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STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ A SECȚIEI PENTRU EDUCAȚIE, 

CULTURĂ ȘI VIAȚĂ STUDENȚEASCĂ 

 
Secția pentru educație, cultură și viață studențească oferă servicii integrate studenților, 

potențialilor studenți (liceeni, olimpici etc.), absolvenților, precum și angajaților Universității.  

Secția pentru educație, cultură și viață studențească este o structură din cadrul Universității de 

Stat „Alecu Russo” din Bălți și se află în subordinea Prorectorului pentru activitate didactică. 

 Oferim servicii de consiliere în carieră, psihologică, ateliere gratuite de dezvoltare personală și 

profesională, sprijin în pregătirea pentru angajare și posibilitatea de a participa gratuit la 

evenimente de carieră – târguri de joburi, de voluntariat și stagii de practică, networking cu 

angajatori, prezentări de companii. 

 De asemenea, ne ocupăm de sondarea părerii studenților cu privire la serviciile universității, 

printr-un chestionar de satisfacție și realizăm studii privind angajabilitatea absolvenților 

USARB.  Participă la concerte atât în calitate de organizator, cât și ca partener. De asemenea, 

este prezentă la manifestările organizate de Universitatea se Stat „Alecu Russo” din Bălți 

(Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar, decernări ale titlului de Doctor Honoris Causa, 

congrese, conferințe, simpozioane, întâlniri ale studenților Erasmus etc.). 

 

Misiunea SECVS rezidă în:  
1. Identificarea și monitorizarea serviciilor sociale, culturale și de promovare pentru studenții 

USARB; 

2. Implementarea mecanismelor de motivare, susținere și promovare a studenților USARB ca 

parteneri activi în dezvoltarea instituției; 

3. Stabilirea oportunităților educaționale și profesionale de angajare în câmpul muncii a 

studenților absolvenți; 

4. Orientarea și proiectarea carierei, consiliere în carieră, consultanță în formarea și integrarea 

socio-profesională; 

5. Integrarea personalului academic în activități formativ - dezvoltative; 

6. Promovarea valorilor naționale și internaționale prin activități cultural-artistice studenților 

USARB; 

7. Promovarea imaginii USARB, construirea și dezvoltarea imaginii academice pozitive la 

nivel naţional şi internaţional printr-o abordare integrată a activităţilor academice; 

8.  Evidenţierea calităţii programelor de studiu şi cercetare, a modalităţilor de predare şi 

interacţionare cu studenţii. 

 

 

Subdiviziunele SECVS: 

 
1. Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii; 

2. Filarmonica pentru copii; 

3. Ateneul universitar; 

4. Centrul de instruire complementară. 
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CENTRUL DE GHIDARE ÎN CARIERĂ ȘI RELAȚII CU PIAȚA MUNCII 

 
Prin natura activităților sale, Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii colaborează cu 

licee, firme, companii, organizații non-guvernamentale, departamente similare din alte universități 

și specialiști din domeniile psihologiei, științelor educației din cadrul Universității noastre sau alte 

organizații specializate. 

Principiul de bază al Centrului de ghidare în carieră și realații cu piața muncii (CGCRPM) constă 

în integrarea serviciilor pentru studenți pe axa temporală a vieții de student în USARB: 

1. orientarea educațională și în carieră înainte de admiterea în USARB; 

2. studenția în cadrul ciclurilor licență, masterat, doctorat; 

3. absolvirea studiilor; 

4. inserția pe piața muncii și integrarea în comunitatea alumni a USARB. 

 

Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii interacționează în mod direct cu studenții 

și potențialii studenți ai USARB, oferind servicii de consiliere și training, în care se implică toți 

specialiștii Centrului. 

În urma colaborării strânse cu facultățile din USARB și a promovării serviciilor CGCRPM direct 

în facultăți – în fața studenților - în mediul online și offline, au  primit solicitări de sesiuni de 

consiliere față în față dar și la distanță (email sau telefon) de la următoarele categorii de 

beneficiari: 

1. cadre didactice care solicită servicii de consiliere pentru studenții care se confruntă cu 

diferite probleme; 

2. angajați din aparatul administrativ al USARB care interacționează foarte mult cu studenții; 

3. părinți care au solicitat servicii de consiliere educațională și orientare școlară pentru 

copiii lor, elevi de liceu în clasele a XI-a sau a XII-a, care doresc să urmeze cursurile 

unei facultăți din USARB; 

4. studenți care cer o evaluare obiectivă a propriei personalități, studenți care solicită ajutor 

pentru aplicațiile pe care urmează să le depună pentru stagii de practică sau pentru joburi.  

