilor;  

     Misiunea Catedrei  Management şi Securitate Ecologică din cadrul USPEE 

,,C.Stere,, ca şi cea a oricărei universităţi de tip clasic, este de a transmite 

cultura prin cercetare şi cunoaştere, răspunzând aşteptărilor specifice de 

formare profesională ale membrilor societăţii ,întru asigurarea dezvoltării 

durabile ale acesteia. Vom recurge la experienţa USPEE– în vederea elaborării 

şi implementării propriului sistem de gestionare a calităţii. În opinia noastră 

strategiile calităţii procesului educaţional universitar se etalează pe două 

dimensiuni: dimensiune externă , care prevede 

1) asigurarea calităţii produsului finit – specialistului cu studii universitare – 

capabil de a se integra pe piaţa muncii; 

 2) contribuirea la dezvoltarea durabilă a societăţii prin implementarea 

rezultatelor cercetării ştiinţifice universitare fundamentale şi aplicative; şi 

dimensiunea internă, ce prevede la rândul său: 
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1) asigurarea calităţii proceselor interne orientate spre finalităţile dimensiunii 

externe;  

2) implementarea unui sistem propriu de auto-evaluare a calităţii proceselor 

interne . 

Calitatea studiilor universitare nu este  un scop în sine, o noţiune la modă 

utilizată de dragul terminologiei, ci un proces. Procesualitatea constituie 

pilonul fundamental în definirea şi asigurarea calităţii în general. Iată de ce 

tacticele procesuale la care a recurs USPEE au fost judicios selectate, în strictă 

conformitate cu prevederile procesului de la Bologna, de altfel, cu mult înainte 

de aderarea Republicii Moldova la acest for european. Iată şi priorităţile tactice 

aplicate la nivel de procese interne: 

   - Elaborarea şi actualizarea planurilor de studii şi a curriculei pe specializări; 

   - Implementarea noilor tehnologii informaţionale în gestionarea proceselor 

interne USPEE prin:   

- Elaborarea şi implementarea softurilor educaţionale; 

-Implementarea sistemelor de monitorizare şi gestionare a procesului 

didactic; 

  - Informatizarea Departamentului Informaţional-Biblioteconomic, accesul la 

Internet şi Intranet. 

      USPEE  îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu baza legislativă 

în domeniu, la nivel naţional şi internaţional. 

       Toate planurile de învăţământ sunt elaborate în concordanţă cu dispoziţiile 

şi actele normative.  

     Procesul de elaborare a curriculei este unul participativ, complex, dinamic 

şi dialectic, acesta antrenând investiţia intelectuală a directorilor de 

departamente, şefilor de catedre, profesorilor. Conţinuturile curriculare nu 

sunt o dogmă, ci reprezintă o simbioză dintre cercetare şi experienţă. Ele sunt 

renovate şi restructurate în permanenţă. Calitatea curriculei este sistematic 

monitorizată şi auto-evaluată. Informatizarea procesului educaţional a 

condiţionat implementarea gestionării electronice a datelor, astfel au fost 

create baza de date integrate: efectiv studenţi/ masteranzi, efectiv doctorat; 

efectiv resurse umane; orarul lecţiilor; planificarea orelor didactice;  

Este gata spre implementare softul de accesare liberă a bazei de date integrate 

de către utilizatori (studenţi, profesori).Tacticele procesuale nu pot avea efectul 

scontat fără o transparenţă şi monitorizare a deciziilor luate – în prezent 

USPEE garantează şi asigură accesul liber al studenţilor şi profesorilor la 

curricula departamentală, planuri şi programe de studii, deciziile Senatului 

USPEE, Codul USPEE (prin mediatecă şi site-ul WEB USPEE). 
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    Obiectivele  generale ale catedrei – pregătirea specialiştilor 

competitivi în domeniul Managementului  ecologic, capabili să-şi găsească 

aplicarea eficientă şi calitativă a cunoştinţelor obţinute în practică. 

