
RECEPTION AT AVIZAT 

Agentia Nationala pentru Cercetare 

�i Dezvoltare 

Sectia A�M _______ _ 

---------

·2020 2020 
------- -------

.. 

RAPORT ANUAL 

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat 

(2020-2023) 

PATRIMONIUL ACADEMIC UNIVERSITAR DIN RSS MOLDOVENEASCA: 

INVESTIGAREA SI V ALORIFICAREA BUNELOR PRACTICI 

cu cifrul 20.80009.1606.11 

Prioritatea Strategica IV: Provocari societale 

Conducatorul proiectului 

Prorector pentru activitate didactica 

Pre�edintele Senatului 

ROT ARU Liliana , dr. 

DANDARA Otilia, dr. hab. 

DANDARA Otilia, dr. hab. 

Chi�inau 2020 



2 
 

1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Identificarea, selectarea, fotocopierea și clasificarea documentelor din arhivele de stat, 
instituționale și particulare din țară și din Federația Rusă (arhivele cu referință la perioada 
sovietică) și elaborarea metodologiei și a instrumentelor de colectare a surselor alternative. 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Identificarea și colectarea documentelor de arhivă și a surselor orale relevante temei de 
cercetare; 

2. elaborarea metodologiei și a instrumentelor de colectare a surselor orale;  
3. crearea bazei de documente din arhivele de stat, instituționale și particulare și de surse 

orale; 
4. prezentarea, analiza și diseminarea rezultatelor primelor cercetări în cadrul manifestărilor 

științifice naționale și internaționale; 
5. organizarea conferinței naționale cu participare internațională; 
6. publicarea rezultatelor cercetărilor științifice în reviste/volume naționale și internaționale și 

în reviste și ziare naționale non-științifice; 
7. editarea materialelor manifestării științifice într-un volum al conferinței. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Identificarea documentelor relevante temei de cercetare în proiect din fondurile:    
– arhivelor de stat din Republica Moldova (ANRM, AOSPRM, ANRM. Filiala Tiraspol),  
– ale arhivelor instituționale (Arhivele instituțiilor de învățământ superior din Republica 

Moldova, înființate după 1944); 
– arhivelor particulare ale actanților învățământului superior din RSSM;  
– arhivele de stat sovietice/ruse. 

2. fotocopierea documentelor identificate în arhivele naționale, instituționale, personale și cele  
sovietice/ruse; 

3. deplasări la arhivele instituțiilor de învățământ superior din Bălți, Tiraspol, Soroca și 
Cahul; 

4. deplasări la arhivele de stat din Federația Rusă (Российский государственный архив 
новейшей истории, Российский государственный архив социально-политической 
истории ș.a.); 

5. elaborarea metodologiei și a instrumentelor de lucru pentru identificarea și colectarea 
surselor orale și aprobarea lor în cadrul unui seminar metodologic în cadrul proiectului; 

6. identificarea și intervievarea martorilor direcți ai învățământului superior din RSS 
Moldovenească; 

7. crearea unei baze de documente fotocopiate (de arhivă) și audio/transcrise (sursele orale); 
8. transcrierea unei părți a documentelor de arhivă în format word și pregătirea primului 

volum de documente cu referire la tematica cercetată în proiect; 
9. elaborarea studiilor/articolelor și a altor materiale științifice la tema cercetată; 
10. prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul conferințelor (altor manifestări științifice) 

naționale și internaționale; 
11. popularizarea rezultatelor științifice prin publicarea articolelor publicistice în ziarele și 
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revistele de acoperire națională și locale; 
12. organizarea conferinței științifice naționale cu participare internațională „O utopie devenită 

realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere” 
pentru prezentarea și discutarea rezultatelor cercetărilor științifice la tematica proiectului și 
a temelor conexe; 

13. publicarea materialelor conferinței științifice naționale cu participare internațională. 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale  

1. Identificarea documentelor relevante temei de cercetare în proiect din fondurile:   
- arhivelor de stat din Republica Moldova (ANRM, AOSPRM, ANRM. Filiala Tiraspol); 
- arhivelor instituționale ale USM, USMF, AMTAP, AȘM și a Muzeului de Istorie și 

Etnografie Soroca); 
- arhivelor particulare ale actanților învățământului superior din RSS Moldovenească 

(Afanasie Repida, Lucheria Repida, Gheorghe Baciu, Mihail Munteanu etc.) 
2. Fotocopierea și clasificarea documentelor identificate în arhivele naționale; 
3. Elaborarea metodologiei de identificare și colectarea surselor orale și a instrumentelor de 

identificare și colectare a surselor orale; 
4. Organizarea Seminarului metodologic (10 martie 2020) pentru discutarea proiectelor 

Metodologiei de identificare și colectarea surselor orale și a instrumentelor de identificare 
și colectare a surselor orale; 

5. Aprobarea Ghidului interviului semistructurat pentru persoanele care au fost studenți, cadre 
didactice, personal de conducere în sistemul de învățământ superior din Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească (1944-1991) și Pașaportului interviului semistructurat; 

6. Organizarea seminarului de instruire pentru utilizarea instrumentelor de identificare și 
colectare a surselor orale (on-line); 

7. Identificarea și intervievarea persoanelor care au fost studenți, cadre didactice, personal de 
conducere în sistemul de învățământ superior din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească (1944-1991), transcrierea interviurilor în format word și crearea bazei de 
date de surse orale; 

8. Crearea bazei de date de documente inedite de arhivă: 
- ANRM. Filiala Tiraspol, Fondul 225 (208 dosare);  
- ANRM, Fondurile: 1961, 1933, 2848, 2991, 3021, 3050, 3059, 3143, 3186 (1020 de 

dosare); 
- AOSPRM, Fondurile 12, 32, 43, 51, 121, 276 (230 de dosare); 
- Arhiva Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (10 dosare); 
- Arhiva Universității de Stat din Tiraspol „Taras Șevcenko” (10 dosare); 
- Arhiva Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova (20 de dosare); 
- Arhiva Universității de Stat din Moldova (30 de dosare); 
- arhive personale (4 dosare). 