Alte domenii de interes ale studenților: autocunoașterea și posibilitățile de dezvoltare 

personală, modalități de participare la diferite programe în calitate de voluntar, 

diversificarea ofertei de training-uri a Centrului. 

 

Ca și în anii anteriori, de la înființarea CGCRPM, serviciile Centrului au fost promovate direct 

prin class-shout-uri, în cadrul training-urilor, evenimentelor de carieră dar și în mediul online, cu 

scopul de a face cunoscută oferta serviciilor de consiliere. 

 

Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii mediază comunicarea dintre organizațiile 

direct interesate de integrarea studenților pe piața muncii și facultățile Universității, oferă date 

necesare evaluării Universității privind inserția absolvenților pe piața muncii, nivelul de 

satisfacție al studenților sau informații și date utile procesului adaptării curriculumului 

universitar care trebuie să răspundă cât mai bine nevoilor principalilor beneficiari ai USARB, 

studenții. De asemenea, prin activitatea celor două centre, baza de date cu absolvenții USARB 

este dezvoltată în permanență, făcând posibilă monitorizarea mai eficientă a traiectoriei 

profesionale a acestora. 
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Beneficiarii serviciilor de informare profesională și orientare în carieră – 

descriere și activități specifice 

 
1. Studenți de la cele 4 Facultăți ale USARB, înscriși la studii de licență sau masterat 

2. Elevi de liceu din orașul Bălți și Zona de Nord a Moldovei prin intermediul următoarelor 

evenimente: 

- Ziua Porților Deschise: elevi de liceu; 

- Caravana USARB: liceeni din orașul Bălți și din Zona de Nord a Republicii Moldova; 

3. Absolvenți USARB: absolvenți care doresc să-și continue studiile sau își căută un loc de 

muncă; 

4. Angajați USARB (cadre didactice sau personal administrativ):  care au solicitat 

consiliere pentru studenții cu care interacționează sau au participat la training-uri organizate 

special organizate pentru ei; 

 

5. Părinți ai elevilor de liceu care doresc să urmeze cursuri ale facultăților din USARB sau 

părinți ai 

studenților noștri. 

 

Activități desfășurate 

Dintre activităţile cele mai importante planificate pentru anul universitar 2021-

2022 s-au realizat următoarele: 
 

Nr. 

crt. 

Evenimente Descriere 

1.  Ziua Porților Deschise Organizator: Centrul de ghidare în carieră și 

relații cu piața muncii 

Data: 22 mai, 2022 

La eveniment au participat cca. 250 de elevi din 

liceeile și colegiile din Nordul Republicii 

moldova. În curtea universității au fost amenajate 

patru zone informative unde facultățile, biblioteca 

universitară, departamentul relații internaționale, 

autoguvernarea studențească și altele au prezentat 

oferta educațională, fondul bibliografic al 

universității, proiecte internaționale pentru studenți 

(mobilitatea academică și cercetarea științifică) și 

activități extracuriculare pentru tineri. 

 

2.  Caravana USARB Organizator: Centrul de ghidare în carieră și 

relații cu piața muncii 

Perioada: martie – mai, 2022 

În cadrul ediției din anul 2022, colaboratorii și 

studenții USARB au reușit să informeze peste 

2000 de absolvenți din licee și colegii despre 

oferta și serviciile educaționale ale USARB.  

Au fost vizitate peste 30 de instituții de învățământ 

din raioanele de Nord și mun. Bălți.  

3.  Programul de pregătire pentru 

Examenul Național de 

Bacalaureat 

Organizator: Centrul de ghidare în carieră și 

relații cu piața muncii 

Perioada: 3 martie – 16 aprilie 2022 

Cadrele didactice universitare au realizat activități 
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pentru disciplinele la care elevii susțin examenul 

național de bacalaureat. Participarea la aceste 

activități este gratuită și deschisă tuturor elevilor. 

