
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE 

 

Direcţia strategică Materiale, tehnologii şi produse inovative (16.02) 

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 

15.817.02.24F 

Strategii de elaborare a 

inhibitorilor moleculari 

antitumorali de o nouă 

generaţie. Sinteza, proprietăţi 

şi mecanisme de acţiune 

Vor fi asamblate molecule noi de provenenţă organică în baza 

produşilor de condensare a 4-alil-S-metilizotiosemicarbazidei 

cu 2-formil-, 2-acetil- şi 2-benzoil-piridine şi compuşi coordi-

nativi ai unor biometale cu aceste azometine. Va fi realizată 

investigarea structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi cance-

rostatice a tiosemicarbazonelor şi compuşilor coordinativi 

sintetizaţi. 

2015-2018 
Aurelian 

Gulea, acad. 
378,1 

15.817.02.25F 

Structura şi funcţionarea 

epibiozelor în 

hidroecosistemele naturale 

şi antropizate în vederea 

elaborării măsurilor de 

diminuare a prejudiciului 

socio-economic 

Vor fi colectate specii de hidrobionţi epibionţi din ecosiste-

mele acvatice. Se vor efectua cercetări privind adaptarea 

acestora la condiţiile de laborator, în vederea constituirii unor 

modele experimentale, cu potential de prognoză şi extrapolare. 

Vor fi elucidate particularităţile ciclului de reproducere la 

unele specii reprezentative de animale nevertebrate epibionte, 

se vor stabili modificările structurale ale populaţiilor acestora 

în fauna hidroecosistemelor. Va fi evaluată diversitatea şi sta-

rea speciilor de organisme epibionte din ecosistemele acvatice 

de diferit tip, precum şi din instalaţiile de irigare şi captare a 

apei. 

Vor fi elaborate şi validate modelele regresionale privind dina-

mica şi prognoza efectivului populaţiilor unor specii epibionte 

ca efect al modificărilor factorilor semnificativi naturali şi 

antropici. 

2015-2018 
Vadim Rusu,  

dr.  
272,6 

15.817.02.26F 

Structuri algebrice, 

geometrice şi sisteme de 

evoluţie 

Va fi stabilită structura atractorilor ecuaţiilor de evoluţie dissi-

pative sau de tip gradient. 

Vor fi stabilite condiţii de convergenţă a soluţiilor problemelor 

singular perturbare de tip hiperbolic-parabolic-eliptic cu neli-

nearităţi monotone.  

Va fi stabilită structura SIF, parametrizate de metrice compacte.  

2015-2018 
Andrei Perjan,  

dr. hab. 
271,7 
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Va fi stabilită acţiunea grupurilor în quasigrupuri derivabile 

recursiv, în tablete generalizate cu Wp-simetrii şi asupra 

poliedrelor echidistante în spaţii hiperbolice. 

15.817.02.27F 

Procese de interacţiune a 

ionilor elementelor de 

tranziţie şi pământuri rare 

cu defecte native şi de fon 

în mono- şi nanocristalele 

compuşilor II-VI 

Vor fi stabilite regimurile tehnologice de sinteză și creștere a 

monocristalelor de ZnSe:Ho, ZnSe:Y, ZnSe:Tb, ZnSe:Pd, 

ZnSe:Sb, ZnSe:Sb:V, ZnSe:V:Yb şi obținute serii de probe cu 

diferite concentraţii de impurităţi dopante. Va fi realizată sin-

teza nanopulberilor de ZnO, dopate cu elemente de pământuri 

rare (EPR) şi dezvoltată o metodă nouă de dopare a ZnO cu 

metale de tranziție (MT) în procesul de sinteză hidrotermală cu 

microunde. Va fi elaborată tehnologia de sinteză şi dopare a 

nanocristalelor de ZnSe prin metoda hidrotermală, obţinută o 

serie de probe, dopate cu ioni de MT şi EPR.  