9. Publicarea materialelor științifice, inclusiv: 
- volumul conferinței științifice naționale cu participare internațională – 1 volum (23,8 

c.a.); 
- în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS – 3 articole; 
- în reviste din Registrul Național al revistelor de profil, Categoria B – 7 articole;  
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- în culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale (peste hotare) – 2 studii;  
- în culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale (Republica Moldova) – 5 studii;  
- în culegeri ale conferinței științifice naționale cu participare internațională – 10 articole; 
- în alte culegeri de lucrări științifice editate peste hotare – 1 articol; 
- teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) – 3; 
- teze în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare națională – 10; 
- articole de popularizare a științei – 4; 

10. Încheierea contractului de colaborare CPV:79520000-5 dintre USM și Agenția Națională a 
Arhivelor în scopul valorificării fondului de documente din arhivele naționale cu referire la 
tematica proiectului și inițierea digitalizării fondurilor arhivelor naționale;  
11. Diseminarea rezultatelor cercetării prin participare cu rapoarte la conferințe și alte 
manifestări științifice naționale și internaționale, inclusiv: 

- conferințe internaționale – 4 conferințe X 7 persoane; 
- conferințe naționale cu participare internațională – 2 conferințe X 10 persoane; 
- conferințe naționale – 1 conferință X 1 persoană; 

12. Organizarea și desfășurarea Conferinței științifice naționale cu participare internațională „O 
utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere”, 16 octombrie 2020, Chișinău; 
13. Inițierea seriei Historia Universitaria, ISBN 978-9975-3454-5-3; 
14. Crearea paginii de Facebook a proiectului PAUSRSSM; 
15. Editarea programului și a rezumatelor conferinței: O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Conferință 
națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul 
ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – 
Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 
16. Editarea volumului O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS 
Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I.V. XENOFONTOV. 
Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). 288 p. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

5. Rezultatele obținute  

Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească, care a stat la baza creării 
învățământului superior din Republica Moldova a fost cercetat ocazional de către reprezentanții 
școlilor superioare moldovenești, care de cele mai dese ori fiind fără pregătire istorică (nici 
chiar umanistă) au produs lucrări elogiative, descriptiviste cu caracter de „letopiseț”. Autorii 
proiectului PAURSSM și-au propus să reconsidere această abordarea a istoriei învățământului 
superior din RSS Moldovenească și să inițieze o cercetare pe bază de surse istorice inedite, 
coroborate cu cele de istorie orală, a fenomenului învățământului superior din perioada 
sovietică. Reieșind din faptul că cercetarea s-a inițiat pe un teren izvoristică aproape lipsă, 
scopul primei etape, așa cum obligă metodologia cercetării istorice, a fost să se identifice în 
arhivele sovietice/unionale (acum în Federația Rusă), cele naționale și  cele ale instituțiilor de 
învățământ superior care au activat în perioada sovietică, documente inedite pentru realizarea 
scopului proiectului. Cei 10 cercetători-angajați în proiect, au întreprins vizite de documentare 
și de lucru în Arhiva Națională a Republicii Moldova, unde au lucrat cu peste 1000 de  dosare 
(1020 dosare) din fondurile nr. 1961, 1933, 2848, 2991, 3021, 3050, 3059, 3143, 3186; la 
Filiala din Tiraspol a ANRM, unde au fost cercetate și fotocopiate peste 200 de dosare; la 