Disciplinele propuse pentru desfășurarea 

programului de pregătire pentru examenul national 

de bacalaureat: 

1. Limba și literatura română; 

2. Limba engleză; 

3. Limba franceză; 

4. Matematica; 

5. Istoria. 

În acest an peste 2000 de elevi s-au înscris la 

cursurile de pregătire pentru examenul de 

Bacalaureat.  

https://usarb.md/centrul-de-ghidare-in-cariera-si-

relatii-cu-piata-muncii/  

 

 

Deasemenea, pentru a  facilita determinarea traseului professional a viitorilor studenți, dar și 

pentru o mai bună comunicare cu Comunitatea USARB, Centrul de ghidare în carieră și relații cu 

piața muncii a desfășurat următoarele acțiuni: 

 actualizat materiale informative (flyere, broşuri, mape) referitoare la oferta educaţională a 

Universităţii; 

 a creat și administrează mai multe platforme de comunicare cu absolvenții de licee, 

studenții, absolvenții și angajații USARB: 

 3 canale pe Telegram:  

https://t.me/usarbnews 

https://t.me/admitereusarb 

https://t.me/usarblive 

 Instagram: https://instagram.com/usarb.md?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 Facebook: https://www.facebook.com/groups/3201471429931613  

 

CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ A 

STUDENȚILOR ȘI COLABORATORILOR USARB 

 
Secția pentru educație, cultură și viață studențească coordonează informarea studenților 

Universității despre oportunitățile de participare în proiecte, activități de voluntariat, evenimente 

cultural-artistice în beneficiul Universității, precum și despre concursurile științifice, de creație, 

artistice, sportive etc. 

1. Asigură informarea, asistența și consilierea studenților Universității în vederea elaborării 

și implementării proiectelor în beneficiul Universității; 

2. Verifică expedierea informației necesară organizațiilor studențești, facultăților privitor la 

planificarea, organizarea și desfășurarea activităților artistice, culturale, sportive etc., 

precum și pentru participarea studenților Universității la evenimente sociale, cultural-

artistice, sportive și de voluntariat la nivel național și internațional; 

3. Coordonează procesul de selecție a candidaților la concursurile studențești organizate la 

nivel instituțional; 

https://usarb.md/centrul-de-ghidare-in-cariera-si-relatii-cu-piata-muncii/
https://usarb.md/centrul-de-ghidare-in-cariera-si-relatii-cu-piata-muncii/
https://t.me/usarbnews
https://t.me/admitereusarb
https://t.me/usarblive
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fusarb.md%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D%26fbclid%3DIwAR1rEHBvFG_1bTTVo6quqoYBd9v49arfKiMlROozdnMphV4CzCLm-aZWn0E&h=AT290vSaL5PYtY9iGR7pVSBm9ZHljsaP-qTBH8T2jezjLrhFxYe-_Z0eR7xi3CC3FnTY5E6zLJbrNxb5D7d6SKEBqSoQjNMK9XyT3zAHLUdGYE1-L6tJ_uxxUh-VXCBOhaO7qg
https://www.facebook.com/groups/3201471429931613
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4. Monitorizează activitatea studenților în cadrul evenimentelor cultural-artistice, sportive și 

de voluntariat la nivel instituțional, național și internațional, după caz; 

5. Participă la evenimente de informare și promovare a oportunităților de colaborare cu 

organizațiile studențești din țară și de peste hotare; 

6. Coordonează scrierea / perfectarea / încheierea acordurilor de colaborare cu organizațiile 

studențești din țară și de peste hotare; 

7. Ghidează activități de promovare ale evenimentelor sociale, cultural-artistice, sportive și 

de voluntariat studențești în scopul creșterii vizibilității rezultatelor înregistrate. 

Activități desfășurate 

Dintre activităţile cele mai importante planificate pentru anul universitar 2021-

2022 s-au realizat următoarele: 
 

Nr. 

crt. 