Pe baza cercetării complexe a proprietăților electrice, lumi-

nescente şi optice a mono- şi nanocristalelor de ZnSe şi ZnO 

va fi stabilită dependenţa parametrilor ZnO nanodimensional 

de concentraţia impuriăţilor; vor fi stabilite particularităţi 

distincte de comportament a impurităţilor dopante în cristale 

cu dimensiuni reduse şi voluminoase; vor fi stabilite meca-

nismele şi propuse modele fizice a proceselor de incorporare a 

impurităţilor dopante şi interacţiunea acestora cu defectele 

native şi impurităţile de fon; vor fi identificate benzile de FL 

observate, stabilite mecanismele de radiaţie şi va fi studiat 

spectrul energetic al impurităţilor de MT şi EPR în mono- şi 

nanocristalele de ZnSe şi ZnO. 

Vor fi studiate tranziţiile intracentrale în limitele ionilor im-

purităţilor dopante, evaluate stările lor de sarcină şi nivelele 

energetice a stărilor fundamentale şi excitate. 

2015-2018 

Dumitru 

Nedeoglo,  

dr. hab. 

399,0 

15.817.02.28F 

Activizarea agenţilor 

chimici prin coordinare 

pentru obţinerea 

produselor inovative noi 

Vor fi realizate sintezele compușilor coordinativi cu o serie de 

elemente d cu folosirea reacțiilor redox, în special cea de 

dimerizare oxidativă a derivaților tiosemicarbazonei aldehidei 

salicilice. Produșii de reacție vor fi caracterizați prin diferite 

metode fizico-chimice: IR, CHNS și raze X pe monocristal. 

Ținînd cont de specificul reacțiilor de disulfurizare oxidativă 

a compușilor coordinativi ai manganului, în premieră, vor fi 

efectuate reacții catalitice și în prezența altor solvenți cu sco-

2015-2018 
Petru Bulmaga, 

dr. 
299,5 
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pul de a obține compuși coordinativi polinucleari sau supra-

moleculari cu proprietăți fizice relevante. 

15.817.02.29F 

Fenomene fononice şi 

termoelectronice în 

materiale nanostructurizate 

Vor fi cercetate teoretic dependențele coeficienților cinetici 

de bază ai purtătorilor de sarcină (conductibilitatea electrică, 

conductibilitatea termică, coeficientul Seebek) de dimensiunile 

geometrice ale nanofirelor segmentate Si/Ge, de temperatura 

și concentrația purtătorilor de sarcină. Vor fi determinați para-

metrii geometrici optimali ai nanofirelor pentru realizarea 

unui coeficient termoelectric figure of merit maximal. Va fi 

cercetată tranziția de la transportul de căldură nanodimen-

sional către transportul de căldură microdimensional și vor fi 

determinate domeniile de valori pentru secțiunile transversale 

ale nanofirelor, pentru  care are loc această tranziție. Vor fi 

stabilite particularitățile de depunere a peliculelor nanogranu-

late de metal-oxid din sistemul ZITO (ZnO-In2O3-SnO2), 

obținute prin metoda spray-pirolizei și vor fi obținute date 

privind formarea granulelor din diferite faze ale componen-

telor de bază a materialelor depuse. 

2015-2018 
Denis Nica,  

dr. hab. 
870,2 

 

Direcţia strategică Biotehnologie (16.05)  

 

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 

15.817.05.02F 

Substanţele biologic active 

ca bază a valorificării 

biotehnologiilor moderne 

în modularea şi adaptarea 

proceselor metabolice ale 

organismelor vii 

Va fi studiat efectul proteolizei limitate asupra proprietăţilor 

alergenice ale proteinelor din seminţe alimentare. Va fi stu-

diată proteoliza limitată a globulinei 11S alergene, Ara h3 din 

seminţe de arahide sub acţiunea papainei şi tripsinei (în coope-

rare cu Universitatea de Stat din New York, Binghamton, SUA). 