http://edu.asm.md/md/noutate/apel-de-participare-la-conferin-tiin-ific-na-ional-cu-participare-interna-ional-o-utopie-devenit-realitate-nv-m-ntul-superior-n-rss-moldoveneasc-de-la-planificare-la-reproducere
http://edu.asm.md/md/noutate/apel-de-participare-la-conferin-tiin-ific-na-ional-cu-participare-interna-ional-o-utopie-devenit-realitate-nv-m-ntul-superior-n-rss-moldoveneasc-de-la-planificare-la-reproducere
http://edu.asm.md/md/noutate/apel-de-participare-la-conferin-tiin-ific-na-ional-cu-participare-interna-ional-o-utopie-devenit-realitate-nv-m-ntul-superior-n-rss-moldoveneasc-de-la-planificare-la-reproducere
https://www.academia.edu/44381719/A_UTOPIA_HAS_BECOME_REALITY_HIGHER_EDUCATION_IN_MOLDAVIAN_RSS_FROM_PLANNING_TO_REPRODUCTION_O_UTOPIE_DEVENIT%C4%82_REALITATE_%C3%8ENV%C4%82%C5%A2%C4%82M%C3%82NTUL_SUPERIOR_%C3%8EN_RSS_MOLDOVENEASC%C4%82_DE_LA_PLANIFICARE_LA_REPRODUCERE
https://www.academia.edu/44381719/A_UTOPIA_HAS_BECOME_REALITY_HIGHER_EDUCATION_IN_MOLDAVIAN_RSS_FROM_PLANNING_TO_REPRODUCTION_O_UTOPIE_DEVENIT%C4%82_REALITATE_%C3%8ENV%C4%82%C5%A2%C4%82M%C3%82NTUL_SUPERIOR_%C3%8EN_RSS_MOLDOVENEASC%C4%82_DE_LA_PLANIFICARE_LA_REPRODUCERE
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Arhiva Organizațiilor Social-politice din Republica Moldova - au prelucrat fondurile nr. 12, 32, 
43, 51, 121, 276, reușind să fotocopieze peste 200 de dosare. De asemenea, s-au făcut eforturi, 
limitate de carantină și pandemia, de a lucra cu fondurile instituționale ale școlilor superioare 
de la Chișinău, Bălți, Soroca și Tiraspol (au fost identificate cca 60 de dosare). Drept rezultat 
au fost identificate, selectate, fotocopiate și clasificate câteva sute de documente care vor fi 
transcrise, prelucrate științific și incluse în volumul de documente planificat spre publicare în 
anul 2021. Dosarele fotocopiate alcătuiesc prima parte a bazei de date de documente de arhivă, 
care va fi completată pe toată perioada proiectului, inclusiv cu documente din arhivele de la 
Moscova și Sankt-Petersburg. Pentru a transforma această bază de date într-un bun public, a 
fost încheiat un contract de colaborare CPV:79520000-5 dintre Universitatea de Stat din 
Moldova (gestionarul proiectului) și Agenția Națională a Arhivelor în scopul valorificării 
fondului de documente cu referire la tematica proiectului și inițierea digitalizării fondurilor 
respective. 
A doua componentă a scopului cercetării în prima perioadă – colectarea surselor de istorie 
orală s-a realizat în mai multe etape: la prima etapă – cercetătorii au elaborat metodologia și 
instrumentele de colectare a surselor alternative, materializate în două documente Ghidul 
interviului semistructurat pentru persoanele care au fost studenți, cadre didactice, personal de 
conducere în sistemul de învățământ superior din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească (1944–1991) și Pașaportul interviului semistructurat. Documentele respective 
au fost discutate și aprobate în cadrul Seminarului metodologic, organizat la 10 martie 2020 în 
cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. În etapa a doua – membrii echipei au 
identificat persoane, pasibile de a fi intervievate în scopul creării unei baze de date de surse 
orale, dar pentru că respectivele persoane fac parte din categoria de risc (în raport cu pandemia) 
în primul rând, și în al doilea – multe dintre ele locuiesc în afara Chișinăului, au fost realizate 
24 de interviuri, care au fost transcrise, redactate, analizate și utilizate în procesul de elaborare 
a sintezelor istorice la tema cercetată.  
Trecând peste impedimentele obiective, cercetătorii angajați în acest proiect au inițiat, în baza 
surselor inedite de arhivă și a celor orale, studii ale fenomenului învățământului superior din 
RSS Moldovenească sub diferite aspecte. Rezultatele cercetărilor respective s-au materializat în 
prezentarea, analiza și diseminarea rezultatelor investigațiilor în cadrul manifestărilor științifice 
naționale și internaționale  și  publicarea rezultatelor cercetărilor științifice în reviste/volume 
naționale și internaționale și în reviste și ziare naționale non-științifice. Astfel, cei 10 
cercetători (4 unități) au participat cu rapoarte la: 4 conferințe științifice internaționale (una 
peste hotare și 3 în Republica Moldova), două conferințe naționale cu participare internațională 
și o conferință națională.  
Membrii echipei au organizat la 16 octombrie 2020 la Chișinău conferința națională cu 
participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS 
Moldovenească – de la planificare la reproducere”, la care au participat cu comunicări 25 de 
participanți din Chișinău, Oradea, Suceava, București, Iași și Budapesta. De asemenea, au 
participat la discuțiile acestei conferințe și masteranzii Facultății de Istorie și Filosofie a USM. 
Au fost publicate programul și rezumatele comunicărilor, precum și volumul conferinței de 
23,8 coli de autor. Totodată, a fost inițiată seria Historia Universitaria, ISBN 978-9975-3454-
5-3, în cadrul căreia vor fi publicate toate materialele cu referire la istoria învățământului 
superior din RSS Moldovenească. A fost creată o pagină pe rețelele de socializare pentru 
diseminarea activităților și rezultatelor cercetări în proiect. Rezultatele cercetării au fost 
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diseminate și în formă de publicații, cei 10 cercetători publicând în anul 2020 – 41 de articole 
științifice, teze ale conferințelor științifice și 4 articole de popularizare a științei.   
Primele cercetări ale învățământului superior sovietic din RSS Moldovenească au dus la 
identificarea și diseminarea unor studii de caz și bune practici în domeniu managementului 
școlii superioare, al politicilor de personal, al formării contingentelor de studenți, a motivării 
persoanelor să urmeze studii superioare și ulterior să facă știință și activitate didactică în școala 
superioară, bune practici ce țin de elaborarea programelor de studii și cercetare și adaptarea lor 
la nevoile țării, experiențe ce țin de reformarea și optimizarea școlii superioare, precum și 
multe alte aspecte și de a le pune la îndemâna autorităților de stat și celor din instituțiile de 
învățământ superior pentru reconsiderarea/ajustarea politicilor educaționale, științifice, 
manageriale, de personal etc. la nivel de stat și de instituție în parte. Cercetătorii au încercat să 
combată imaginea stereotipizată a memoriei colective, care idealizează modul de organizare și 
acționare a autorităților sovietice în și prin învățământul superior din RSSM și au identificat 
scopurile reale ale regimului comunist în crearea și dezvoltarea un sistem educațional superior 
ramificat într-o republică unde lipsise o tradiție a învățământului superior. De asemenea, 
punerea în valoare a unor personalități, care au creat și realizat învățământul universitar pe care 
îl moștenește Republica Moldova, poate oferi tinerilor din Republica Moldova modele de 
sacrificiu și abnegație puse în serviciul învățământului și științei naționale, ar putea să-i 
motiveze și să-i determine să se lase încadrați în cercetare și munca didactico-științifică în 
Republica Moldova ceea ce va contribui și la diminuarea procesului de migrație a tinerilor. 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații:  

Volumul conferinței – 1  
– O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare 

la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n. (Tipogr. 
„Lexon-Prim), 2020, 288 p. ISBN 978-9975-3435-9-6. 
  
Articole în reviste științifice – 41 

în reviste din bazele de data Web of Science și SCOPUS – 3 
- EREMIA, I. La dichiarazione di indipendenza della Repubblica Moldova: Questioni 

metodologiche. Transylvanian Review. 2020, vol. XXIX, Supplement no. 1, p. 281-291. 
ISSN: 1221-1249.  

- ROTARU, L. L’istruzione universitaria come oggetto e strumento delle politiche sovietiche 
nella Repubblica Moldova: Fonti e metodo di ricerca. Transylvanian Review. 2020, vol. 
XXIX, Supplement no. 1, p. 251-261. ISSN: 1221-1249. 

- СТЕПАНОВ, Ж. Высшее журналистское образование в МССР: концептуальные 
подходы. Вiстик Нацiонального Унiверситету Лвiвска Полiтехнiка. Серiя 
Журналiстськi Наукi. 2020, №. 4, c. 88-95. ISSN: 2663-9807 (Online) 2663-9793 (Print).  

 
în reviste din Registrul național al revistelor de profil (Categoria B) – 7 
- PRISAC, Lidia; XENOFONTOV, Ion Valer. Studenți străini la Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană. În: 
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură, anul II, nr. 3, 2020, pp. 94-104. E-ISSN 
1857-2537. 