Evenimente Descriere 

1.  Zilele Universității Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească 

Data: 12-14 octombrie, 2021 

Au fost realizate mai multe materiale video în care a 

fost scos în evidență și pus în valoare aspectul 

arhitectonic și cultural al Universității. Trei 

absolvenți USARB au înregistrat numere muzicale, 

care au fost plasate pe pagina de Facebook.  

 

2.  Ziua Internațională a Educației 

și a Lucrătorului din Domeniul 

Ănvățământului 

Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească 

Data: 5  octombrie, 2021 

În contextual restricțiilor Covid 19, evenimentul a 

fost organizat online. Administrația USARB și 

studenții au felicitate profesorii în peste 6 limbi și, 

au adus un omagiu pritr-un concert virtual. 

 

3.  Săptămâna Națională a 

Tineretului și Ziua Studentului 

Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească, Facultățile, ASUSARB 

Data:  8-14 noiembrie, 2021 

Pentru organizarea și desfășurarea acestei Săptămâni 

au fost implicați mai multe cadre didactice și 

studenți, ceea ce demonstrează implicare activă a 

tinerilor din Universitatea noastră, dar și din mun. 

Bălți. 

 Ateliere motivaționale 

 Traininguri pe diverse domenii de interes 

 Dezbateri 

 Concursuri 

 Emisiuni TV 

https://media.usarb.md/2021/11/04/saptamana-

nationala-a-tineretului-2021/  

4.  Ziua Internală a Familiei Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească, Facultățile, ASUSARB 

Data:  15 mai, 2022 

Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Familiei, 

https://media.usarb.md/2021/11/04/saptamana-nationala-a-tineretului-2021/
https://media.usarb.md/2021/11/04/saptamana-nationala-a-tineretului-2021/
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Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, în 

comun cu alte organizații și parteneri, a desfășurat 

mai multe activități în scopul evidențierii 

importanţei și a rolului familiilor în societate. 

https://media.usarb.md/2022/05/11/invitatie-ziua-

internationala-a-familiei/  

5.  Omagiu lui Alecu Russo – 

patronal spiritual al USARB 

Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească, Facultățile 

Data:  17 martie, 2022 

https://media.usarb.md/2022/03/17/astazi-17-

martie-reprezinta-o-zi-importanta-pentru-

universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti-

intrucat-este-ziua-de-nastere-a-scriitorului-

roman-alecu-russo-patronul-spiritual/  

6.  Ziua Internațională a 

Pădurelor   

Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească, Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă,, 

Data:  21 martie, 2022 

https://media.usarb.md/2022/03/22/ziua-

internationala-a-padurelor-fost-marcata-la-

universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti/  

7.  Șef de promoție 2022 Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească, Facultățile 

Data:  20 iulie, 2022 

https://media.usarb.md/2022/07/21/usarb-si-a-

prezentat-sefele-de-promotie-2022-va-multumesc-

ca-ati-crezut-in-mine-si-ca-mi-ati-dat-o-sansa-de-a-

ma-afirma/  

 