Pregătire care să corespundă rigorilor timpului şi să răspundă exigenţelor 

impuse de dezvoltarea Republicii Moldova la etapa actuală.  

 crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor,  adaptat la piaţa 

actuală şi de perspectivă a muncii; 

 diversificarea curriculum-ului de studii prin asimilarea celor mai 

recente discipline şi elaborări din domeniul Managementului şi 

Securităţii  Ecologice  

 contribuirea la creativitatea personală a cadrelor didactice şi a 

studenţilor. Astfel, misiunea principală şi obiectivul strategic al 

catedrei şi a  facultăţii în întregime  este de a forma specialişti în 

profil, capabili să elaboreze  să implementeze reforme noi în direcţia 

ocrotirii naturii.  

      La moment Catedra  are un corp didactic cu un potenţial intelectual 

înalt, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific implicat, alături  de  studenţi, 

masteranzi, în programe internaţionale de cercetare. Buna desfăşurare a 

procesului de instruire este asigurată de profesori cu o bogată experienţă 

didactico-ştiinţifică în domeniu, dar şi de tineri specialişti, care s-au 

afirmat deja temeinic în domeniul educaţional şi de cercetare. Colaboratorii 

Catedrei sunt încadraţi în procesul didactic, participă la diferite conferinţe 

republicane şi internaţionale, sunt autori a multor manuale,  monografii,  şi  

articole ştiinţifice, sunt conducători şi consultanţi ştiinţifici a  tezelor de 

doctor şi doctori habilitaţi, teze de licenţă şi de masterat.  

Membrii Catedrei  Management şi Securitate Ecologică, care  asigură 
procesul educaţional-ştiinţific sunt: 

1.     Aşevschi Valentin, decan, doctor – conferenţiar; 

2.     Crivoi Aurelia, şef de catedră, doctor habilitat, profesor 

universitar 

3.     Bulimaga Constantin, doctor habilitat, profesor universitar 

4.     Sofroni Valentin, doctor habilitat, profesor universitar 

5.     Puţuntică Anatolie, doctor – conferenţiar; 

6.     Stegărescu Vasile, doctor – conferenţiar; 

7.     Cojocari  Lidia, doctor – conferenţiar;  
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10.   Grabco Nadejda, doctor –conferenţiar; 

 11.  Rusu Vadim,      doctor -   conferenţiar; 

12.   Moşin Octavian, doctor în filosofie, lector superior; 

13.   Aşevschi Ioana, master în psihologie, lector superior; 

14.   Cepoi Olesea,  doctorandă, lector superior; 

15.   Grabco Nadejda, doctorandă, lector superior 

       Corpul profesoral reprezintă cel mai de preţ activ al facultăţii, graţie 

îmbinării optimale ale experienţei şi tinereţii, precum şi a reciclării şi 

perfecţionării permanente a cadrelor didactice. Mare parte a profesorilor ce 

activează la Catedra  Management şi Securitate Ecologică au grade 

ştiinţifice de doctor habilitat şi doctor, tinerii lectori îşi fac studiile la 

doctorat. Profesorii au posibilitatea să-şi sporească nivelul de calificare 

profesională, prin efectuarea stagiilor de perfecţionare, participarea la 

traininguri organizate în cadrul instituţiilor similare de învăţământ din. 

ţară.  De asemenea, cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate activ în 

diferite proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, proiecte de 

absorbţie a fondurilor internaţionale destinate Republicii Moldova.  

     La Catedră se practică, participarea  la  orele deschise  a colegilor cu 

experienţă, conform acestei  experienţe de lucru se întocmeşte un grafic al 

orelor deschise  

 

N  

d/r 

Numele, 
prenumele 
profesorului 

Tematica 
orelor 
deschise 

 

Disciplina 

 

Data 

 ora 

 

sala 

 

Tipul  

 

1. 

 

Crivoi Aurelia 

dr.hab.,prof.univ 

 

Sistemul 
cardiovascular 

 

Anatomia şi 
fiziologia 
omului 

 

 

 

 

300 

 

Preleg 



 
6 

 

2. 