- ROTARU, L. „Eu îs de părere că ființază o sângură limbă!”: controverse lingvistice la 

http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Lista.aspx?t=Suppl12020
http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Lista.aspx?t=Suppl12020
http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Document_Files/Review%202015%20-%202035/00000792/yxsaw_Rotaru.pdf
http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Document_Files/Review%202015%20-%202035/00000792/yxsaw_Rotaru.pdf
http://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2020/vysshee-zhurnalystskoe-obrazovanye-v-mssr-konceptualnye-podhody
http://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2020/vysshee-zhurnalystskoe-obrazovanye-v-mssr-konceptualnye-podhody
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Institutul Pedagogic din Chișinău. Tyragetia. 2020, vol. XIV [XXVIX], nr. 2, p. 243-258. 
ISSN 1857-0240. 

- ROTARU, L. Dezghețul hrușciovist și „rezbelul naționalist” al studenților-filologi de la 
universitate. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2020, nr. 4 (134), p. 
185-200. ISSN 1811-2668. 

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Cadrele științifico-didactice ale Institutului de Stat de 
Medicină din Chișinău (1945–1991). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe 
Umanistice).  2020, nr. 4 (134), p. 161-174. ISSN 1811-2668. 

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Cercetarea științifică la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău (1945–1990). Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2020, nr. 
2 (57), p. 103-113. ISSN 1857-0461. 

- СТЕПАНОВ, Ж. Высшее журналистское образование в Молдавской ССР (1966-1991): 
становление и особенности развития. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe 
Sociale). 2020, nr. 3(133), p. 37-42. ISSN 1814-3199. 

- СТЕПАНОВ, Ж. Высшее журналистское образование в Молдавской ССР: 
исторические аспекты. Moldoscopie. Revistă de analiză politică. 2020, nr. 2(89), p. 169-
173. ISSN 1812-2566 . 
 
Articole în culegeri științifice – 16 

în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) – 2 
– ROTARU, L. Constituirea corpului academic al școlii superioare din RSS Moldovenească: 

între exigenţele ideologice şi pragmatismul utilitar. În: D. O. CEPRAGA et al. eds. Oltre i 
confine Il dialogo transnazionale nelle discipline storiche e filologiche. Milano: Criterion 
Editrice, 2020, p. 113-137. ISBN: 978-88-32062-10-6. 

– ROTARU, L. Premise ale ingineriei sociale în învățământul superior din RSS 
Moldovenească. În: C. PREUTU, A. PETRENCU eds. Faţete ale comunismului în România 
şi în R(A)SS Moldovenească: politică, societate şi economie. Iaşi: Ed. Universităţii „Al. I. 
Cuza”, 2020, p. 147-163. ISBN 978-606-714-600-4. 

– XENOFONTOV, Ion Valer. Istoria Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova scrisă de neistorici. În: Istoria și scrisul istoric azi. 
Opțiuni metodologice. Paradigme. Agendă. Lucrările Conferinței internaționale din 2-5 
februarie 2020 dedicată Centenarului Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-
Napoca, editori Susana Andea, Iosif Marin Balog, Ela Cosma, Attila Varga, Academia 
Română, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Cluj-Napoca, Edit. Școala Ardeleană, 2020, 
ISBN 978-606-797-604-5, pp. 575-582. 

 
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (în RM) – 3 
- ROTARU, L. 1956: Controverse lingvistice la Institutul Pedagogic din Chișinău. În: 

Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Materiale 
conferinței științifice internaționale, 8-9 octombrie 2020, coord.: I. RACU, S. CHICU. Seria 
22, vol. 3. Chişinău: S. n., 2020, p. 96-104. ISBN: 978-9975-46-452-9. 

- ROTARU, L. Organizarea învățământului superior pedagogic în RSS Moldovenească. 1944-
1945. În: Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine. 
Conferinţă ştiinţifică internaţională, Chişinău, 22-23 septembrie 2020, com. şt.: L. 
CONDRATICOVA (preşedinte) [et al.]. Iași-Chişinău, 2020, p. 406-415. ISSN 2558 - 894X.  

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109644
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109644
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109642
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109642
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109855
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109855
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/05.-p.37-42-Jurnalism.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/05.-p.37-42-Jurnalism.pdf
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109877
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109877
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/fatete-ale-comunismului-in-romania-si-in-rass-moldoveneasca-politica-societate-si-economie-1781/1/1
http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/fatete-ale-comunismului-in-romania-si-in-rass-moldoveneasca-politica-societate-si-economie-1781/1/1
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- STEPANOV, G. Cartea didactică de profil jurnalistic din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească. În: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. 
Materiale conferinței științifice internaționale, 8-9 octombrie 2020, coord.: I. RACU, S. 
CHICU. Seria 22, vol. 3,  Chișinău: S. n., 2020, p. 71-76. ISBN: 978-9975-46-452-9. 

 
în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională – 9  
– EREMIA, I. Biografia unei personalități marcante – Afanasie V. Repida. În: O utopie 

devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 2020, p. 257-280. 
ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– MALACENCO, A. NKGB, tineretul și intelectualii în RSS Moldovenească în primii ani 
postbelici. În: O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de 
la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 
2020, p. 122-141. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60). În: O utopie devenită realitate: învățământul 
superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. 
V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 2020, p. 187-196. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– ROȘCA, A. Istoriografia occidentală despre sistemul educațional sovietic din perioada anilor 
’50-’60. În: O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de 
la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 
2020, p. 88-106. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– ROTARU, L. Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești –Institutul 
Învățătoresc din Soroca. În: O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS 
Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. 
XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 2020, p. 30-57. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– STEPANOV, G. Politica de personal în domeniul învățământului superior de profil 
jurnalistic din RSS Moldovenească (1966-1980). În: O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. 
ROTARU, I. V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 2020, p. 57-71. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– ȘCLEARUC, S. Cazul operei „Marea Prietenie” de Vano Muradeli și ecoul ei în 
învățământul superior din RSS Moldovenească. În: O utopie devenită realitate: învățământul 
superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. 
V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 2020, p. 141-150. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (1945-1991). În: O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS 
Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. 
XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 2020, p. 122-141. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău (1945-1991). În: O utopie devenită realitate: învățământul superior 
în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. 
XENOFONTOV. Chișinău: S. n., 2020, p. 215-233. ISBN 978-9975-3435-9-6. 

