
 

 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi 

Programul Erasmus+  

Acțiunea-cheie 1-Mobilitatea persoanelor în scop educațional 

Raport cu privire la Mobilitatea academică internațională  

 

Prenume/ nume:Boincean Boris 

Titlul didactic și științific:profesor cercetator,doctor habilitat in agricultura 

Universitatea/instituția gazdă, țara: Universitatea A Coruna,Spania 

Perioada mobilității:06-13 Mai,2017 

Tipul de mobilitate (formare/predare):predare 

1. Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

Vizita la Universitatea A Coruna din Spania a fost una foarte benefica in plan 

profesional,deoarece a permis de a familiariza cu experienta colegilor de breasla din Spania,de a 

cunoaste mai bine problemele cu care se confrunta D-lor in aspect stiintific,didactic si 

organizational 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

Obiectivele de baza au fost participarea cu lectii in fata corpului 

profesoral,studentilor,masteranzilor si doctoranzilor referitor la posibilitatile de tranzitie la un 

sistem de agricultura durabila;stabilirea unor relatii de colaborare stiintifica dintre cele doua 

universitati,inclusiv in cadrul Programului European Horizon 2020. 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

In rezultatul vizitei a fost discutata posibilitatea stabilirii  unui consortiu international pentru 

inaintarea unui proiect in cadrul Programului European Horizon 2020.In final concursul a fost 

cistigat cu participarea unei institutii de cercetari stiintifice din Spania din regiunea Zaragoza.In 

toamna anului 2019 va fi semnat contractul de colaborare cu participarea Universitatii de Stat 

Alecu Russo din Balti si Institutul de Cercetari pentru Culturile de Cimp”Selectia”. 

A fost organizata o vizita reciproca a unui profesor de la Universitatea A Coruna la USARB,care 

a permis studentilor si cadrerlor didactice de la catedra de stiinte ale naturii si agroecologie de a-

si face cunostinta cu metodele progresiste de cercetare in domeniul agriculturii de precizie cu 

posibilitati de aplicare.Am convenit efectuarea unui schimb de mostre de sol,dar procedurile 



vamale complicate n-au permis de a transmite probele de sol in Spania unde exista posibilitati 

fantastice in cadrul Universitatii de analize aprofundate a plantelor,solului si apei. 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

In primul rind au fost sustinute 2 prelegeri pentru profesori,studenti,masteranzi si doctoranzi cu 

abordarea urmatoarelor aspecte: 

-necesitatea tranzitiei la un sistem de agricultura durabila 

-managementul durabil al solului in conditiile incalzirii globale 

-calitatea(sanatatea) solului si productivitatea culturilor 

-folosirea ecosistemelor naturale ca model de dezvoltare pentru ecosistemele agricole s.a. 

Dupa prelegeri a avut loc un dialog foarte util unde ne-am impartasit cu experienta acumulata pe 

ambele parti referitor la masurile de stimulare a tranzitiei la un sistem de agricultura durabila. 

5. Rezultate/impact: 

 

 Nivel institutional (USARB) 

 

A fost stabilita o colaborare pe 4 ani in cadrul unui proiect European cu parteneri din Spania 

incepind cu Septembrie 2019 cu participarea USARB si ICCC”Selectia” 

 

 Nivel individual 

 

Am insusit experienta didactica a colegilor din Spania privind disciplinile care ma preocupa. 

 

 Nivel regional/national 

Suntem in cautarea modului de conlucrare pe viitor,adica stabilirea unui parteneriat cu 

sustinere financiara in realizarea proiectelor commune.Problema ramine deschisa-cine ar 

putea semna astfel de contracte de colaborare reciproca cu sustinere financiara? 

Banuim ca problema tine de competenta Miniserului de Educatie,Cultura si Cercetare,pe 

de o parte ,si Ministerul corespunzator din Spania.O alta solutie ar fi un accord dintre 

academiile de stiinte.Ramine sa clarificam cum procedam,dar cu siguranta aici sunt 

perspective de conlucrare mai fructuoase. 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 

Rezultatele mobilitatii au fost discutate cu colegii de la catedra si USARB. 

 

 

7. Concluzii, sugestii, alte opiniii 

Concluzia de baza a acestui program de mobilitate este ca astfel de vizite sunt foarte utile si 

deschid noi oportunitati de colaborare si schimb de informative la nive de doua tari si la nivel de 

Comunitate Europeana si nu doar. 



Propunem senmarea unui accord de colaborare dintre cele doua ministere din Spania si Moldova 

cu acoperire financiara in vederea organizarii concursului pentru proiecte de importanta si interes 

reciproc. 

Ar fi cazul la fel de organizat scoli de vara unde studentii din ambele state ar avea posibilitate sa 

se cunoasca mai bine,cu atit mai mult ca noi avem si programe de studii in domeniul limbii 

spaniole.Probabil ca Ministerul Educatiei din Spania ar putea propune si posibilitati de finantare 

prin intermediul diferitor organizatii guvernamentale si non-guvernamentale. 

Urmeaza sa stabilim la fel posibilitati reciproce de organizare a schimbului de studenti,analogic 

celui organizat la USARB in toamna anului 2017 cu o studenta de la Universitatea din 

Grenada,Spania pe problem de biologie generala si ecologie. 

 

 

 

            

 

 