8.  Ceremonia de înmânare a 

diplomelor de Licență și Master 

Organizator: Secția pentru educație, cultură și viață 

studențească, Facultățile 

Data:  20-21 iulie, 2022 

Licență 

https://media.usarb.md/2022/07/20/dragi-

absolventi-sunteti-mult-mai-fericiti-decat-

oamenii-obisnuiti-la-usarb-s-a-desfasurat-

ceremonia-de-absolvire-a-studentilor-de-la-

licenta-promotia-2022/  

Master 

https://media.usarb.md/2022/07/21/astazi-la-

usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-si-

de-inmanare-a-diplomelor-de-studii-superioare-

de-master-2022/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.usarb.md/2022/05/11/invitatie-ziua-internationala-a-familiei/
https://media.usarb.md/2022/05/11/invitatie-ziua-internationala-a-familiei/
https://media.usarb.md/2022/03/17/astazi-17-martie-reprezinta-o-zi-importanta-pentru-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti-intrucat-este-ziua-de-nastere-a-scriitorului-roman-alecu-russo-patronul-spiritual/
https://media.usarb.md/2022/03/17/astazi-17-martie-reprezinta-o-zi-importanta-pentru-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti-intrucat-este-ziua-de-nastere-a-scriitorului-roman-alecu-russo-patronul-spiritual/
https://media.usarb.md/2022/03/17/astazi-17-martie-reprezinta-o-zi-importanta-pentru-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti-intrucat-este-ziua-de-nastere-a-scriitorului-roman-alecu-russo-patronul-spiritual/
https://media.usarb.md/2022/03/17/astazi-17-martie-reprezinta-o-zi-importanta-pentru-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti-intrucat-este-ziua-de-nastere-a-scriitorului-roman-alecu-russo-patronul-spiritual/
https://media.usarb.md/2022/03/17/astazi-17-martie-reprezinta-o-zi-importanta-pentru-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti-intrucat-este-ziua-de-nastere-a-scriitorului-roman-alecu-russo-patronul-spiritual/
https://media.usarb.md/2022/03/22/ziua-internationala-a-padurelor-fost-marcata-la-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti/
https://media.usarb.md/2022/03/22/ziua-internationala-a-padurelor-fost-marcata-la-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti/
https://media.usarb.md/2022/03/22/ziua-internationala-a-padurelor-fost-marcata-la-universitatea-de-stat-alecu-russo-din-balti/
https://media.usarb.md/2022/07/21/usarb-si-a-prezentat-sefele-de-promotie-2022-va-multumesc-ca-ati-crezut-in-mine-si-ca-mi-ati-dat-o-sansa-de-a-ma-afirma/
https://media.usarb.md/2022/07/21/usarb-si-a-prezentat-sefele-de-promotie-2022-va-multumesc-ca-ati-crezut-in-mine-si-ca-mi-ati-dat-o-sansa-de-a-ma-afirma/
https://media.usarb.md/2022/07/21/usarb-si-a-prezentat-sefele-de-promotie-2022-va-multumesc-ca-ati-crezut-in-mine-si-ca-mi-ati-dat-o-sansa-de-a-ma-afirma/
https://media.usarb.md/2022/07/21/usarb-si-a-prezentat-sefele-de-promotie-2022-va-multumesc-ca-ati-crezut-in-mine-si-ca-mi-ati-dat-o-sansa-de-a-ma-afirma/
https://media.usarb.md/2022/07/20/dragi-absolventi-sunteti-mult-mai-fericiti-decat-oamenii-obisnuiti-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-a-studentilor-de-la-licenta-promotia-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/20/dragi-absolventi-sunteti-mult-mai-fericiti-decat-oamenii-obisnuiti-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-a-studentilor-de-la-licenta-promotia-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/20/dragi-absolventi-sunteti-mult-mai-fericiti-decat-oamenii-obisnuiti-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-a-studentilor-de-la-licenta-promotia-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/20/dragi-absolventi-sunteti-mult-mai-fericiti-decat-oamenii-obisnuiti-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-a-studentilor-de-la-licenta-promotia-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/20/dragi-absolventi-sunteti-mult-mai-fericiti-decat-oamenii-obisnuiti-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-a-studentilor-de-la-licenta-promotia-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/21/astazi-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-si-de-inmanare-a-diplomelor-de-studii-superioare-de-master-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/21/astazi-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-si-de-inmanare-a-diplomelor-de-studii-superioare-de-master-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/21/astazi-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-si-de-inmanare-a-diplomelor-de-studii-superioare-de-master-2022/
https://media.usarb.md/2022/07/21/astazi-la-usarb-s-a-desfasurat-ceremonia-de-absolvire-si-de-inmanare-a-diplomelor-de-studii-superioare-de-master-2022/


9 
 

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ SAU DIN ALTE FONDURI 

NAȚIONALE, IMPLEMENTATE CU IMPLICAREA SECVS 

 

Titlul proiectului: „Eroii Bălțiului interbelic” 

Date generale despre proiect 

 

I. Potențialul științifico-creativ: 

Nr. 

de 

ord. 