– БУРМЕНКО, Л. Тираспольский Государственный Учительский Институт (1944-1946). 
În: O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la 
planificare la reproducere, coord.: L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV. Chişinău: S. n., 
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2020, p. 8-24. ISBN 978-9975-3435-9-6. 
 
în culegeri știinifice publicate peste hotare - 1 
– STEPANOV, G. Constituirea și dezvoltarea învățământului superior de profil jurnalistic în 

RSS Moldovenească (1966-1991). Convergenţe Spirituale Iaşi-Chişinău. 2020, nr. 16-17, p. 
113-122. ISSN: 2343- 9661.  

 
Teze în culegeri științifice – 13 

în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (în RM) – 3 
- ROTARU, L. O insulă a utopiei educaționale sovietice: Institutul Învățătoresc de la Soroca. 

În: Conferinţa ştiinţifică inernaţională “Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediţia a 4-a, 
Chişinău, 6-7 noiembrie 2020. Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: 
D. CEPRAGA [et al.]; comitetul de organizare: L. ROTARU [et al.]. Chişinău: CEP USM, 
2020, p. 61-62. 

- STEPANOV, G. Resursele umane în domeniul învățământului jurnalistic din RSS 
Moldovenească: modalități de constituire. În: Conferinţa ştiinţifică națională cu participare 
internațională„Integrare prin cercetare şi inovare”, Chișinău, 10-11 noiembrie 2020. 
Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 103-108. ISBN 978-9975-152-48-8.  

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L.  Școala auto a Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. În: Conferinţa ştiinţifică 
inernaţională “Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediţia a 4-a, Chişinău, 6-7 noiembrie 
2020. Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: D. CEPRAGA [et al.]; 
comitetul de organizare: L. ROTARU [et al.]. Chişinău: CEP USM, 2020, p. 62-63. 

 
în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională – 10 
- EREMIA, I. Biografia unei personalități marcante – Afanasie V. Repida. În: Conferința 

națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior 
în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, 
comit. de org. L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 22-23. 
ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- MALACENCO, A. NKGB, tineretul și intelectualii în RSS Moldovenească în primii ani 
postbelici. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită 
realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, 
Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. 
Chişinău: S. n., 2020, p. 18-19. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60). În: Conferința națională cu participare 
internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – 
de la planificare la reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. 
ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 19. ISBN 978-9975-
3483-0-0. 

- ROȘCA, A. Istoriografia occidentală despre sistemul educațional sovietic din perioada anilor 
’50-’60. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, Chișinău, 
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15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: 
S. n., 2020, p. 11. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- ROTARU, L. Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești –Institutul 
Învățătoresc din Soroca. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie 
devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. ROTARU, I. V. 
XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 15-16. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- STEPANOV, G. Politica de personal în domeniul învățământului superior de profil 
jurnalistic din RSS Moldovenească (1966-1980). În: Conferința națională cu participare 
internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – 
de la planificare la reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. 
ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 9. ISBN 978-9975-3483-
0-0. 

- ȘCLEARUC, S. Cazul operei „Marea Prietenie” de Vano Muradeli și ecoul ei în 
învățământul superior din RSS Moldovenească. În: Conferința națională cu participare 
internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – 
de la planificare la reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. 
ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 14-15. ISBN 978-9975-
3483-0-0. 

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (1945-1991). În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie 
devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. ROTARU, I. V. 
XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 20. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău (1945-1991). În: Conferința națională cu participare internațională „O 
utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere”, Chișinău, 15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. ROTARU, I. V. 
XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: S. n., 2020, p. 21. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- БУРМЕНКО, Л. Тираспольский Государственный Учительский Институт (1944-1946). 
În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, Chișinău, 
15-17 octombrie 2020, comit. de org. L. ROTARU, I. V. XENOFONTOV [et. al.]. Chişinău: 
S. n., 2020, p. 6-7. ISBN 978-9975-3483-0-0. 
 
Articole de popularizare a științei - 4 

- HADÂRCA, D., PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. 10 momente din biografia scriitorului-
academician Dumitru Matcovschi. În: Ziarul regional Cuvântul, 26 iunie 2020.  

- HADÂRCA, D., PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. Zece curiozitati din biografia lui 
Dumitru Matcovschi. În: Observatorul de Nord, 21 mai 2020.  

- ROTARU, L. Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești –Institutul 
Învățătoresc din Soroca. În: Observatorul de Nord, 8 octombrie 2020.  

- XENOFONTOV, I. V. O platformă de comunicare între generații. În: Univers Pedagogic. 
Săptămânal al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi al 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 37 (732), 22 octombrie 2020, p. 1. 

https://observatorul.md/cultura/2020/10/18/81825_institutul-invatatoresc-din-soroca-un-pompier-pentru-sistemul-educational-al-rss-moldovenesti?fbclid=IwAR2mdaXbyeDV2Dtnx_jrI5A5tFpMDQ2ICqX93QSGjq7oNRwiVw2vzyQAhdQ
https://observatorul.md/cultura/2020/10/18/81825_institutul-invatatoresc-din-soroca-un-pompier-pentru-sistemul-educational-al-rss-moldovenesti?fbclid=IwAR2mdaXbyeDV2Dtnx_jrI5A5tFpMDQ2ICqX93QSGjq7oNRwiVw2vzyQAhdQ
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7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  
teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice etc.:  

Congresul internațional Pregătim viitorul promovând excelența, ediția a XXX-a. Iași, 27 
februarie – 1 martie 2020, Iași, România:  
- ROTARU, L. Politica lingvistică în școala superioară din RSS Moldovenească sau de ce 

românii din Basarabia „vorbesc moldovenește” (comunicare orală) 
- STEPANOV, G. Învățământul superior de profil jurnalistic în RSS Moldovenească 

(comunicare orală) 
Conferința științifică internațională Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al 
Cercetării şi Educației, Ediția a VIII-a. Cahul, 5 iunie 2020: 
- STEPANOV G. Învățământul superior de profil  jurnalistic din RSS Moldovenească: 

evoluție și concept, comunicare (comunicare orală) 
- XENOFONTOV I. V.; PRISAC, L.Studenții de la Institutul de Stat din Chișinău în anii 

„distrofiei” (foametei)(comunicare orală) 
Conferința științifică internațională on-line Patrimoniul cultural de ieri – implicații în 
dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția a II-a, AȘM, Chișinău, 22-23 septembrie 2020 : 
- ROTARU, L.Organizarea învățământului superior pedagogic în RSS Moldovenească. 1944–