Va fi efectuat screeningul seminţelor populaţiei de Brassica 

rapa pe izoforme de esterază pentru cartarea QTL şi screenin-

gul seminţelor unei specii Brassica din colecţia VIR (în Insti-

tutul Resurselor Genetice Vegetale N. Vavilov, VIR, St.Peters-

burg, Rusia). Vor fi studiate caracteristicile biochimice ale 

2015-2018 
Aurelia Crivoi,  

dr. hab. 
1818,9 
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uleurilor eterice din formele iniţiale de M.spicata, Monarda 

fistuloza, M.piperita şi Helichrysum italicum pe parcursul 

perioadei de vegetaţie, puieţii din descendenţele lor generative 

şi din diferite condiţii ecologice şi regiuni geografice. Vor fi 

selectate formele perspective ca sursa substanţelor biologic 

active.  

Vor fi studiate acumulările uleiului de Origanum hirtum pe 

parcursul perioadei de vegetaţie. 

Va fi efectuat studiul polimorfismului proteic şi genetic la 

unele genotipuri de Glycine max (L.) Merrill cu rezistenţă 

contrastantă la factorii abiotici şi stabiliţi markerii moleculari 

asociaţi cu rezistenţă la secetă şi temperatură. 

Se vor obţine rezultate referitor la modificările indicilor 

hepatici şi hormonali în dereglările neuroendocrine pe fondul 

administrării fitopreparatelor. 

Vor fi elaborate noi procedee de obţinere a exopolizaharidelor 

acide, Se-componente şi sulfatate produse de cianobacteriile 

Spirulina platensis şi Nostoc linckia. 

 

Direcţi strategică Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii (16.06) 

 

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 

15.817.06.19F 

Literatura în spaţiul 

reprezentărilor: între Est şi 

Vest 

Va fi stabilită relația dintre „literatură”, „scriitor” ca obiecte 

ale reprezentărilor și natura reprezentărilor sociale. 

Va fi determinat locul romanului românesc din RM în 

istoriile literare editate în dreapta Prutului. 

Va fi elaborată „harta” receptării poeziei românești din RM 

în spațiul literar general românesc. 

Va fi elaborată şi publicată antologia Romanul românesc 

din Basarabia din anii 2000-2017. 

Va fi elaborat şi publicat volumul Literatura în spaţiul 

reprezentărilor: între Est şi Vest. 

2015-2018 
Maria 

Şleahtiţchi, dr. 
70,6 
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15.817.06.20F 

Centre rezidenţiale şi aşezări 

rurale din silvostepa pruto-

nistreană în mileniul I a. Chr. 

– prima jumătate a mileniului I 

p. Chr. 

Va fi realizată: 

– sistematizarea şi corelarea materialelor recoltate din 

săpăturile arheologice la obiectivele investigate în anul 

2016: estimarea diagnostică a categoriilor de vestigii 

mobile și a structurilor arheologice. 

– sinteza datelor arheologice și a celor interdisciplinare 

(geospațiale, geofizice, paleoantropologice, 

arheozoologice, pedologice etc.) obținute prin cercetările 

arheologice de teren; 

– repertorierea noilor situri arheologice cercetate;  

– recoltarea noilor materiale arheologice prin săpături 

sistematice și perieghetice la siturile din microzona 

Saharna, Stolniceni, Lipoveni etc. 

– redactarea studiului monografic „Siturile din sec. VII-III 

a. Chr. din Codrii Hânceştilor”. 

2015-2018 
Ion Niculiţă, 

dr.hab. 
265,8 

15.817.06.21F 

Politicile Republici Moldova 

în domeniul diasporei în 

contextul Acordului de 

asociere cu Uniunea 

Europeană: consolidarea 

rolului diasporei în dezvoltarea 

statului de origine 

În baza rezultatelor cercetării în teren se vor analiza reţelele 

sociale şi capitalulul uman al diasporei moldoveneşti. În 

acest scop se vor realiza următoartele sarcini: 

 formarea unei baze de date a instituțiilor (organizațiilor 

non-guvernamentale) Diasporei moldovenești, clasifica-

rea și caracterizarea lor. 

 identificarea potențialului cantitativ și calitativ al asocia-

țiilor Diasporei Moldovenești în Uniunea Europeană, 

Rusia, SUA și Canada.  

 sistematizarea și rangizarea problemelor ce stau în fața 

institutiilor Diasporei moldovenești la etapa actuală. 