 

Nume/Prenume 

 

Facultatea 

 

Adresa 

electronică 

 

Telefon  

1. Vrabie Diana 

(conferenţiar universitar, 

doctor în filologie) 

Coordonatorul 

proiectului 

Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, 

Facultatea de Litere 

 

dianaeni99@gm

ail.com 

 

 

 

+0040754282741 

2. Nelea Chihai Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți 

nelea.cogilnicea

n1995@gmail.c

om 

 

+37362154941 

3. Victor Grigor Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți 

victor.grigor@ 

usarb.md 

 

+37368646404 

4. Virginia Guțu Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, 

Facultatea de Litere 

virginia.gutu.19

99@gmail.com 

+37368947440 

5. Mihai Crudu Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

mihail.crudu96

@gmail.com 

+37360378709 

6. Maria Rotaru Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, 

Facultatea de Litere 

rotarumaria826@gmail.c

om  

 

+37369601723 

 

7. Mihaela Albot Universitatea de albotm2001@g +37361073665 

mailto:rotarumaria826@gmail.com
mailto:rotarumaria826@gmail.com
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Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, 

Facultatea de Litere 

mail.com 

8. Elena-Mădălina Rotaru Universitatea de 

Stat „Alecu Russo” 

din Bălți, 

Facultatea de Litere 

elenamadalinanew@gma

il.com 

 

+37369178567 

 

Perioada de desfășurare al proiectului: 01.09.2021 – 30.11.2021 

Descrierea proiectului  

Bălțiul interbelic rămâne încă o necunoscută ce și-a trăit cu demnitate trista izolare, marea sin-

gurătate și suferință, constituind, în același timp, un spațiu al moștenirii și al conservării unui 

excepțional patrimoniu identitar, prea puțin cunoscut și valorificat. Considerăm de o majoră 

importanță aducerea în lumină a contribuției marilor personalități, adevărați eroi ai neamului, 

care  și-au asumat implicarea în dezvoltarea Bălțului interbelic, în culturalizarea și românizarea 

acestui ținut,  în depășirea crizelor economice etc. Într-un peisaj politic zbuciumat şi 

contradictoriu, într-o societate angrenată în schimbări masive și într-o epocă marcată de crize 

economice, aceste personalități (Visarion Puiu, Etti-Rossa Spirer, Emanoil Catelly, Ion Pelivan etc.) 

au reușit performanța de a menține linia necesară a continuității, relevându-și contribuția în lupta 

pentru autonomia Basarabiei în domeniile administrativ, economic, cultural; în alegerea puterii 

supreme în ținut – Sfatul Țării; în introducerea limbii materne a populației majoritare din Basarabia 

ca limbă oficială în administrație și justiție, ca limbă de predare în școală și în serviciul religios în 

biserică etc. Cu toate acestea și în pofida valoroaselor contribuții ale acestor oameni de stat, 

cărturari sau simpli învățători, apostolatul românesc din perioada interbelică rămâne încă un 

fenomen insuficient de studiat pe plan istoriografic.  

Prin proiectul ,,Eroii Bălțiului interbelic” propunem să relevăm activitatea prodigioasă a 

intelectualității bălțene. 

 

Scopul proiectului: relevarea impactului personalităților notorii, aparținând unor domenii 

diferite (cultură, teologie, pedagogie, drept, istorie), care au contribuit, în perioada interbelică, la 

dezvoltarea Bălțului, convertindu-se în veritabili apostoli ai neamului românesc. 

 

 Grupurile țintă 

1. Elevii municipiului Bălți 

2. Studenții comunității USARB 

3. Cadrele didactice din mun. Bălți și localitățile limitrofe 

4. Funcționarii bibliotecilor și muzeelor din Bălți în ideea diseminării proiectului.  

 

 Activitățile proiectului.  

Nr. de 

ord. 

 

Titlul activității 

 

Perioada  

 

Acțiunele derulate 

1.  Filmul documentar: ,,Eroii Bălțiului 

interbelic” 

noiembrie 2021 Prezentarea 

produsului final în 

cadrul USARB și pe 

rețele de socializare 

2.  Masa rotundă: Eroii Bălțiului 

interbelic – ,,ambasadori” ai 

1 decembrie, cu 

prilejul celebrării 

Biblioteca USARB 

mailto:elenamadalinanew@gmail.com
mailto:elenamadalinanew@gmail.com
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neamului românesc. Zilei Naționale a 

României 

 

 

Parteneri și asociații. 

1. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 

2. Centrul de Informare al României la Bălți 

3. Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 

4. Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți 
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