 

Crivoi Aurelia 
dr.hab.,prof.univ. 

 

Determinarea 
presiunii 
arteriale şi 
factorilor care o 
condiţionează. 
Determinarea 
pulsului 

 

Anatomia şi 
fiziologia 
omului 

 

 

 

316 

 

Labor. 

 

3. 

 

Crivoi Aurelia, 

dr.hab.,prof.univ. 

 

Rolul 
vitaminelor în 
organismul 
uman. 

Aditivi 
alimentari 

 

Ecologie 
umană 

 

 

 

300 

 

Preleg. 

 

4. 

 

Crivoi Aurelia, 
dr.hab.,prof.univ. 

 

Influenţa 
agenţilor 
chimici asupra 
organismelor vii 

 

Ecologie 
umană 

 

 

 

300 

 

Sem. 

5.    

 

    

 

Organizarea  procesului de  formare profesională continuă la 
catedră 
         Formarea  profesională continuă  reprezintă un ansamblu de procese 

organizate în vederea  educaţiei recurente sau compensatorii,   are drept 

scop dezvoltarea generală a personalităţii şi, respectiv, a membrilor 

societăţii,  sprijinirea şi  asimilarea valorilor culturale, ştiinţifice, naţionale 

şi universale, promovarea educaţiei morale, civice în rîndul cetăţenilor, 

diminuarea şi  lichidarea deficienţelor de educaţie şi instruire, actualizarea 

cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe, ce vor permite 

perfecţionarea profesională şi reprofesionalizarea în vederea integrării 

active în piaţa muncii. 

 În baza  îmbunătăţirii procesului de instruire şi de obţinere a noi 

cunoştinţe  se oirganizează:  
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a) cursuri specializate în  formarea  profesională; 

b) cursuri şi programe de perfecţionare sau recalificare; 

c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate; 

d) seminare, conferinţe,  ateliere; 

e) cursuri de formare continuă la distanţă 

 De asemenea, pentru realizarea cu succes a stagiilor de formare a cadrelor 

didactice şi atingerea finalităţilor preconizate, au fost asigurate premisele 

curriculare, informaţionale tehnice şi tehnologice, materiale,sinergetice. 

- Au  fost elaborate noi standarde educaţionale – profesionale; 

- Reciclarea şi perfecţionarea corpului profesoral; 

- Modernizarea planurilor de studii şi a curriculumului disciplinar. 

- Elaborarea şi implementarea unui sistem intern de asigurare şi dezvoltare 

a calităţii studiilor. 

-  Instituţionalizarea relaţiilor cu universităţi europene/participarea la 

diverse reţele universitare  internaţionale. 

- Lărgirea  cadrului  de formare a competenţelor profesionale  prin 

acumularea permanentă a informaţiei noi, relevante pentru individualitatea 

funcţională a fiecărui cadru didactic 

      Perfectionarea, recalificarea si formarea cadrelor didactice este 

principalul instrument de modernizare a sistemului educational. Scopul 

principal a modernizarii este extinderea accesibilitatii, sporirea calitatii si 

eficientei procesului de studii. 

      Sistemul de formare continua a cadrelor didactice este orientat spre 

realizarea necesităţilor profesionale, fapt care conduce la revizuirea 

formelor şi metodelor de management a conducatorilor institutiilor 

educationale şi a cadrelor didactice. Direcţia asigură procesul ciclic de 

recalificare şi formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale. 

Principiul de baza este instruirea pe blocuri (module).  

Pentru fiecare curs este elaborată si aprobată o programă de studii unică. 

 Fiecare curs este constituit din module  iar fiecare modul este elaborat în 

baza unei programe analitice. Formele de instruire sunt tradiţionale şi la 

distanţă. 