2015-2018 

Valeriu 

Moşneaga, 

dr.hab. 

266,7 

15.817.06.22F 

Valorizarea patrimoniului 

naţional documentar al 

Republicii Moldova (surse 

istorico-religioase) 

Depistarea, identificarea şi confruntarea istoriografică şi 

informaţională a patrimoniului naţional documentar privind 

istoria Republicii Moldova. 

Studiul bibliografiei şi elaborarea metodologiei de cercetare. 

Prelucraraea surselor documentare din monumentele biseri-

cești din secolele XV-XVI. 

Va fi pregătit pentru publicare volumului „Inscripţii medie-

vale din lăcaşurile de cult din sec. XV-XVI”. 

2015-2018 
Ion Gumenîi, 

dr. hab. 
71,5 

15.817.06.23F 
Concepţia şi metodologia de 

realizare a conexiunii şi 

Vor fi elaborate demersuri praxiologice cu referire la siste-

mul de activităţi şi acţiuni privind asigurarea conexiunii şi 
2015-2018 

Vladimir Guţu, 

dr.hab. 
391,4 
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continuităţii între- şi intra- 

cicluri de învăţământ 

superior din perspectiva 

cadrului calificărilor şi 

clasificatorului de ocupaţii 

continuităţii între- şi intra- cicluri de învăţământ superior 

din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de 

ocupaţii pe dimensiunile: politici educaţionale şi instituţio-

nale, calificări şi finalităţi, planuri de învăţământ, conţinu-

turile instruirii, procesul de instruire, stagiile de practică. 

15.817.06.24F 

Istoricul învăţământului 

superior din Republica 

Moldova prin instituţii:  

Universitatea de Stat din 

Moldova 

Vor fi continuate investigațiile în A.N.R.M., în arhiva USM, 

arhiva Ministerului Educaţiei, Arhiva Organizațiilor Social-

Politice din Republica Moldova cu scopul de a depista ma-

teriale noi ce țin de istoria USM.  

Vor fi identificate, valorificate şi prezentate pentru tipar noi 

documente şi materiale referitoare la Istoria Universităţii de 

Stat din Moldova. 

2015-2018 
Ion Eremia, 

dr.hab. 
71,4 
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CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE APLICATE 

 

Direcția strategică Materiale, tehnologii și produse inovative (50.07) 

 

Cifrul 

proiectului 

Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

(maximum 2500 caractere cu spaţii) 

Termenul de 

realizare a 

proiectului 

Directorul de 

proiect, gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe 

anul 2017,  

mii lei 

15.817.02.34A 

Dispozitive optoelectronice 

şi de înregistrare a 

informaţiei optice obţinute 

pe bază de materiale 

semiconductoare 

multifuncţionale şi de 

structuri nanolamelare 

Vor fi obținute homo și heterojoncțiuni din InP cu strat epi-

taxial poInP. Vor fi cercetate caracteristicile electrice și foto-

electrice a structurilor cu stratul epitaxial optimizat. Vor fi 

obținute celule fotovoltaice cu eficienţa 15%. Vor fi obți-

nute heterostructuri nCdS-pCdTe:Sb, nCdS-pCdTe:Mn cu 

strat buffer CdO de grosimi optimale ( 8-10 nm ). Vor fi 

determinate parametrii electrici și fotoelectrici la 300 K și 

iluminare 100 mW/cm2. Vor fi obținute straturi de GaN 

dopate cu Zn depuse pe suporturi de Si cu straturi interme-

diare de AlGaN/AlN obținute prin reciclare termică a stratu-

rilor de AlN. Vor fi obținute straturi proprii de GaN cu gro-

simi ≤10 μm cu conductibilitatea electrică de tipul –n. Pe 

baza acestor straturi vor fi obținute joncțiuni p-n. 

