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Nr. DIRECŢII
1
 PRIORITĂŢI OBIECTIVE 

1 

 

 Patrimoniul naţional şi dezvoltarea 

societăţii 

 Identificarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural, 

dezvoltarea  statului de drept 

Epistemologia fenomenelor culturale, istorice, lingvistice, literare, 

artistice. 

  
Căile de consolidare a statului de drept în contextul integrării 

europene. 

  
Analiza  sistemului justiţiei naţionale cu scopul  sporirii 

funcţionalităţii legilor. 

  Cercetarea problemelor actuale de istorie a Moldovei. 

  Studiul proceselor de evoluţie a limbii şi literaturii române. 

  Studierea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional. 

  
Impactul transformărilor sociale, politice şi demografice din 

Republica Moldova asupra procesului integrării europene. 

  
Educaţie şi formare pe parcursul 

vieţii 

Dezvoltarea sistemului educaţional naţional din perspectiva societăţii 

bazate pe cunoaştere racordat la valorile europene. 

  
Continuitatea procesului instructiv şi a mecanismelor de formare a 

personalităţii. 

  Factorii sociali, psihologici şi pedagogici de formare a resurselor 
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umane pentru economia naţională prin sistemul educaţional. 

  Dezvoltarea modelelor de formare continuă de-a lungul vieţii. 

2 
 

Materiale, tehnologii şi produse 

inovative 

 Nanotehnologii şi materiale 

multifuncţionale  noi 

Nanotehnologii cost-efective, materiale nanostructurate, compozite 

noi pentru electronică, spintronică, optoelectronică şi fotonică. 

  Concepte şi metode teoretice noi. 

  Fizica stării condensate. 

  
Proiectarea şi oţinerea materialelor noi multifuncţionale cu aplicaţii în 

industrie. 

  Suportul ştiinţific în asigurarea 

securităţii ecologice a ţării 

Studii de management al calităţii resurselor acvatice, procedee şi 

tehnologii avansate pentru tratarea apelor naturale şi reziduale. 

  Studiul proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale sistemelor vii. 

  
Metode biotehnologice de obţinere a preparatelor microbiene 

polifuncţionale prietenoase mediului. 

  Cercetări în chimia ecologică a mediului ambiant. 

  
Compuşi chimici polifuncţionali Sinteza compuşilor chimici utili pentru medicină, industrie şi 

agricultură. 

  
Obţinerea substanţelor chimice din materie primă locală pentru 

utilizarea în economia naţională. 

  
Elaborarea metodelor de analiză şi studiul proprietăţilor fizice, fizico-

chimice, chimice şi biochimice ale noilor compuşi şi nanocompozite. 



  
Suport matematic la soluţionarea 

problemelor complexe ale ţării 

Sisteme algebrice şi ecuaţii diferenţiale pentru aplicaţii în 

criptografie, biologie, ecologie, energetică. 

  

Metode matematice şi de calcul performant pentru utilizare în 

cercetările ştiinţifice şi în învăţămîntul inovaţional, algoritmi 

numerici avansaţi şi tehnologii pe supercalculatoare. 

  

Studii fundamentale în geometria discretă, control optimal şi sisteme 

de evoluţie cu aspecte practice pentru cuasicristale, nanostructuri şi 

matematici financiare. 

  Sisteme şi tehnologii informatice Sisteme informatice de gestiune a activităţii economice. 

  
Sisteme informatice pentru managementul activităţilor de cercetare-

dezvoltare-inovare. 

  
Economia bazată pe cunoaştere Strategii de dezvoltare a potenţialului uman în contextul formării 

societăţii bazate pe cunoaştere. 

  Cercetarea spaţiului rural cu scopul dezvoltării durabile. 

3 Sănătate şi biomedicină Fortificarea sănătăţii Etiopatogenia, metode de profilaxie, diagnostic, tratament şi 

reabilitare a celor mai frecvente maladii: 

 ale sistemului nervos şi psihic 

 genetice 

Tehnologii şi metode de obţinere a preparatelor medicamentoase din 

materie primă locală. 

4 Biotehnologie Suportul ştiinţific în asigurarea 

securităţii alimentare a ţării 

Elaborarea tehnologiilor de combatere a eroziunii şi sporire a 

fertilităţii solului, de optimizare a nutriţiei plantelor pentru obţinerea 



recoltelor scontate. 

Crearea noilor soiuri şi hibrizi ai culturilor de câmp, pomicole, 

viticole, legumicole, plante medicinale cu potenţial genetic 

programat. 

Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor 

moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale 

organismelor vii. 

5 Eficienţă energetică şi valorificarea 

surselor regenerabile de energie 

Securitatea energetică Noi materiale, dispozitive şi echipamente pentru complexul energetic 

şi valorificarea energiei  regenerabile (hidro; eoliană, solară, 

biomasă). 

 

 

 