Principiile de baza ale proiectarii si elaborarii cursurilor sunt: 

1. Principiul accesibilităţii; 

2. Principiul clarităţii; 

3. Principiul flexibilităţii si dinamicităţii; 

4. Principul continuităţii. 
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 Activităţi în domeniul didactic şi de personal 
 

 Catedra Management şi Securitate Ecologică îşi desfăşoară 

activitatea didactică în asigurarea şi promovarea unor cunoştinţe temeinice 

şi necesare unui tânăr specialist şi îşi propune realizarea activităţii didactice 

şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, în 

condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de 

credite transferabile şi prin elaborarea standardelor de formare 

profesională. 

Cadrele didactice ale catedrei au pregătit  tineri specialişti, în 

domeniul  Managementului şi Securităţii Ecologice.Una din priorităţile 

catedrei  constă în implicarea studenţilor în activitatea de cercetare. În 

cadrul programelor de studii sunt oferite cursuri teoretice obligatorii şi 

opţionale. Activitatea în domeniul  didactic şi de personal are ca scop  

utilizarea potrivit necesităţilor, resursele financiare rezultate din activitatea 

de cercetare în bază de contract. Colaboratorii Catedrei pe parcursul anului 

2014-2015 au  activat   în  direcţiile: 

- Elaborării suporturilor didactice universitare; 

-  Evaluării cunoştinţelor la  cursurile normative, perfecţionării 

cursurilor noi.  

- Culegerilor de probleme; 

- Lucrărilor practice; 

- Publicarea materialelor de popularizare a ştiinţei 

- Au fost organizate şedinţe ale catedrei la care  s-au discutat 

principalele aspecte instructive şi organizaţionale; 

- Au fost elaborate curricule,  suporturi de curs pentru specialitatea 

Ecologia şi Protecţia Mediului înconjurător. 

Profesorii catedrei: 

- Au organizat centre,  şi  grupe de cercetare; 

- Au participat la concursuri anunţate  în vederea  obţinerii granturilor;  

- Au participat  la activităţile organizaţiilor ştiinţifice naţionale şi 

internaţioale;  

- Au  fost organizate colaborări  cu cadrele de profil din ţară şi peste 

hotare; 

- Au organizat şi petrecut cu succes  Symposia Studentium  

- A fost monitorizat nivelul de predare a disciplinelor din componenţa 

catedrei, cu asistări la orele de curs şi seminar. 

- Au fost organizate şedinţe de analiză, evaluare a calităţii cursurilor, 

fiind trasate direcţii de îmbunătăţire a activităţii catedrei. 
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- A fost  realizat programul catedral  de patronare a grupelor  

studenţeşti. 

- Au fost implementate  noile  tehnologii  informaţionale  în  gestionarea 

roceselor interne prin: elaborarea şi implementarea softurilor 

educaţionale;   

- Implementarea sistemelor de monitorizare şi gestionare a   procesului 

didactic şi  ştiinţific; 

      Activitatea didactică se desfăşoară prioritar, prin cercetare 

fundamentală, îmbinată în mod echilibrat cu cercetarea aplicativă, 

dezvoltarea tehnologică şi  are loc în baza planuilor de învăţământ, a fişelor 

disciplinelor  şi corespunzător orarului. Activitatea didactică la catedră este 

o componentă esenţială  a activităţii  colaboratorilor şi  totodată este un 

criteriu de apreciere a valorii profesionale a  cadrelor didactice. În cadrul 

catedrei nu au fost întgstrate abateri, calitatea procesului de predare-

consultare-examinare fiind corespunzătoare. 

Despre activitatea metodico-didactică a membrilor catedrei. 