Va fi asamblată și ajustată instalația pentru identificarea 

obiectelor organice cu mărimi ≤1 mm la o distanță de 15-20 m. 

Va fi elaborată metoda de prelucrare computerizată a imagi-

nilor optice şi holografice ale obiectelor înregistrate prin me-

toda schimbărilor fotostructurale a straturilor fotosensibile 

As-Se-S. 

Vor fi obținute structuri lamelare GaTe – CdTe și GaTe – 

ZnTe. Vor fi cercetate proprietățile electrice optice și foto-

luminiscente și vor fi formulate cerințele pentru construirea 

fotoreceptorului pentru regiunea UV a spectrului. 

2015-2018 
Sergiu Vatavu, 

dr. 
1881,0 

15.817.02.35A 

Elaborarea procedeelor de 

epurare a apelor reziduale 

de poluanţi greu 

bipodegradabili şi 

Va fi obţinută o schemă tehnologică a procesului de înlătu-

rare a agenţilor de emoliere din soluţii model şi ape reziduale 

textile prin metode de electroflotare, coagulare, electrofloto-

coagulare în combinaţie cu oxidarea catalitică și fotocatali-

2015-2018 
Maria Gonţa, 

dr.hab. 
859,7 
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compoziţia, autopurificarea 

chimică, posibilităţi de 

valorificare a apelor din 

bazinul Nistrului de jos 

tică cu peroxid de hidrogen în prezenţa ionilor de fier (II) şi 

adsorbţie consecutivă pe carbuni activi.  

Va fi elaborat un proces tehnologic nou de pretratare com-

plexă a deșeurilor agroindustriale de biomasă mixtă și obți-

nere a biogazului în condiții optime. Va fi studiată compo-

ziția sedimentului format în urma procesului de fermentare și 

vor fi indentificate căile de utilizare a lui în calitate de ferti-

lizant al solului.  

Va fi monitorizat sezonier compoziţia chimică, starea redox 

şi capacitatea de autopurificare chimică a apelor fl. Nistru în 

amonte şi aval de vărsare a afluenţilor Răut şi Ichel, precum 

şi compoziţia chimică a apelor din afluenţi şi lacurile din 

bazinul r. Bîc, Ghidighici şi Dănceni. 

Vor fi determinate mecanismele transformărilor fotochimice 

și celor redox catalitice a poluanţilor din diferite clase şi de-

terminaţi parametrii ce caracterizează autopurificarea apelor. 

15.817.02.36A 

Implementarea tehnologii-

lor de biologizare şi ecolo-

gizare a proceselor pedo-

funcţionale în condiţii de 

regim irigat şi neirigat prin 

utilizarea algelor azot 

fixatoare în calitate de 

fertilizatori 

Vor fi efectuate experimente în scopul estimării rolului 

algelor azot fixatoare în sporirea productivităţii plantelor de 

cultură în condiţii de irigare şi neirigate. Vor fi monitorizaţi 

indicii de mobilitate şi accesibilitate a apei, indicii de aşe-

zare (densitatea aparentă, porozitatea totală şi diferenţială), 

dinamica formării micro- şi macroagregatică a cernoziomu-

rilor în condiţii de biologizare a proceselor elementare 

pedogenetice în regim irigat şi neirigat. 

 

 

 

 

2015-2018 

Victor Şalaru, 

dr.hab. 
703,0 

15.817.02.37A 

 

 

Modele matematice şi 

calcul performant în 

soluţionarea problemelor 

cu caracter aplicativ 

În premieră, vor fi studiate proprietăţile complexului de re-

laţii multi-are cu grupurile de omologii neizomorfe cu zero. 

În baza proprietăţilor obţinute se vor elabora metode de solu-

ţionare a problemelor de amplasare cu ponderi speciale, defi-

nite pe elementele complexului. 

