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Una din componentele de bază ale activităţii academice din cadrul USPEE „C. Stere” este 

cercetarea ştiinţifică. Universitatea promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare, centrat pe 

progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, care să consolideze 

această instituție într-un pol de excelenţă axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, 

cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către 

mediul economic și social. Totodată sunt promovate principiile corecte ale deontologiei și eticii în 

cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea şi motivarea resursei umane. 

Astfel, USPEE menţine şi dezvoltă permanent comunicarea cu mediul economic. Membrii 

comunităţii academice sunt implicaţi în abordarea unor teme de cercetare care îşi propun să ofere 

soluţii la importante probleme ale societăţii contemporane, iar factorii de decizie din mediul 

economico-social sunt deschişi colaborărilor în domeniul cercetare–dezvoltare cu laboratoarele şi 

centrele de cercetare din universitate. 

Personalul implicat în activităţi de cercetare, în structurile de cercetare ale universităţii dispune, 

în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de responsabilitate 

personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a gestionării 

resurselor umane necesare derulării proiectelor. 

1.1. Misiune şi obiective 
Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere şi de a transmite, 

difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică. Strategia cercetării ştiinţifice 

este elaborată în concordanţă cu obiectivele USPEE „C. Stere” privind cercetarea ştiinţifică, 

inovarea şi transferul tehnologic definite de Carta Universităţii. 

Obiectivele strategice generale din perspectiva activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi 

inovare 

 Dezvoltarea componentei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale 

şi în conformitate cu deciziile ce vor fi luate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi 

Agenției Naționale de Asigurarea a Calității în Învățământul Profesional etc. 

Stabilirea domeniilor şi direcţiilor prioritare, în contextul general al Strategiei de Cercetare-

Dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020  – şi documentelor de politică a cercetării 

elaborate de Comisia Europeană centrate pe realizarea Ariei Europene a Cercetării ERA. 

 Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice care să asigure 

vizibilitatea ştiinţifică naţională şi internaţională a USPEE „C. Stere”; 

 Trasarea domeniilor şi direcţiilor prioritare de cercetare în conformitate cu structura şi 

specificul facultăţilor din USPEE „C. Stere”; 

 Susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, a infrastructurii specifice, pentru 

asigurarea competitivităţii Universităţii la nivel naţional şi internaţional; 

 Dezvoltarea parteneriatelor de cooperare naţională şi internaţională de tip public-privat şi 

public-public (cu universităţi/institute de cercetare, industrie, etc.), accentuarea activităţilor de 

diseminare şi transfer tehnologic pentru a îmbunătăţi performanţele, vizibilitatea cadrelor 

didactice/cercetătorilor şi a creşte rolul universităţii pe plan local/regional/naţional 

/internaţional; 

 Dezvoltarea proiectelor de cercetare inter/trans-disciplinare prin activităţi de inovare şi transfer, 

de cunoaştere în domeniile ştiinţifice prioritare şi identificarea surselor de finanţare ale acestora; 

 Integrarea cercetătorilor din Universitate în sistemul naţional, european şi internaţional al 

cercetării; 

 Creşterea calităţii activităţilor de cercetare şi de management de proiect; 

 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi asigurarea resurselor de finanţare; 
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 Stabilirea bazelor esenţiale pentru reconfigurarea si optimizarea activităţii de cercetare, 

dezvoltare si inovare într-un cadru naţional de competitivitate, care să permită, pe termen scurt, 

obținerea indicatorilor de performanţă necesari clasificării instituţionale a universităţii la 

categoria „educaţie si cercetare”. 

 Stabilirea unor ținte clare și cuantificabile, prin planuri anuale operaționale, pentru activitățile 

de cercetare științifică, pentru asimilarea valorilor managementului calității și pentru 

cuantificarea eforturilor necesare în această direcție. 

 

1.2. Strategia privind cercetarea științifică 
În raport cu misiunea asumată a universităţii, strategia cercetării vizează două direcţii majore: 

 Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în scopul integrării acesteia la nivel 

naţional şi internaţional. 

 Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu parteneri din ţară şi din străinătate. 

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective generale au fost stabilite următoarele căi de acţiune: 

 Creşterea capacităţii de cercetare și îmbunătățirea performanţei activităţilor de cercetare 

 Intensificarea activităţilor de integrare în programele naţionale şi europene de cercetare 

ştiinţifică. 

 Creşterea capacităţii de integrare în Spațiul European al Cercetării (E.R.A.) 

 Creşterea performanţei privind diseminarea rezultatelor cercetării. 

 Creşterea volumului de fonduri atrase din cercetare. 

 Planificarea, evaluarea şi recompensarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

 

1.3. Organizarea cercetării științifice 
Unităţile de cercetare şi de management al cercetării ale Universităţii sunt: Centrele de 

cercetare ştiinţifică de pe lângă fiecare facultate, laboratoarele de cercetare ştiinţifică, 

platformele/laboratoarele de cercetare interdisciplinară, colectivele de cercetare, cercurile de 

cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens. 

Activitatea de cercetare desfăşurată de cadrele didactice din instituția noastră se desfăşoară, 

în fiecare an, pe baza unor planuri de cercetare dezvoltate operaţionale la începutul anului 

calendaristic la nivel de: departament, facultate şi centre de cercetare, planuri integrate în planul 

operaţionale al universităţii. 

 

 Consiliul Cercetării Ştiinţifice 
Consiliul Cercetării Ştiinţifice al USPEE este un organism de lucru aflat în subordinea 

Senatului, alcătuit din reprezentanți ai centrelor de cercetare de pe lângă facultăți, și are 

următoarele atribuţii: 

a. coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din 

Universitate în acord cu Planul strategic al universităţii şi Strategia de Cercetare Ştiinţifică, cu 

programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică; 

b. elaborează Strategia de Cercetare Ştiinţifică a Universităţii, în colaborare cu Consiliile 

facultăţilor şi ale structurilor de cercetare din Universitate; 

c. analizează şi supune spre aprobarea Senatului Universităţii regulamentele (statutele) de 

organizare şi funcţionare a structurilor de cercetare din Universitate şi alte regulamente specifice 

activităţii de cercetare; 

d. stimulează şi sprijină activitatea de cercetare a departamentelor, cadrelor didactice, 

doctoranzilor, cercetătorilor şi studenţilor din universitate, inclusiv prin colaborarea cu instituţii 

de învăţământ şi cercetare din ţară şi străinătate; 

e. analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică 

şi modul de executare al acestuia, pe baza bilanţurilor contabile; 

f. sprijină organizarea în Universitate a manifestărilor ştiinţifice cu participare naţională şi 

internaţională; 



g. coordonează acţiunile legate de atribuirea premiilor pentru cercetarea ştiinţifică acordate 

cadrelor didactice şi cercetătorilor din universitate, precum şi acţiunile legate de atribuirea burselor 

de performanţă pentru studenţi. 
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