       În scopul asigurării calităţii procesului de studii Catedra Management 
şi  Securitate Ecologică a fost implicată activ în perfecţionarea programelor 
analitice, elaborarea de noi note de curs, manuale etc. De comun acord cu 
celelalte catedre s-au elaborat Programele analitice ale cursurilor pentru 
disciplinele de la Ciclul I şi II, conform procedurilor sistemului 
managementului calităţii. 
     Un mijloc efectiv pentru evaluarea nivelului de predare a profesorilor 
este organizarea lecţiilor deschise şi asistarea profesorilor, şefului de 
catedră, decanului la lecţiile colegiilor. Analiza lecţiilor se face în cadrul 
şedinţelor catedrei. Profesorii recomandă, pentru predarea anumitor teme, 
diferite metode, demonstrând eficacitatea lor chiar în timpul prelegerii sau 
seminarului. 
Profesorii facultăţii   au fost antrenaţi în predarea cursurilor şi conducerea 
tezelor de masterat. Cadrele didactice ale catedrei sunt încadrate în 
organizarea unor numeroase manifestări ştiinţifice naţionale sau 
internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al 
facultăţii/universităţii, cât şi de membrii ai unor prestigioase asociaţii sau 
organizaţii ştiinţifice şi profesionale. Profesorii Catedrei  sunt membrii a 
Seminarului Ştiinţific de Profil. 

Profesori,Catedrei Management şi Securitate Ecologică  participă la 
proiecte de cercetare . 

Activitatea educativă a facultăţii a inclus: 

 Ţinerea şedinţelor  cu şefii grupelor academice;  
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 Organizarea întâlnirilor cu grupele academice;  

 Profesorii facultăţii au activat în calitate de curatori ai grupelor 
academice; 

 Profesorii au participat la manifestări programate în cadrul 
USPEE. 

 
3.Colaborarea Catedrei Management şi Securitate Ecologică cu 
cadrele de profil din ţară şi peste hotare.  

             În anul universitar 2015 – 2016 Facultatea Ecologie şi Protecţia 

Mediului  a participat la realizarea unor noi proiecte internaţionale. La fel a 

dezvoltat parteneriatul universitar cu întreprinderile din Republica Moldova. 

Facultatea menţine relaţii de parteneriat cu 16 instituţii de învăţămînt 

superior şi de cercetare din 12 ţări (România, Franţa, Germania, Ucraina, 

Federaţia Rusă, Belarus, Bulgaria, Elveţia, Turcia, SUA, Italia, Polonia). În 

acest context, participă la proiecte internaţionale de cercetare şi educaţie, 

programe de mobilităţi pentru studenţi, masteranzi, fiind deschişi pentru noi 

iniţiative de cooperare naţională şi internaţională. 

        Activitatea de colaborare a Catedrei Management şi Securitate Ecologică 

se caracterizează printr-o accentuată direcţionare spre stabilirea unor 

raporturi de cooperare durabilă cu instituţii, organizaţii şi personalităţi 

notorii din învăţămîntul superior şi de cercetare din ţară şi străinătate.         

Cooperarea în cadrul naţional se realizează prin intermediul instituţiilor de 

învăţămînt şi cercetare, instituţiilor publice centrale şi organizaţiilor 

nonguvernamentale. E de menţionat faptul că dintre instituţiile de învăţămînt 

superior şi de cercetare din ţară Catedra colaborează îndeosebi cu 

subdiviziunile structurale de profil existente în cadrul AŞM, universitatea de 

Stat din Moldova. 

        Direcţiile de bază de colaborare sînt următoarele:  

- realizarea, în comun, a proiectelor (programelor) ştiinţifice; participarea 

cercetătorilor la realizarea lucrărilor ştiinţifice; organizarea, în comun, a 

conferinţelor şi a altor reuniuni ştiinţifice; vizite de informare şi documentare 

a cadrelor didactico-ştiinţifice; pregătirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul 

învăţămîntului postuniversitar (doctorat şi cursuri de formare profesională); 

editarea, în comun, a lucrărilor ştiinţifice; schimb 

reciproc de publicaţii ştiinţifice şi de informaţii; sprijinirea reciprocă a 

publicaţiilor (revistelor) ştiinţifice de specialitate; dezbateri pe teme 

profesionale în vederea realizării schimbului de experienţă etc. 

Promovarea imaginii Facultăţii s-a realizat prin: 

- renovarea paginii web a facultăţii  
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- editarea pliantului privind oferta educaţională la ciclul II. Masterat; 

- publicarea  de articole privind activităţile realizate în cadrul facultăţii. 

