
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE 
 

Direcţi strategică Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii (16.06) 

Programul de stat Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist 

din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953  

Cifrul 

proiectului 

Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

 

Termenul 

de realizare 

a proiectului 

Directorul 

de proiect, 

gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare 

pe anul 

2017,  

mii lei 

17.00419.06.01F 

Traumă, strategii de 

supraviețuire şi probleme de 

reintegrare socială în memoriile 

victimelor regimului totalitar-

comunist din RSS 

Moldovenească. Cercetări în 

raioanele din centrul Republicii 

Moldova  

 

Colectarea și cercetarea mărturiilor victimelor regimului 

totalitar comunist în RSS Moldovenească în localitățile din 

centrul Republicii Moldova. Valorificarea lor prin publicații, 

activități științifice și popularizarea în mijloacele mass-

media. Cercetarea fenomenului traumei post-totalitare și 

problemelor de reintegrare socială a victimelor regimului 

totalitar-comunist în Republica Sovietică Socialistă Moldo-

venească. Editarea unui volum de documente de istorie orală, 

publicații în ediții periodice naționale și internaționale, orga-

nizarea unei mese rotunde și al unui seminar metodologic; 

dezvoltarea arhivei (bazei de date) de istorie orală; participări 

la conferințe științifice naționale și internaționale; cooperarea 

cu alte grupuri ale proiectelor din cadrul Programul de Stat în 

vederea organizării în comun a conferințelor științifice, 

publicațiilor, conferințelor de presă, emisiunilor la posturile 

Radio și TV. 

Activitățile desfăşurate vor spori interesul și gradul de impli-

care a societății în cunoașterea și cercetarea domeniului me-

moriei trecutului totalitar-comunist, vor contribui la consoli-

darea mecanismelor de reconciliere a memoriilor concurente, 

la fortificarea coeziunii sociale, la susținerea comunicării 

inter-generaționale și la implicarea activă în aceste procese a 

societății civile. 

2017-2018 

Ludmila 

Cojocaru, dr. 

 

160,0 
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CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE APLICATE 

 

Direcţia strategică Materiale, tehnologii şi produse inovative (50.07) 

 

Programul de stat Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii (00353) 

 

Cifrul 

proiectului 

Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

 

Termenul 

de realizare 

a proiectului 

Directorul 

de proiect, 

gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare 

pe anul 

2017,  

mii lei 

16.00353.50.02A 

Materiale avansate în 

biofarmaceutică. Sinteza chimică, 

proprietăţi anticancer şi 

antibacteriene. 

Vor fi asamblaţi inhibitori moleculari antitumorali, antimic-

robieni şi antifungici de o nouă generaţie în baza 4-(orto-, 

meta- şi para-metoxifenil)tiosemicarbazonelor aldehidelor 

salicilice substituite şi compuşilor coordinativi ai fierului, 

cobaltului, nichelului, cuprului şi zincului cu aceste azome-

tine, obţinute date care caracterizează proprietăţile lor struc-

turale şi mecanisme de inhibare a celuleor de cancer MeW 

194, HeLa, BxPc3 şi celule normale MDCK.  

2016-2017 
Aurelian 

Gulea, acad. 
160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