1945  (comunicare orală). Publicație: Conferință științifică internațională „Patrimoniul 
cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a II-a), 
Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, 22-23 septembrie 2020. Iași–Chişinău, 2020, p. 
406-415. ISSN 2558 - 894X 

- PRISAC, L.; XENOFONTOV, I. V. Infrastructura Universității de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (comunicare orală). Publicație: 
Conferință științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea 
societății durabile de mâine” (ediția a II-a), Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, 22-23 
septembrie 2020. Iași–Chişinău, 2020, p. 464-481. ISSN 2558 - 894X 

- XENOFONTOV, I. V.; PRISAC, L.Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină 
din Chișinău (comunicare orală) Publicație: Conferință științifică internațională „Patrimoniul 
cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a II-a), 
Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, 22-23 septembrie 2020. Iași–Chişinău, 2020, p. 
116-129. ISSN 2558 - 894X  

Conferință organizată în contextul aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat ”I. 
Creangă” Probleme actuale ale Științelor Socioumanistice și Modernizării Învățământului, 
Chișinău, 8-9 octombrie 2020: 
- ROTARU, L.1956: Controverse lingvistice la Institutul Pedagogic din Chișinău (comunicare 

orală, on-line) 
- STEPANOV, G.Cartea didactică de profil jurnalistic din Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească  (comunicare orală) 
Conferința științifică internațională Latinitate, romanitate, românitate, USM, 6-7 noiembrie 
2020: 
- ROTARU, L.O insulă a utopiei educaționale sovietice: Institutul Învățătoresc de la Soroca 

(comunicare orală). Publicație: Conferinţa ştiinţifică inernaţională “Latinitate, Romanitate, 
Românitate”, Ediţia a 4-a, Chişinău, 6-7 noiembrie 2020 : Programul şi rezumatele 
comunicărilor / comitetul ştiinţific: Dan Cepraga [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana 
Rotaru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2020. – 92 p. ISBN 978-9975-152-56-3. 

https://www.univapollonia.ro/congres-2020/
https://www.univapollonia.ro/congres-2020/
https://www.univapollonia.ro/congres-2020/
https://asm.md/conferinta-stiintifica-internationala-online-patrimoniul-cultural-de-ieri-implicatii-dezvoltarea
https://asm.md/conferinta-stiintifica-internationala-online-patrimoniul-cultural-de-ieri-implicatii-dezvoltarea
https://drive.google.com/file/d/1_ItrMbS6aZrzyKxRKwA0EEWJrz9ghsiC/view
https://drive.google.com/file/d/1_ItrMbS6aZrzyKxRKwA0EEWJrz9ghsiC/view
https://asm.md/conferinta-stiintifica-internationala-online-patrimoniul-cultural-de-ieri-implicatii-dezvoltarea
https://asm.md/conferinta-stiintifica-internationala-online-patrimoniul-cultural-de-ieri-implicatii-dezvoltarea
https://www.upsc.md/wp-content/uploads/2020/10/Program-conferinta-80-A4.pdf
https://www.upsc.md/wp-content/uploads/2020/10/Program-conferinta-80-A4.pdf
https://www.upsc.md/wp-content/uploads/2020/10/Program-conferinta-80-A4.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/LRR_04_fin_Latinitate_Romanitate_Romanitate_2020-4-10-progr.pdf
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- XENOFONTOV, I. V.; PRISAC, L Școala auto a Universității de Stat de Medicină și 
Farmacie „N.Testemițanu” din Republica Moldova (comunicare orală). Publicație: 
Conferinţa ştiinţifică inernaţională “Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediţia a 4-a, 
Chişinău, 6-7 noiembrie 2020 : Programul şi rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: 
Dan Cepraga [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana Rotaru [et al.]. – Chişinău : CEP 
USM, 2020. – 92 p. ISBN 978-9975-152-56-3. 

Conferinţa ştiinţifică națională cu participare int. „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-
11  noiembrie 2020: 
- STEPANOV, G.Resursele umane în domeniul învățământului jurnalistic din RSS 

Moldovenească: modalități de constituire (comunicare orală). Publicație: O utopie devenită 
realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : 
Conferință națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / 
comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia 
Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

Conferința națională cu participare internațională O utopie devenită realitate: învățământul 
superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere, USM, 15-17 octombrie 
2020: 
- БУРМЕНКО, Л. Тираспольский Государственный Учительский Институт. (1944-

1946) (comunicare orală, on-line). Publicație: O utopie devenită realitate: învățământul 
superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Conferință națională cu 
participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: 
Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău 
: S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- EREMIA, I. Biografia unei personalități marcante – Afanasie V. Repida (comunicare orală). 
Publicație: O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la 
planificare la reproducere : Conferință națională cu participare internațională : Programul și 
rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de 
organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-
Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- MALACENCO, A. NKGB, tineretul și intelectualii în RSS Moldovenească în primii ani 
postbelici  (comunicare orală; PPT). Publicație: O utopie devenită realitate: învățământul 
superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Conferință națională cu 
participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul ştiinţific: 
Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău 
: S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău. (1945 – sfârșitul anilor ’60) (comunicare orală). Publicație: O utopie devenită 
realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : 
Conferință națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / 
comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia 
Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (1945-1991) (comunicare orală; PPT). Publicație: O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Conferință 
națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/LRR_04_fin_Latinitate_Romanitate_Romanitate_2020-4-10-progr.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/LRR_04_fin_Latinitate_Romanitate_Romanitate_2020-4-10-progr.pdf
http://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11_noiembrie-2020.pdf
http://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Program_10_11_noiembrie-2020.pdf
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ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – 
Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0.  

- XENOFONTOV, I. V.; PRISAC, L. Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău (1945-1991) (comunicare orală; PPT). Publicație: O utopie devenită 
realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : 
Conferință națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / 
comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia 
Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

- STEPANOV, G. Politica de personal în domeniul învățământului superior de profil 
jurnalistic din RSS Moldovenească (1966-1980) (comunicare orală). Publicație:  O utopie 
devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere : Conferință națională cu participare internațională : Programul și rezumatele 
comunicărilor / comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  
Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 
978-9975-3483-0-0. 