 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Cercetarea ştiinţifică este o activitate de creaţie şi este efectuată de 

către cercetătorii ştiinţifici, cadrele ştiinţifico-didactice, doctoranzi, 

masteranzi şi studenţi în baza planurilor individuale   de  activitate şi a 

contractelor de cercetare.  Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o 

componentă  principală a procesului de învăţămînt din cadrul catedrei. 

Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică  se efectuează în conformitate 

cu planurile de cercetare ştiinţifică, elaborate în cadrul, catedrei, 

coordonate cu Secţia programe cercetare ştiinţifică universitară şi doctorat 

şi aprobate de Consiliul ştiinţific.  

În cadrul facultăţii  au  fost organizate conferinţe ştiinţifice cu 

participarea specialiştilor în domeniul ecologiei la care au fost prezentate 

noile realizări ştiinţifice în acest domeniu, inclusiv a realizărilor în 

proiectele de cercetare pentru analize şi aprecieri ale gradului de integrare a 

cercetării în învăţămîntul superior, de implicare a tinerelor talente în 

cercetare.  Reprezentînd interesul strategic al Universităţii, reperele 

activităţii de cercetare ştiinţifică efectuate în cadrul  catedrei cuprind: 

Efectuarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi 

aplicative prioritare pentru  managementul ecologic; 

Participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în domeniile 

vieţii  economice şi sociale corespunzătoare direcţiilor de cercetare şi 

promovare a Universităţii „C.Stere”    . 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi pedagogice de înaltă calificare în 

domeniul managementului, dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice; 

S-a demonstrat interesul faţă de cercetare şi încadrarea studenţilor în 

proiectele ştiinţifice.Publicaţiile ştiinţifice (manualele, articole, 

comunicări),  reflectă întru totul tendinţa spre cercetare şi de la an la an,  

numărul   publicaţiilor  creşte.  

Autorii articolelor ştiinţifice au fost: 

 

1. A.Crivoi, Iu.Bacalov, I.Bacalov, S.Pana, E.Chiriţa. Formula leucocitară în 

diabetul experimental pe fondul administrării extrasului din spirulină 

crescută pe ape reziduale de la complexele de bovine, Buletinul Muzeului 

Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, seria Ştiinţe ale Naturii, 2013.  

2. A.Crivoi, Iu.Bacalov, E.Chiriţa, I.Bacalov, S.Pana, C Croitori., I.Gherman, 
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Iu.Para. Repercussions of the experimental diabetes on erythrocytes on the 

background of receiving of spirulin grown on wastewaters from cattle 

complexes, Annual Conference of the Romanian Society of Physiology, 

2013.   

3. A.Crivoi,V.Aşevschi, L.Cojocari, Iu.Bacalov, E.Chiriţa, Iu.Para, 

A.Mărjineanu. Dinamica conţinutului cortizolului în salivă la elevi sub 

influenţa stresului educaţional, Noosfera, 2013. 4. Observaţiile 

experimentale cu privire la efectul tincturii de propolis la şobolanii cu 

diabet alloxanic, Buletin Ştiinţific, Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi 

Muzeologie, Chişinău, 2013. Coautori: Iu.Bacalov, E.Chiriţa, S.Para, 

A.Mărjineanu.  

5. A.Crivoi, Iu.Bacalov, E.Chiriţa, S.Para, A.Mărjineanu, Ahmed Saber Abu 

Zaiton, D.Casco, M.Prodan, Ir.Bacalov, A.Rotari.  Modelarea dereglărilor 

metabolice şi fitoterapia. Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi 

inovare”, Secţiunea “Ştiinţe ale naturii”, 26-28 septembrie, Chişinău, 2013. 

p.3-5.  

6. Dereglările cardiovasculare şi factorii ce le condiţionează. Conferinţa 

ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, Secţiunea “Ştiinţe ale 

naturii”, 26-28 septembrie, Chişinău, 2013. p.6-8. Coautori: Iu.Bacalov, 

E.Chiriţa, S.Para, A.Mărjineanu, Ahmed Saber Abu Zaiton, L.Cojocari. 