Va fi realizată construirea şi analiza teoretică a modelului de 

transport de tip multicriterial cu impunerea criteriului de 

minimizare a timpului maxim de realizare a soluţiei. Pentru 

modelul obţinut vor fi elaborate metode de soluţionare cu 

justificarea teoretică a acestora şi evidenţierea tipurilor de 

soluţii. 

Vor fi examinate probleme de modelare a proceselor decizio-

2015-2018 

Sergiu 

Cataranciuc,  

dr. hab. 

258,9 
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nale dinamice: a) Investigarea rolului informaţiei si modului 

de informare a jucătorilor, care participă la diferite procese 

dinamice de luare a deciziilor, prin utilizarea instrumentelor 

matematice ale teoriei jocurilor si modelarea proceselor de 

luare a deciziilor în funcţie de gradul de informare a deci-

denţilor. b) Construirea modelelor matematice de control 

Pareto-Nash-Stackelberg (PNS) discrete şi continue. Formu-

larea problemelor de control PNS şi stabilirea condiţiilor de 

existenţă a soluţiilor. Cercetarea proprietăţilor mulţimilor de 

soluţii. 

Vor fi elaborate produse software pentru soluţionarea nume-

rică a problemelor complexe ale fizicii matematice, definite 

pe domenii multiplu conexe. Vor fi examinate sisteme de 

ecuaţii algebrice liniare de dimensiuni mari. 

15.817.02.38A 

Dezvoltarea sistemelor 

informatice inteligente 

orientate pe familii de 

probleme decizionale cu 

aplicare în educaţie şi 

cercetare 

Vor fi realizate: 

 Dezvoltarea conţinuturilor digitale ale cursurilor electro-

nice: Sisteme Suport pentru Decizii (SSD), Rețele de 

Calculatoare (RC), Data Mining (DM), Elaborarea Gene-

rativă a Produselor Software (EGPS). 

 Elaborarea arhitecturii Bazei de Cunoștințe a Sistemului 

Expert pentru Diagnosticul Tulburărilor Psihice și de 

Compartament în Epilepsie (SE TPCE). 

 Elaborarea modelelor spectrale a imaginilor color ca 

transformare univocă din spațiul color RGB (red, green, 

blue). 

 Elaborarea modelelor generative ale itemilor cu răspuns 

deschis (cursurile SSD, RC, DM, EGPS). 

 Elaborarea prototipului SE TPCE. 

 Dezvoltarea sistemului suport extins de procesare a ima-

ginilor din domeniul interferometriei. 

 

 

2015-2018 

Gheorghe 

Căpăţână, dr. 
186,2 

15.817.02.39A 

Celule solare multi-

joncţiune pe baza 

straturilor subţiri 

nanostructurate din 

semiconductori organici şi 

anorganici 

Vor fi optimizaţi parametrii experimentali pentru sinteza po-

limeranalogilor din copolimeri carbazolici CEM:OMA: clo-

rura de acriloil cu hidroxiftalocianine de Zn, Cu şi realizată 

integrarea acestora în structuri pentru realizarea dispozitive-

lor fotovoltaice. 

Vor fi sintetizaţi copolimeri carbazolici cu un conţinut de 

2015-2018 
Tamara 

Potlog, dr. 
116,8 
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10, 20 si 30 mol% clorura de acriloil, ce vor servi în calitate 

de polimer suport pentru grefare prin metoda polimerizării 

radicalice în prezenţa iniţiatorului azo-bis-izobutironitril 

(AIBN). 

Vor fi obţinuţi polimeri analogi prin grefarea hidroxiftalo-

cianinelor de Zn şi Cu cu copolimeri CEM:OMA:clorura de 

metacriloil.  

Va fi realizată sinteza polimeganalogilor în soluţie de cloro-

form sau clorobenzen la temperatura camerei în prezenta 

bazei organice trietilamina. 

Se vor realiza cercetări spectrale în UV, IR, X-red cât şi 

analiza elementală. 