- ROȘCA, A. Istoriografia occidentală despre sistemul educațional sovietic din perioada 
anilor ’50-’60 (comunicare orală, on-line). Publicație: O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Conferință 
națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul 
ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – 
Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0.  

- ȘCLEARUC, S. Cazul operei „Marea Prietenie” de Vano Muradeli și ecoul ei în 
învățământul superior din RSS Moldovenească (comunicare orală). Publicație: O utopie 
devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la 
reproducere : Conferință națională cu participare internațională : Programul și rezumatele 
comunicărilor / comitetul ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  
Rotaru, Aurelia Hanganu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 
978-9975-3483-0-0. 

- ROTARU, L. Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești – Institutul 
Învățătoresc din Soroca (comunicare orală; PPT). Publicație: O utopie devenită realitate: 
învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere : Conferință 
națională cu participare internațională : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul 
ştiinţific: Valeriu Pasat [et al.] ; comitetul de organizare: Liliana  Rotaru, Aurelia Hanganu. – 
Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Lexon-Prim"). – 24 p. ISBN 978-9975-3483-0-0. 

Simpozionul național cu participare internațională Educația în spiritul valorilor naționale și 
universale din perspectiva dialogului pedagogic, Ediția a II-a, Chişinău, Universitatea de Stat 
din Moldova, 27–28 martie 2020 
- XENOFONTOV, I. V.; PRISAC, L. Impactul campaniilor ideologice staliniste din Uniunea 

Sovietică (1946–1953) asupra Institutului de Stat de Medicină din Chișinău  
(comunicare orală). 

Conferinţa ştiinţifică naţională Creativitate în jurnalism, Ediția a vi-a, Chișinău, USM, 12 
februarie 2020. 
- STEPANOV, G. Cartea didactică de profil jurnalistic în RSS Moldovenească  

(comunicare) 
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8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

Nu sunt. 

9. Materializarea rezultatelor obținute  

La tema cercetată în proiecta fost elaborată și susținută, în anul 2020, teza de master: 

– RABEI, N. Învățământul din RSS Moldovenească 1944-1958: tz. de master (cond. șt. L. 
ROTARU). Program de Master Stat și Societate din perspectivă istorică, Facultatea de 
Istorie și Filosofie, USM, 2020 (4 c.a.) 

– XENOFONTOV, Ion Valer. Secretar al Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea 
tezei de doctor în istorie: Vasile Crețu, Evoluția învățământului primar și secundar în 
Basarabia în anii 1918-1940. 611.02. Istoria românilor (pe perioade). Teză de doctor în 
istorie. Conducător științific: Gheorghe Palade, doctor în istorie, conferențiar universitar 
Conducător științific: Anatol Petrencu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar. 
Chişinău, 2020]. 

– Rezultatele științifice din cadrul proiectului au fost prezentate la disciplina Istoria Românilor 
În Epoca Contemporană. Titular: Ion Valer XENOFONTOV. Uunitatea de conţinut: 
Sistemul de învățământ superior în RSS Moldovenească (1944–1989). Ciclul I, Licenţă. 
Pentru studenții anului II, cu frecvenţă la zi și pentru studenții anului III cu frecvență redusă. 
Program: Istorie; Istorie (Științe ale educației). Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea 
de Istorie şi Filosofie. Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie 

10. Dificultățile în realizarea proiectului  

Organizatorice și cele legate de resursele umane: 
1. În perioada carantinei, decretate în primăvara anului 2020 în legătură cu pandemia de 

Covid-19, instituțiile de învățământ superior și științifice, arhivele, editurile, bibliotecile 
și alte instituții și organizații conexe cercetărilor planificate în cadrul proiectului, și-au 
sistat activitatea sau au optat pentru un regim restrictiv de acces. În legătură cu acest fapt: 
a. procesul de identificare și colectare a surselor de arhivă și a celor de istorie orală a 

fost sistat pentru perioada carantinei și reluat într-un ritm adaptat regimului de 
funcționare a instituțiilor respective. Restricțiile impuse de situația epidemiologică au 
extins etapele de lucru în proiect și, respectiv, termenele de realizare a obiectivelor 
propuse; 

b. deplasările în orașele universitare din Republica Moldova, la arhivele raionale și 
arhivele din Federația Rusă, planificate pentru realizarea scopului propus în primul 
an, au fost anulate, astfel, colectarea documentelor inedite (fără de care este imposibil 
de realizat integral scopul proiectului) s-a amânat până la ridicarea restricțiilor 
raportate la pandemia de Covid-19; 

c. s-a realizat un număr mic de interviuri cu persoane-actanți ai învățământului superior 
din RSS Moldovenească, or aceste persoane sunt la o vârstă respectabilă, intrând în 
categoria de risc; 

d. procesul de organizare și desfășurare a conferinței naționale cu participare 
internațională, planificată pentru anul 2020, a decurs anevoios, pandemia 
determinând și numărul nu prea mare de participanți la evenimentul din 16-17 
octombrie 2020. Manifestarea științifică a fost organizată în regim mixt;  
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2. Tinerii cercetători, încadrați în proiect, au participat mai puțin activ sau chiar au renunțat 
să participe în proiect din varii motive:  
a. concediu pentru îngrijirea copiilor mici;  
b. înscrierea la programe de master/doctorat în afara Republicii Moldova; 
c. renunțarea la activitate din cauza salariilor foarte mici etc.  

Pe parcursul anului 2020, au fost identificate alte persoane (tineri) și au fost angajați pe 
posturile celor demisionați; Totodată, presupun că o mai bună finanțare a proiectului în cauză 
ar fi asigurat un mai mare areal de cercetare, atât în ce privește numărul persoanelor incluse 
în acest proiect, cât și a volumului de documente studiate.  
 