7. A.Crivoi, V.Așevschi,  Iu.Bacalov, E.Chiriţa, Cr.Racu, A.Mărjineanu 

Factorii ecologici în relaţie cu starea de sănătate. The 37 th Annual ARA 

Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA): 

The University of European Political and Economic Studies „Constantin 

Stere”, June 04-09, p. 357-359, 2013 Chisinau, Republic of Moldova. p.  

8. A.Crivoi, V.Așevschi,  Iu.Bacalov, E.Chiriţa, Cr.Racu, A.Mărjineanu, 

L.Cojocari.  Stimularea rezervelor funcţionale a organismului uman prin 

remediile fitoterapeutice. The 37 th Annual ARA Congress of the American 

Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA): The University of 

European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09, 

p.360-362,  2013 Chisinau, Republic of Moldova.  

 9. A.Crivoi, V.Așevschi, I.Avasiloae, D.Tapalaga,  I.Bulmaga, I.Ungureanu. 

Problemele primordiale ale urbanismului şi consecinţele lui asupra 

mediului: aspect analitic. The 37 th Annual ARA Congress of the American 

Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA): The University of 

European Political and Economic Studies „Constantin Stere”, June 04-09, 

p. 338-341, 2013, Chisinau, Republic of Moldova.  

10. A.Crivoi, E.Chiriţa, A.Mărjineanu. Manifestările clinice ale diabetului 

experimental pe fondul administrării tincturii de propolis. Sesiunea 
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Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Chişinău, 2013.  

11. A.Crivoi, M.Leșanu, E.Paladi și alții. Integrare prin cercetare şi inovare. 

Conferința științifică.Rezumate ale comunicărilor ştiinţe naturale, exacte şi 

inginereşti. CEP USM, Chișinău, 26-28 septembrie 2013, 160 p.  

12. A.Crivoi, V.Așevschi,  Iu.Bacalov, l.Cojocari, E.Chiriţa, D.Casco, I.Para,  

Cr.Racu, A.Mărjineanu, Ahmed Abu Zaiton.  Starea funcțională a 

sistemului cardiovascular în perioada încordării psihoemoţionale şi 

bioritmicitatea organismului. Academia Naţională de ştiinţe ecologice din 

Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene 

„Constantin Stere”, Revista Noosfera Nr.8, 2013, p.21-28.  

13. A.Crivoi, V.Așevschi,  I.Avasiloae, D.Tapalaga, I.Bulmaga, I.Ungureanu. 

Mediul urban și efectele ecologice nefaste (Cazul municipii Chișinău). 

Academia Națională de științe ecologice din Republica Moldova. 

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, 

Revista Noosfera Nr.8, 2013, p.29-34.  

14. A.Crivoi, Cr.Racu,V.Așevschi.Studiul complex al managementului 

ecologic al apei potabile din raionul Florești. Academia Națională de științe 

ecologice din Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin Stere”, Revista Noosfera Nr.8, 2013, 

p.165-167.. 

15. A.Crivoi, M.Cotorovai.  Repercusiunile factorilor psihosociali în 

declanșarea stresului la copii. Academia Națională de științe ecologice din 

Republica Moldova. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene 

„Constantin Stere”, Revista Noosfera Nr.8, 2013, p.168-169.  

16.  A.Crivoi. Anatomia și fiziologia sistemului nervos.Manual. CEP USM, 

Chișinău,2013, 272  

17. V.Așevschi, A.Crivoi Igiena Mediului. Manual. Tipografia Centrală, 

Chișinău, 2013, 230 p.  

Nerealizări:  Nu s-a reuşit acreditarea Revistei Ştiinţifice „Noosfera”, dar 

procedura de acreditare continuă. 

 

Şeful Catedrei Management 
 şi Securitate Ecologică, 
doctor habilitat, profesor universitar                                    Aurelia Crivoi 
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