 

Direcția strategică Patrimoniul național și dezvoltarea societății (08.07) 

 

Cifrul 

proiectului 

Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

(maximum 2500 caractere cu spaţii) 

Termenul 

de realizare 

a proiectului 

Directorul de 

proiect, 

gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe 

anul 2017,  

mii lei 

15.817.06.06A 

Interferenţe dintre viaţa 

profesională şi cea privată. 

Aspecte interculturale, 

experienţe locale şi strategii 

de intervenţie 

Va fi realizat un studiu al strategiilor organizaţionale actuale 

de intervenţie şi management al conflictului muncă-familie.  

Vor fi elaborate: 

 Design-ul pentru cercetarea organizațională 

 Criteriile de selecţie a participanţilor/organizaţiior 

 Grila de analiză a documentelor organizaţionale 

 Ghidul de interviu pentru manageri și specialiști în 

resurse umane/ psihologi organizaționali 

 Texte transcrise ale interviurilor / bază de date pentru 

analize secundare ale datelor 

 Strategii și recomandări preliminare cu cele mai bune 

practici organizaţionale pentru asigurarea echilibrului 

muncă-familie (suport pentru ghidul în curs de 

elaborare). 

 Studiu de caz complex, care va servi drept suport pentru 

activităţile practice din cadrul unor cursuri universitare: 

2015-2018 
Natalia 

Cojocaru, dr. 
94,1 



 11 

psihologia muncii, psihologie organizaţională, 

psihologie clinică, psihologie managerială 

Vor fi elaborate şi redactate capitolele pentru monografia ce 

urmează să fie editată în 2018. 

15.817.06.07A 

Studiul filologic al textelor 

religioase în limba română, 

publicate la Chişinău în 

secolul al XIX-lea 

Va fi pregătit și predat pentru editare textul „Instrucția bla-

gocinului”, publicat în anul 1827 în Tipografia Duhovni-

cească a Basarabiei. În articolul introductiv vor fi expuse o 

serie de particularități grafice ale textelor din această perioa-

dă, precum și o serie de alte informații paleografice nece-

sare. 

Va fi realizată colaţionarea diverselor ediţii ale textelor evan-

ghelice, publicate la Chişinău în limba română în secolul XIX. 

Vor fi studiate particularităţile lexico-gramaticale ale textelor 

traduse din limba rusă, dar şi din alte limbi. Va fi elaborată şi 

aplicată metodologia studiului textelor bilingve. Va fi efectuat 

un studiu asupra ediţiilor cu texte paralele în limbile română şi 

rusă, în raport cu ediţiile în limba română din secolul XVIII. 

Vor fi studiate trei Acatiste, publicate la Chișinău în 

perioada anilor 1909-1913, și anume: Acatistul Preasfintei 

Stăpânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu Bucuria tuturor 

scâbiților. Chișinău, Tipografia Eparhială, 1909; Slujba și 

Acafistul cuviosului și de Dumnezeu purtătoriului Părintelui 

nostru Serafim Făcătorul de minuni din Sarov. Chișinău, 

Tipografia Eparhială, 1910; Slujba cu Acafistul Acopere-

mântului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Chișinău, 

Tipografia Eparhială, 1813. Aceste texte traduse din limba 

rusă s-au bucurat de o largă răspândire în Basarabia, unde 

s-a propagat cultul cinstirii sfântului Serafim din Sarov.  

Va fi efectuată: a) transcrierea acestor texte și comentariul 

filologic al fiecăruia dintre ele; b) colaționarea textelor 

traduse cu originalul în limba rusă, pentru a stabili proce-

deele utilizate la redarea terminologiei și a structurilor 

lexico-gramaticale specifice acatistului, care este un imn, o 

cântare de laudă și de mulțumire; c) studierea numelor 

proprii ce apar în conținutul acestor acatiste. 

Va fi elaborat un glosar de termeni.  

2015-2018 

Iraida 

Condrea, 

dr.hab. 

80,5 
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