Financiare: 
1. Autoritatea responsabilă (ANCD) a manifestat o reticență și o totală lipsă de flexibilitate 

în gestiunea finanțelor și a personalului din proiect pe parcursul anului 2020: 
a. pandemia de Covid-19 a făcut imposibilă realizarea unor activități proiectate, așa cum 

ar fi deplasările la arhivele din afara mun. Chișinău, participarea la conferințe 
internaționale sau alte activități care au presupus interacțiune umană și deplasare, iar 
transferarea resurselor financiare dintr-o categorie de cheltuieli în alta a fost însoțită 
de o maximă birocratizare și rezistență din partea angajaților (contabililor) de la 
ANCD. Această atitudine umilește cercetătorul și gestionarul de proiect, care nu au 
intenția de a delapida banii publici sau a frauda statul sau instituția finanțatoare, ci de 
a face cercetări, care sunt și așa foarte puțin finanțate. Birocratizarea excesivă încalcă 
și nu respectă principiul libertății academice – unicul creator de valori. 

b. O bună parte a cercetătorilor, mai ales tinerii, din proiectul PAURSSM au renunțat la 
activitatea din cadrul proiectului din cauza remunerării excesiv de mică. De 
asemenea, cercetători consacrați au renunțat la salariul din proiect în favoarea altor 
remunerări care consideră ei, corespund statutului și autorității lor. 

c. Limitarea normei de angajare la 1,5 din bugetul de stat este un alt impediment în 
atragerea persoanelor valoroase în cercetare, or 0,5 sau 0,25 normă de salarizare la 
cercetare nu este deloc atrăgător (activitatea de cercetare în domeniul umanist nu 
trebuie contabilizată în tabele de pontaj, dar în produse științifice). Cercetătorii 
preferă să se angajeze în alte activități mai profitabile și poate doar pe 0,25 normă la 
cercetare, norma care nu poate implica o persoană într-o cercetare decât superficial. 

10. Concluzii  

Cercetarea a fost axată pe identificarea, selectarea, fotocopierea și clasificarea 
documentelor din arhivele naționale, instituționale și personale, precum și pe colectarea 
surselor de istorie orală. A fost creată o bază de date de peste 1500 de dosare referitoare la 
tema cercetată. În colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor dosarele se digitalizează, 
punându-se în circulație științifică. Rezultatele cercetărilor sunt materializate în 38 de 
articole științifice, inclusiv 3 publicate în baze de date WoS și 24 de comunicări științifice 
la conferințe naționale și internaționale. A fost organizată o conferință națională cu 
participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS 
Moldovenească – de la planificare la reproducere” (16.10.2020), s-a publicat volumul 
manifestării științifice, care a inițiat seria Historia Universitaria. Cantitatea medie a 
publicării materialelor științifice realizată de un cercetător științific o constituie peste 4 
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	Teze în culegeri științifice – 13
	în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (în RM) – 3
	- ROTARU, L. O insulă a utopiei educaționale sovietice: Institutul Învățătoresc de la Soroca. În: Conferinţa ştiinţifică inernaţională “Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediţia a 4-a, Chişinău, 6-7 noiembrie 2020. Programul şi rezumatele comunicări...
	- STEPANOV, G. Resursele umane în domeniul învățământului jurnalistic din RSS Moldovenească: modalități de constituire. În: Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internațională„Integrare prin cercetare şi inovare”, Chișinău, 10-11 noiembrie ...
	în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională – 10
	- EREMIA, I. Biografia unei personalități marcante – Afanasie V. Repida. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, Chișinău, 15-...
	- MALACENCO, A. NKGB, tineretul și intelectualii în RSS Moldovenească în primii ani postbelici. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la repr...
	- PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60). În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldo...
	- ROȘCA, A. Istoriografia occidentală despre sistemul educațional sovietic din perioada anilor ’50-’60. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare...
	- ROTARU, L. Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești –Institutul Învățătoresc din Soroca. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la plan...
	- STEPANOV, G. Politica de personal în domeniul învățământului superior de profil jurnalistic din RSS Moldovenească (1966-1980). În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldoven...
	- ȘCLEARUC, S. Cazul operei „Marea Prietenie” de Vano Muradeli și ecoul ei în învățământul superior din RSS Moldovenească. În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească ...
	- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Viața studențească la institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991). În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la plan...
	- XENOFONTOV, I. V., PRISAC, L. Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991). În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – ...
	- БУРМЕНКО, Л. Тираспольский Государственный Учительский Институт (1944-1946). În: Conferința națională cu participare internațională „O utopie devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere”, Chișină...
	Articole de popularizare a științei - 4
	- HADÂRCA, D., PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. 10 momente din biografia scriitorului-academician Dumitru Matcovschi. În: Ziarul regional Cuvântul, 26 iunie 2020.
	- HADÂRCA, D., PRISAC, L., XENOFONTOV, I. V. Zece curiozitati din biografia lui Dumitru Matcovschi. În: Observatorul de Nord, 21 mai 2020.
	- ROTARU, L. Un „pompier” pentru sistemul educațional al RSS Moldovenești –Institutul Învățătoresc din Soroca. În: Observatorul de Nord, 8 octombrie 2020.
	- XENOFONTOV, I. V. O platformă de comunicare între generații. În: Univers Pedagogic. Săptămânal al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 37 (732), 22 octombrie 2020, p. 1.
	7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice etc.:
	Congresul internațional Pregătim viitorul promovând excelența, ediția a XXX-a. Iași, 27 februarie – 1 martie 2020, Iași, România:
	- ROTARU, L. Politica lingvistică în școala superioară din RSS Moldovenească sau de ce românii din Basarabia „vorbesc moldovenește” (comunicare orală)
	- STEPANOV, G. Învățământul superior de profil jurnalistic în RSS Moldovenească (comunicare orală)
	Conferința științifică internațională Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educației, Ediția a VIII-a. Cahul, 5 iunie 2020:
	- STEPANOV G. Învățământul superior de profil  jurnalistic din RSS Moldovenească: evoluție și concept, comunicare (comunicare orală)
	- XENOFONTOV I. V.; PRISAC, L.Studenții de la Institutul de Stat din Chișinău în anii „distrofiei” (foametei)(comunicare orală)
	Conferința științifică internațională on-line Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția a II-a, AȘM, Chișinău, 22-23 septembrie 2020 :
	- ROTARU, L.Organizarea învățământului superior pedagogic în RSS Moldovenească. 1944–1945  (comunicare orală). Publicație: Conferință științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (e...
	- PRISAC, L.; XENOFONTOV, I. V. Infrastructura Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (comunicare orală). Publicație: Conferință științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații î...
	- XENOFONTOV, I. V.; PRISAC, L.Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (comunicare orală) Publicație: Conferință științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâ...
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